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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηε θαη ζε ζεσξεηηθφ θαη ζε κεζνδνινγηθφ 

επίπεδν. Αξρηθά, ινηπφλ, ε παξνχζα κειέηε έρεη ζθνπφ ηελ απεηθφληζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο θαη δηεζλνπνίεζεο ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, ζηα 

θίλεηξα αιιά θαη ζηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπλαληήζνπλ νη ειιεληθέο 

εηαηξίεο ζηελ πξνζπάζεηα επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πέξαλ ησλ εζληθψλ 

ζπλφξσλ. Έηζη, ζα κπνξέζνπκε λα αληηιεθζνχκε ηα βαζχηεξα θξηηήξηα πνπ νδεγνχλ 

κία εηαηξεία λα δξαζηεξηνπνηεζεί επελδπηηθά ζε αλαδπφκελεο αγνξέο απνθνκίδνληαο 

κεγάια νθέιε απφ ηε δηεζλνπνίεζή ηεο. 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξνζεγγίδεη ην επξχηεξν θαηλφκελν ηεο δηεζλνπνίεζεο, έρνληαο 

σο ζηφρν λα εληνπίζεη θαη λα αλαιχζεη ηηο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ην ζχγρξνλν δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

θιάδνπ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ζηελ Διιάδα. Έηζη, ζην ηξίην θεθάιαην 

γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, φπνπ αθνχ γίλεηαη πξψηα κία ζχληνκε 

επηζθφπεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηελ εζληθή νηθνλνκία, θαιχπηεηαη ην ζέκα 

ηεο παγθφζκηαο θαη ειιεληθήο αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ιφγσ ηνπ φηη ε ςεθηαθή 

ηερλνινγία πξνσζεί ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζε θάζε πηπρή ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλαιχνληαη ην εχξνο ηεο επέλδπζεο εθ κέξνπο ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη ζε θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο, θαζψο 

θαη νη αδπλακίεο, θπξίσο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη δεκφζηα δηνίθεζεο, πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ. Ζ κεηαηξνπή ηνπ θιάδνπ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηελ Διιάδα ζε κηα 

εγεηηθή ζηξαηεγηθή βηνκεραλία είλαη ζεκαληηθή θαη ζα ηνλψζεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

θαη ζα ελζαξξχλεη ηηο επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία. 
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Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα εκπφδηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, ελψ ηέινο, ζην πέκπην θεθάιαην κειεηάηαη ε εηαηξία 

UniSystems θαη γεληθφηεξα νη ζηξαηεγηθέο ηεο ζπλεξγαζίεο, ε επεθηαηηθή ηεο πνιηηηθή 

θαη θπξίσο ε εμάπισζή ηεο ζηελ Ρνπκαλία, εηδηθφηεξα κε ηελ ίδξπζε ηεο UniSystems 

SRL. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία επηιέρζεθε γηα ηε κειέηε δηεζλνπνίεζεο, ιφγσ ηεο 

δηαρξνληθήο θαη επηηπρεκέλεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ηεο 

αλάιεςεο ζεκαληηθψλ ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο, εμάγνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

ηερλνγλσζία ζε ιχζεηο θαη ππεξεζίεο ζε ηνκείο φπνπ έρεη εκπεηξία θαη πξνζηηζέκελε 

αμία, μεθεχγνληαο έηζη απφ ηελ εμάξηεζε απφ ηελ εγρψξηα αγνξά πιεξνθνξηθήο. 
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

 

 

1.1 Οη έλλνηεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 

παγθνζκηνπνίεζεο 

 

Ζ ηαρεία δηεζλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο παίξλεη κηα 

ζεκαληηθή ζέζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ ζεκαληηθφηεξε αηηία 

πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ παγθφζκηα 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε απφ ην 2007 θαη κεηά. Σν 2008 ε μαθληθή θαηάξξεπζε 

ησλ παγθφζκησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο ζπγθιφληζε πνιινχο, αλ φρη φινπο ηνπο νηθνλνκνιφγνπο. Χζηφζν, αξθεηνί 

ήηαλ απηνί πνπ είραλ πξνβιέςεη κηα επηθείκελε θξίζε δηαπηζηψλνληαο ηελ ηεξάζηηα 

“θνχζθα” ζηελ αγνξά ησλ αθηλήησλ θαη αλακέλνληαο ην θπζηθφ επαθφινπζν1. Ζ ξίδα 

ηνπ πξνβιήκαηνο παξαηεξείηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνχξγεζε ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζηηο ΖΠΑ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε ζεζκνζέηεζε ηνπ 

θαηλνχξγηνπ λφκνπ 1999 γλσζηφο σο Financial Services Modernization Act, ν νπνίνο 

έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα ρεηξίδνληαη ηελ δαλεηνδφηεζε θαη ηελ 

αγνξά ηνπ θεθαιαίνπ ελππφζεθσλ δαλείσλ κε άζσην ηξφπν2.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, απηφο ν λφκνο έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ησλ 

ΖΠΑ λα εθδίδνπλ νκφινγα έλαληη ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ ρνξεγνχλ ζηελ αγνξά. 

Έηζη ινηπφλ κπνξνχζαλ πιένλ λα κεηαθπιχνπλ θάζε θίλδπλν θαη ξίζθν ησλ δαλείσλ 

πνπ ρνξεγνχζαλ ζε νκνινγηνχρνπο-επελδπηέο κε απνηέιεζκα λα εθδίδνπλ δάλεηα 

ζσξεδφλ ρσξίο λα ηεξνχλ ηηο απζηεξέο πξνδηαγξαθέο πνπ φθεηιαλ.  Ο ζθνπφο πιένλ 

ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ είλαη λα ρνξεγνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα δάλεηα 

ρσξίο λα ζπλππνινγίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ην ξίζθν πνπ θέξνπλ3. Δπηπξνζζέησο, ν 

λένο λφκνο επηηξέπεη ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα ηδξχνπλ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαγνξεχεηαη λα αζθνχλ νη ηξάπεδεο. Έηζη ινηπφλ νη ηξάπεδεο 

                                                           
1Karl E. Case, R. j. (2004). Is There a Bubble in the Housing Market? 

2 Timothy J. Yeager, F. C. (2005). The Financial Modernization Act: Evolution or 

Revolution ? 

3 Timothy J. Yeager, F.C. (2005). The Financial Modernization Act: Evolution or 

Revolution ? 
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αξρίδνπλ λα ηδξχνπλ πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο κε ζθνπφ λα δίλνπλ δάλεηα ζε κε 

θεξέγγπνπο δαλεηνιήπηεο κε αξθεηά πςειφ επηηφθην (sub-prime lenders)4. 

 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ινηπφλ, ε αγνξά ηεο Ακεξηθήο απφ ην 1999 γέκηζε ξεπζηφ 

(πξνεξρφκελν απφ ζηεγαζηηθά δάλεηα ρακειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο), θαη ε 

ξαγδαία αχμεζε ζηε δήηεζε ησλ αθηλήησλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε ζπλερή αχμεζε ζηε 

ηηκή αιιά θαη ζηε θαηαζθεπή (ππνζεθεπκέλσλ) θαηνηθηψλ. Έηζη, ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηα δάλεηα πςεινχ θηλδχλνπ απμάλνληαη κε πξσηνθαλείο ξπζκνχο. Βέβαηα, ε 

θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2007 ζηηο Ζ.Π.Α. ήηαλ δεδνκέλν φηη ζα επεξεάζεη θαη ηελ 

Δπξψπε. Ζ παγθνζκηνπνίεζε, ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηψλ, ε ειεχζεξε κεηαθίλεζε 

θεθαιαίσλ απφ ήπεηξν ζε ήπεηξν θαη ε ελνπνίεζε ησλ αγνξψλ βνήζεζαλ ζην λα 

ππάξμνπλ δηαζηάζεηο επηδεκίαο θαη αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο απφ ηε θνχζθα ησλ 

αθηλήησλ θαη ησλ ηνμηθψλ παξαγψγσλ. Μάιηζηα, ε Δπξψπε, ζε αληίζεζε κε ηελ 

Ακεξηθή, δε δηαζέηεη εζσηεξηθφ κεραληζκφ αλαλέσζεο ησλ πιενλαζκάησλ πνπ ζα 

έπξεπε λα επελδχνληαη ηα θέξδε ησλ πιενλαζκαηηθψλ ρσξψλ ζηηο ιηγφηεξν 

πιενλαζκαηηθέο ή ειιεηκκαηηθέο ρψξεο. Δπηπιένλ, ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο δελ έρνπλ 

ηελ επειημία ελφο εληαίνπ λνκίζκαηνο, κε απνηέιεζκα, ινηπφλ, λα κε κπνξεί λα 

ζεζπηζηεί κία θνηλή δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ηαπηφρξνλα λα 

παξαηεξνχληαη ηεξάζηηεο απνθιίζεηο θαη αληζνξξνπίεο αθφκα θαη ζε ρψξεο πνπ 

δηαζέηνπλ ην ίδην λφκηζκα5.  

 

Ζ θξίζε ζε Ακεξηθή θαη Δπξψπε, αλάγθαζε πνιιέο επηρεηξήζεηο λα αλαζεσξήζνπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο θαη ζεσξίεο ηνπο, αλαθνξηθά κε ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηα ηνπηθά θαη 

δηεζλή ζχλνξα. Ζ ζπζρέηηζε ησλ νηθνλνκηψλ, ησλ αγνξψλ θαη ησλ θιάδσλ δελ 

επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα κέλνπλ απνθνκκέλεο απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θαη ηηο 

σζεί λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε αγνξέο εθηφο ησλ εζληθψλ ηνπο ζπλφξσλ. Παξάιιεια, 

νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, ν απμαλφκελνο 

εγρψξηνο αληαγσληζκφο, ν θνξεζκφο ηεο ηνπηθήο δήηεζεο, νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο, ε 

εμεηδίθεπζε, ε αλάγθε πξφζβαζεο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο θαζηζηνχλ ηελ 

δηεζλή επέθηαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλαγθαία.  

 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη λννηξνπία θαη ηξφπνο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο αλάιεςεο θηλδχλνπ, ηεο 

                                                           
4  Seguino, S., (2009). The Global Economic Crisis, Its Gender Implications. 

5 Βαξνπθάθεο, Γ. (2012). Κξίζεο ιεμηιφγην: νη νηθνλνκηθνί φξνη πνπ καο 

θαηαδπλαζηεχνπλ. 
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δεκηνπξγηθφηεηαο θαη/ή ηεο θαηλνηνκίαο κε ηε ζσζηή δηαρείξηζε, ζην πιαίζην ελφο λένπ 

ή πθηζηάκελνπ νξγαληζκνχ. Νέεο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, πνπ αθνξνχλ ηελ 

ίδξπζε κηαο λέαο επηρείξεζεο ή ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ κηαο ππάξρνπζαο (π.ρ. κεηά 

ηε κεηαβίβαζε κηαο επηρείξεζεο ζε έλα λέν ηδηνθηήηε), δίλνπλ ψζεζε ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη απμάλνπλ ηελ αληαγσληζηηθή πίεζε, αλαγθάδνληαο άιιεο 

επηρεηξήζεηο λα αληηδξάζνπλ βειηηψλνληαο ηηο επηδφζεηο ηνπο ή θαηλνηνκψληαο. Χο 

επαθφινπζν, νη πςειφηεξεο επηδφζεηο ή θαηλνηνκίεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε επίπεδν 

νξγάλσζεο, κεζφδσλ, πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή αγνξψλ, βειηηψλνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ζπλνιηθά6.  

 

Ζ δηεζλήο επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο απφ θαηλνηφκεο θαη ξηςνθίλδπλεο 

ηδέεο πνπ πεξλνχλ ηα δηεζλή ζχλνξα θαη ζαλ ζθνπφ έρνπλ ηε δεκηνπξγία αμίαο γηα 

ηνπο νξγαληζκνχο. Αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ φια ηα ηεξαξρηθά 

επίπεδα ηεο εηαηξίαο θαη απνηειείηαη απφ έμη αιιειέλδεηεο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη: 

1) ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηε δηεζλή αγνξά, 2) ε ηάζε γηα κάζεζε ζηε δηεζλή αγνξά, 3) ε 

θιίζε γηα θαηλνηνκία ζηε δηεζλή αγνξά, 4) ε ηάζε γηα αλάιεςε επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ ζηε δηεζλή αγνξά, 5) ε θιίζε γηα ζπλεξγαζία ζηε δηεζλή αγνξά θαη 6) ε 

παξαθίλεζε γηα δηεζλνπνίεζε. Οη έλλνηεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δηεζλνπνίεζεο 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο ζε μέλεο αγνξέο.  

 

χκθσλα κε ηνπο McDougall θαη Oviatt7, ε δηεζλήο επηρεηξεκαηηθφηεηα ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηξεηο παξακέηξνπο, ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο δξάζεο/πξφιεςεο θαη 

ηεο αλάιεςεο ξίζθνπ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αμίαο ζηελ επηρείξεζε. Ζ ζρέζε κεηαμχ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δηεζλνχο επίδνζεο είλαη ζεηηθή, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη 

παξαπάλσ αλαιπηέο, επηζεκαίλνληαο ηε δεκηνπξγία αμίαο ζηηο δηεζλείο θαη εγρψξηεο 

αγνξέο, ηνλίδνληαο παξάιιεια πσο νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο ηνπ πεξηβάιινληνο 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε 8 .πκπεξαζκαηηθά, ε δηεζλήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ φια ηα ηεξαξρηθά 

επίπεδα ηεο εηαηξίαο, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα ηεο θαη 

                                                           
6 A. M. & Wright, R. W. (Eds.), (1999). Linking Entrepreneurship to Growth Research in 

Global Strategic Management: International Entrepreneurship. 

7McDougall, P.P.& Oviatt, B.M. (2000). International entrepreneurship: The intersection 

of two research paths, Academy of Management Journal, vol 43. ει: 902-906. 

8Γεκεηξάηνο, Π. & Πιαθνγηαλλάθε, Δ. (2003). Theoritical foundations of international 

entrepreneurial culture, Journal of International Entrepreneurship, ει: 187-215. 
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απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κίαο καθξνπξφζεζκεο πςειήο αμίαο, κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζηε δηεζλή αγνξά9.  

 

πλνπηηθά, αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα, έλαο πξψηνο δείθηεο κέηξεζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο ηνπ GEM (Global Entrepreneurship 

Monitor) είλαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ πνπ απνηππψλεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ εθδειψλεηαη γηα ηελ εθθίλεζε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ εγρεηξεκάησλ 

ζε θάζε ρψξα. ηελ Διιάδα, ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 18-64, πνπ 

βξηζθφηαλ ζε αξρηθφ ζηάδην επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ην θαινθαίξη ηνπ 2011 

ήηαλ 8%, επίδνζε κε ηελ νπνία ε ρψξα καο θαηαηάζζεηαη ζηελ 4ε πςειφηεξε ζέζε 

αλάκεζα ζηηο πινχζηεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά βεβαίσο, ε χθεζε 

θάλεη πνιχ πην δχζθνιε ηελ επηβίσζε απηψλ ησλ εγρεηξεκάησλ ζε ζχγθξηζε κε ην 

παξειζφλ.  

 

Ζ Διιάδα θαηαγξάθεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ θαζηεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (νη 

επηρεηξεκαηίεο ε επηρείξεζε ησλ νπνίσλ έρεη μεπεξάζεη ηελ ειηθία ησλ 3,5 εηψλ) 

παγθνζκίσο κε 15,8%. Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή αληαλαθιάηαη θαη ζηνλ δείθηε 

ζπλνιηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ βξίζθεηαη ζην 23,4%, έλα απφ ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά παγθνζκίσο θαη ην πςειφηεξν αλάκεζα ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο. ε 

απφιπηνπο αξηζκνχο, ε ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα είλαη κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά πεξηζζφηεξα απφ 1,5 εθ. άηνκα. Όζνλ αθνξά ηηο 

πξννπηηθέο δεκηνπξγίαο απαζρφιεζεο, ε ρψξα καο θαηαγξάθεη έλα απφ ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά επηρεηξήζεσλ «πςειήο αλάπηπμεο» αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

θαηλνηνκίαο. Μφιηο 2,8% ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ πξνζδνθνχζαλ ην 2011 

φηη ην εγρείξεκά ηνπο ζα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξεο απφ 20 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο κεηά 

απφ κία πεληαεηία, ελψ ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο δήισζαλ φηη πξνζδνθνχλ λα 

απαζρνιήζνπλ ην πνιχ έσο πέληε λένπο εξγαδφκελνπο.  

 

Σέινο, φζν αθνξά ηελ χπαξμε/αληίιεςε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, ε Διιάδα 

θαηαγξάθεη ηε δεχηεξε ρακειφηεξε επίδνζε παγθνζκίσο. Μάιηζηα, ην πνζνζηφ 

εθείλσλ πνπ βιέπνπλ επθαηξίεο είλαη ζρεδφλ ίδην κε ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ ηειηθά 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξεκαηηθά. Βεβαίσο, κε δεδνκέλε ηε βαζεηά χθεζε πνπ 

                                                           
9 Benjamin M. Oviatt Patricia P. McDougall 1998, A Framework for Understanding 

Accelerated International Entrepreneurship. An early version of this paper was 

presented at the conference on A Globalization and Emerging Businesses: Strategies 

for the 21st Century, September 26-28, , McGill University, Montreal, Canada. 



 
14 

 

δηέξρεηαη ε ειιεληθή νηθνλνκία, ην εχξεκα απηφ είλαη αλακελφκελν. Χζηφζν, ην πην 

ελδηαθέξνλ εχξεκα είλαη φηη θαηά ηα ηειεπηαία ελλέα έηε –άξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη κηαο πεξηφδνπ ηαρείαο κεγέζπλζεο- ν ζρεηηθφο δείθηεο ζηελ Διιάδα πνηέ δελ 

μεπέξαζε ην 30%. Αθφκα ινηπφλ θαη πξηλ ηελ θξίζε, νη Έιιελεο δελ έβιεπαλ 

ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο γχξσ ηνπο10. 

 

Γπζηπρψο, ηα κελχκαηα γηα ην επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα είλαη αξθεηά 

δπζνίσλα. Χο αληαγσληζηηθφηεηα ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηα κίαο ρψξαο λα πξνζειθχεη 

μέλεο επελδχζεηο, λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη νηθνλνκηθέο 

δηαηαξαρέο θαη λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ηε βειηίσζε ησλ πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ. 

Γεληθφηεξα, επεξεάδεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη επηθεληξψλεηαη ζηε ζπλερή 

βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ησλ πνιηηψλ11. Με ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηε δψλε 

ηνπ επξψ (2001) ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έρεη ππνρσξήζεη 

ζεκαληηθά, βαζηδφκελνο ζηηο εθηηκήζεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ.  

 

Δίλαη ζεκαληηθφ εδψ λα ηνληζηεί ε δπζθνιία κέηξεζεο ηνπ δείθηε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο δχν θπξίσο ιφγσλ. Ο έλαο έρεη λα 

θάλεη κε ην γεγνλφο φηη ν δείθηεο πξέπεη λα κεηξάεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, φρη φκσο φιεο ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο 

ζεκαληηθφ κέξνο απηήο, φπσο είλαη ην δεκφζην, παξάγεη κε εκπνξεχζηκα αγαζά θαη 

ππεξεζίεο. Ο άιινο ιφγνο ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα, ηφζν ησλ 

αγαζψλ φζν θαη ησλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα ζπγθξίλεηαη κε ρψξεο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα 

ζρεηηθή ζηάζκηζε θαη είλαη νη πξαγκαηηθνί αληαγσληζηέο. Σα παξαπάλσ είλαη ζεκαληηθά 

γηα ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, θαζψο θαη 

ηνλ εληνπηζκφ ηεο θαηάιιειεο πνιηηηθήο γηα ηε κείσζή ηνπ12. 

                                                           
10 Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ(2013). Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ 

Διιάδα 2011-2012: Ζ εμέιημε ησλ δεηθηψλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο. 

11Οηθνλφκνπ, Γ.Δ. Ζ Αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε εμάξηεζή ηεο 

απφ ηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή θαη ηηο εμειίμεηο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ ζηε 

Ννκηζκαηηθή Έλσζε. 

12 Μαιιηαξφπνπινο, Γ. Ζ απψιεηα αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κεηά 

ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ ΟΝΔ. 
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χκθσλα κε ην Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο εμεηάδνληαη νη 

καθξννηθνλνκηθνί αιιά πξνζθάησο θαη νη κηθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη έηζη, επηηπγράλεηαη ε 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε φισλ ησλ νηθνλνκηψλ ηνπ θφζκνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

επηηχρνπλ αλάπηπμε ζε βηψζηκε θαη δηαηεξήζηκε βάζε. Πην αλαιπηηθά, ν δείθηεο 

ρξεζηκνπνηεί 180 πεξίπνπ επηκέξνπο δείθηεο, νη νπνίνη θαηαλέκνληαη ζε 12 ππιψλεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζπλζέηνπλ 3 βαζηθέο γεληθέο ελφηεηεο: ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο, 

ηνπο εληζρπηέο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ θαηλνηνκία. Οη παξαθάησ πίλαθεο  : Πίνακες 1-3 

ζπγθεληξψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο ζρεηηθά 

κε ηελ θαηάηαμε ηεο Διιάδαο ζηνπο 3 γεληθνχο άμνλεο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο 12 

ππιψλεο ηελ πεξίνδν 2012-13 (Global Competitiveness Report 2012 – 2013). 

 

Πίνακας 1. 

 

Υώξα Βαζηθέο απαηηήζεηο 

Διιάδα Θεζκηθά 

φξγαλα 

Τπνδνκέο Μαθξννηθνλνκία Τγεία θαη 

Πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

Αλψηεξε 

εθπαίδεπζε 

 111ε 43ε 144ε 41ε 43ε 

 

 

Πίνακας 2. 

 

Υώξα Βειηίσζε απνδνηηθόηεηαο 

Διιάδα Απνηειεζκαηηθφηεηα 

αγνξάο αγαζψλ 

Απνδνηηθφηεηα 

αγνξάο 

εξγαζίαο 

Οηθνλνκηθή 

αλάπηπμε 

Μέγεζνο 

αγνξάο 

 108ε 133ε 132ε 46ε 

 

 

 

Πίνακας 3. 

 

Υώξα Καηλνηνκία 
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Διιάδα Σερλνινγηθή 

εηνηκφηεηα 

Πνιππινθφηεηα 

επηρεηξήζεσλ 

Καηλνηνκία 

 43ε 85ε 87ε 

Πίνακες 1-3. Αποηελέζμαηα ηος Δείκηη Παγκόζμιαρ Ανηαγωνιζηικόηηηαρ ζσεηικά με ηην καηάηαξη 

ηηρ Ελλάδαρ ζηοςρ 3 γενικούρ άξονερ και ηοςρ ανηίζηοισοςρ 12 πςλώνερ ηην πεπίοδο 2012-13 
13 

ε απφιπηα λνχκεξα ε έθζεζε Global Competitiveness Report 2012 – 2013, ηνπ World 

Economic Forum, δείρλεη ηελ Διιάδα ζηελ 96ε ζέζε κεηαμχ 144 ρσξψλ, ράλνληαο έμη 

ζέζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 2011-2012, ηειεπηαία απφ ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 27. Ζ ρψξα καο απέζπαζε πνιχ ρακειέο βαζκνινγίεο 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δείθηεο, θάηη πνπ απνδεηθλχεη ηελ έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη άξα ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη αλάπηπμεο. Χο θπξηφηεξα πξνβιήκαηα, νη 

αλαιπηέο ηνπ World Economic Forum εληνπίδνπλ ηελ αλαπνηειεζκαηηθή αγνξά 

εξγαζίαο, ηελ έιιεηςε θαηλνηνκίαο θαη νξγαλσζηαθήο εηνηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ην γεληθφηεξν πξνβιεκαηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ14.  

 

Δίλαη δεδνκέλν πσο ππάξρνπλ κία ζεηξά απφ πξνβιεκαηηθνί παξάγνληεο πνπ 

θαζηζηνχλ δχζθνιε έσο αδχλαηε ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. 

Μεξηθνί εμ απηψλ αλαιχνληαη παξαθάησ15: 

 Ρπζκίζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ξεηά ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο θιάδνπο, 

θαζψο θαη θπβεξλεηηθή γξαθεηνθξαηία, κηαο θαη είλαη απαξαίηεηε ε απφθηεζε 

κηαο ζεηξάο αδεηψλ απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, 

νη θξαγκνί εηζφδνπ δχζθνια κεηψλνληαη θαη απηφ δε βνεζάεη ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ θιάδσλ, θάηη πνπ ζα έδηλε ψζεζε ζηνλ 

αληαγσληζκφ, πνιιαπιαζηάδνληαο ηα νθέιε θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο, κέζα απφ ηα θίλεηξα γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη βειηίσζε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο. 

                                                           
13Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ. (2013). Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ 

Διιάδα 2011-2012: Ζ εμέιημε ησλ δεηθηψλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο. 

14Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ. (2013). Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ 

Διιάδα 2011-2012: Ζ εμέιημε ησλ δεηθηψλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο. 

15  Βαγηαλφο, Γ., Βέηηαο, Ν. θαη Μεγήξ Κ.(2010). Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα: 

Μεηαξξπζκίζεηο θαη επθαηξίεο ζε κία θξίζηκε ζπγθπξία. 
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 Ζ δηαθζνξά, ε νπνία βξίζθεη ζπλερψο πξφζθνξν έδαθνο θαη πξνσζείηαη ιφγσ 

ηεο απνπζίαο ελφο απινχ θαη θαζφινπ δηθνξνχκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

ζα πξνάγεη ηνλ αληαγσληζκφ, ηηο επελδχζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 Οη απμεκέλνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο πνπ δε βνεζνχλ ζηελ επηβίσζε, 

πξνψζεζε, θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Οη δπζθνιίεο ρξεκαηνδφηεζεο, κηαο θαη  ε αγνξά επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ 

δελ είλαη αξθεηά αλεπηπγκέλε θαη νη ηξάπεδεο απνθεχγνπλ ηε δαλεηνδφηεζε 

πςεινχ θηλδχλνπ. 

 Ζ αζηάζεηα ηεο θπβέξλεζεο. 

 Ζ πζηέξεζε ζε εκπνξηθά ζήκαηα θαη παηέληεο, ε αλεπαξθήο ηθαλφηεηα γηα 

θαηλνηνκία θαη νη ειιηπείο ππνδνκέο ηερλνινγίαο. 

 

ην ζχγρξνλν δπλακηθφ πεξηβάιινλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε ειιεληθή επηρείξεζε 

πξέπεη λα βαζίζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζε ζηνηρεία δηαθνξεηηθφηεηαο θαη κνλαδηθφηεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη. χκθσλα κε ηνπο Taddei θαη Coriat16, «ε παγθνζκηνπνίεζε 

δε δεκηνπξγεί απνθιεηζηηθά επθαηξίεο γηα θιαζηθέο απμήζεηο παξαγσγηθφηεηαο 

(κεγεζχλνληαο ηηο ζεηξέο παξαγσγήο θαη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο) αιιά ηαπηφρξνλα 

απνθέξεη θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ”. Με άιια ιφγηα, ε έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ πξνθαιεί ηελ απμαλφκελε επαηζζεζία ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο. Ζ πξφθιεζε αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

λα παξάγνπλ ηα δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα ζηα πιαίζηα νηθνλνκηψλ θιίκαθαο». 

 

Παξάιιεια, ν παξάγνληαο πνηφηεηα θαίλεηαη λα απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ρσξψλ κε πςειφ βηνηηθφ επίπεδν: ην ζνπεδηθφ θέληξν κειεηψλ 

NUTEK, επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηε ζρέζε πνηφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Δίλαη φκσο δεδνκέλν φηη ν ηνκέαο ησλ επηρεηξήζεσλ πζηεξεί ηδηαίηεξα ζηελ θαηλνηνκία. 

Πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ιχζεηο γηα πξνψζεζε κνξθψλ θαηλνηνκίαο πνπ λα ηαηξηάδνπλ 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ ελίζρπζήο 

ηνπο. ην αλνηρηφ παγθφζκην πεξηβάιινλ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θξίλεηαη θπξίσο απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο γηα θαηλνηνκία θαη γηα δεκηνπξγία λέσλ πξνζθνξψλ 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο.  

Ζ παγθνζκηνπνίεζε πξνζθέξεη ηφζν επθαηξίεο, φζν θαη πξνθιήζεηο. Σα νθέιε απφ ηε 

δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη πνιιά θαη φια ζπλεπάγνληαη ηελ αχμεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ κε ηξφπνπο πνπ δελ είλαη 

                                                           
16Taddei, D. & Coriat, B. (1993). «Made in France, Le Livre de Poche». 
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εθηθηνί ζηηο επηρεηξήζεηο κε πξνζαλαηνιηζκφ απνθιεηζηηθά ζηελ εγρψξηα αγνξά. Όκσο, 

πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε δηεζλνπνίεζε δελ είλαη παλάθεηα. Δπηρεηξήζεηο πνπ 

εθαξκφδνπλ δηεζλνπνηεκέλε ζηξαηεγηθή σο αληίδξαζε ζηε δξάζε ησλ αληαγσληζηψλ ή 

γηαηί απιψο είλαη ε ηάζε ησλ θαηξψλ, είλαη πηζαλφ λα παξαζπξζνχλ ζε κηα δίλε 

αλψηεξε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη πάλησο θαηαζηξνθηθή αθφκα θαη γηα ην κεξίδην 

ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Μεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πάλησο νθέιε κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ ζηα αθφινπζα17: 

 Γπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κε ρακειφ θφζηνο 

 Γπλαηφηεηα απφθηεζεο παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ελδηάκεζσλ πξντφλησλ θαη 

πξψησλ πιψλ ζε ρακειέο ηηκέο 

 Πξφζβαζε ζε πξνεγκέλε ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία 

 Γηαθνξνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ 

 Φήκε 

 

Δπηπιένλ, παξαδνζηαθά εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφζηαζε θαη ηηο 

δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο έρνπλ κεησζεί εμαηηίαο ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ. Απφ ηελ άιιε βέβαηα, δελ πξέπεη λα αγλνεζνχλ θαη ηα 

εκπφδηα/θίλδπλνη απφ ηε δηεζλνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κηαο 

θαη ε αλάπηπμε ελφο ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελνπ θαη απμαλφκελνπ πνιπδηάζηαηνπ 

παγθφζκηνπ πεξηβάιινληνο αζθεί ζεκαληηθέο πηέζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο. Μεξηθά εμ 

απηψλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 εηζαγσγηθνί δαζκνί, πνζνζηψζεηο, πεξηνξηζκνί ζηελ αλάπηπμε, λφκνη γηα ηνλ 

αληαγσληζκφ 

 ζξεζθεπηηθά / πνιηηηζκηθά εκπφδηα 

 πιεζσξηζκφο, δηαθπκάλζεηο ηηκήο ζπλαιιάγκαηνο 

 δνκή απαζρφιεζεο θαη ζηαζεξφηεηα 

 θφξνη επηρεηξήζεσλ 

 δηαθνξεηηθφ λνκηθφ πιαίζην 

 

 

 

                                                           
17 Διιεληθφο Οξγαληζκφο Μηθξψλ-Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο. (2011). 

Μειέηε γηα ηε δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ηηο λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη 

νινθιήξσζεο ησλ ΜΜΔ. 
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1.2 θνπόο ηεο εξγαζίαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη θαη λα αλαιχζεη κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν φιεο ηηο δηαζηάζεηο (αηηίεο, θίλεηξα, θίλδπλνη) ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζπλνιηθά αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην θιάδν 

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηθεληξσζεί ζε κία κειέηε 

πεξίπησζεο ηεο εηαηξίαο UniSystems SRL. Οη ηεξάζηηεο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη 

ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κε ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θαη ηελ 

έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ, νη ξηδηθέο ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη ε ηαρχηεξε ξνή ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, αλαδεηθλχνπλ ζηηο κέξεο καο ηε δηεζλνπνίεζε ή αιιηψο 

δηεζλή επηρεηξεκαηηθφηεηα σο ηνλ πιένλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο αλάπηπμεο.  

 

Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνπο Chetty & Campbell-Hunt (2003)18, ν φξνο δηεζλνπνίεζε 

δελ είλαη κνλνζήκαληνο αιιά έρεη δηηηή ζεκαζία. Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία 

απμαλφκελεο εηζρψξεζεο ζε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

δηαδηθαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Οη αγνξέο νη νπνίεο 

παιαηφηεξα πεξηνξίδνληαλ ζηα εζληθά ηνπο ζχλνξα ηψξα ελνπνηνχληαη  ζε παγθφζκην 

επίπεδν κέζσ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηεο δηεζλήο εμάπισζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ. ήκεξα, ν ξπζκφο δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

θαηαηγηζηηθφο. Σα αλψηεξα ζηειέρε πξνζπαζνχλ λα πηνζεηνχλ ζσζηέο θαη 

νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 

Αξρηθά θαη θχξηα, νη Ξέλεο Άκεζεο Δπελδχζεηο είλαη κνριφο αλάπηπμεο επεηδή νη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ πξνβαίλνπλ ζε  αλαξίζκεηεο πξνζπάζεηεο κε ζθνπφ ηελ 

πξνζέιθπζή ηνπο, ηηο αληηκεησπίδνπλ σο ηελ θηλεηήξην θαη θαηαιπηηθή δχλακε πξνο 

ηελ επίηεπμε ηεο αλάπηπμεο θαη ζπλεπψο ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία. Γπζηπρψο, πνιιέο ρψξεο είηε ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ηνπο, είηε 

ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο αληίιεςεο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ηνπο, δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ παγθφζκηα δηφγθσζε ζηηο Ξέλεο  Άκεζεο Δπελδχζεηο θαη 

θαζπζηέξεζαλ είηε ζηελ εθπφλεζε ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ είηε ζηε δεκηνπξγία θαη 

εθκεηάιιεπζε ησλ θαηάιιεισλ ζεζκψλ πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηελ  ελζσκάησζε ησλ 

ρσξψλ απηψλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία.  

 

                                                           
18Chetty, S. & Campbell-Hunt, C. (2003). Paths to Internationalisation Among Small to 

Medium Sized Firms European Journal of Marketing, vol 37, ζει 797. 
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1.3 Πεξίιεςε θεθαιαίσλ 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηε θαη ζε ζεσξεηηθφ θαη ζε κεζνδνινγηθφ 

επίπεδν. Αξρηθά, ινηπφλ, ε παξνχζα κειέηε έρεη ζθνπφ ηελ απεηθφληζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο θαη δηεζλνπνίεζεο ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, ζηα 

θίλεηξα αιιά θαη ζηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπλαληήζνπλ νη ειιεληθέο 

εηαηξίεο ζηελ πξνζπάζεηα επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πέξαλ ησλ εζληθψλ 

ζπλφξσλ. Έηζη, ζα κπνξέζνπκε λα αληηιεθζνχκε ηα βαζχηεξα θξηηήξηα πνπ νδεγνχλ 

κία εηαηξεία λα δξαζηεξηνπνηεζεί επελδπηηθά ζε αλαδπφκελεο αγνξέο απνθνκίδνληαο 

κεγάια νθέιε απφ ηε δηεζλνπνίεζή ηεο. 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξνζεγγίδεη ην επξχηεξν θαηλφκελν ηεο δηεζλνπνίεζεο, έρνληαο 

σο ζηφρν λα εληνπίζεη θαη λα αλαιχζεη ηηο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ην ζχγρξνλν δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

θιάδνπ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ζηελ Διιάδα. Έηζη, ζην ηξίην θεθάιαην 

γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, φπνπ αθνχ γίλεηαη πξψηα κία ζχληνκε 

επηζθφπεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηελ εζληθή νηθνλνκία, θαιχπηεηαη ην ζέκα 

ηεο παγθφζκηαο θαη ειιεληθήο αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη ην εχξνο ηεο 

επέλδπζεο εθ κέξνπο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη ζε 

θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο, θαζψο θαη νη αδπλακίεο, θπξίσο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη 

δεκφζηα δηνίθεζεο, πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ.  

 

Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα εκπφδηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, ελψ ηέινο, ζην πέκπην θεθάιαην κειεηάηαη ε εηαηξία 

UniSystems θαη ζπγθεθξηκέλα νη ζηξαηεγηθέο ηεο ζπλεξγαζίεο, ε επεθηαηηθήο ηεο 

πνιηηηθή θαη ε εμάπισζή ηεο ζηελ Ρνπκαλία, εηδηθφηεξα κε ηελ ίδξπζε ηεο UniSystems 

SRL. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία επηιέρζεθε γηα ηε κειέηε δηεζλνπνίεζεο, ιφγσ ηεο 

δηαρξνληθήο θαη επηηπρεκέλεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ηεο 

αλάιεςεο ζεκαληηθψλ ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο. 
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Κεθάιαην 2 : Γηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

2.1  Δηζαγσγή 

 

ε έλα θφζκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ, ηελ 

ελνπνίεζε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ, θνηλσληψλ θαη θνπιηνχξαο κέζσ ελφο παγθφζκηνπ 

δηθηχνπ επηθνηλσλίαο, θαη ηηο ζπλερείο θαη ξαγδαίεο αιιαγέο θαη εμειίμεηο, απνηειεί 

επξέσο δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηε 

δηαδηθαζία επέθηαζεο ζην παγθφζκην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη κεηαηφπηζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πέξα απφ ηα εζληθά ηνπο ζχλνξα. Πιένλ, φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο, θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ζεζκηθήο ή θεθαιαηαθήο ζχλζεζεο, ιφγσ ησλ θνξεζκέλσλ εγρψξησλ αγνξψλ θαη ηνπ 

απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ απφ ηηο μέλεο επηρεηξήζεηο, πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο, κε πξνθαλή ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη θεξδψλ19. Πιένλ, δελ ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο απζηεξά ηνπηθνχ 

επηπέδνπ, γηαηί φιεο έρνπλ ζηνηρεία παγθνζκηφηεηαο. ε αληίζεζε πεξίπησζε, είλαη 

δχζθνιν καθξνρξφληα λα επηβηψζνπλ θαη λα κεγαινπξγήζνπλ. ην δηεζλνπνηεκέλν 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν φπνπ «all business is global», ε επηρείξεζε απνθηά δηαξθψο 

κεγαιχηεξε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία20.  

 

Αλ θαη δελ ππάξρεη απνδεθηφο νξηζκφο ηεο δηεζλνπνίεζεο, ππάξρνπλ σζηφζν 

δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ηνπ φξνπ ηεο δηεζλνπνίεζεο φπνπ αξθεηνί ζπγγξαθείο 

πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ γηαηί ππάξρνπλ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Διιεληθφο Οξγαληζκφο Μηθξψλ-Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο. (2011). 

Μειέηε γηα ηε δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ηηο λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη 

νινθιήξσζεο ησλ ΜΜΔ. 

20Lehtinen, U. & Penttinen, H. (1999). Definition of the internationalization of the firm. 

Perspectives on Internationalization, ει. 67-82. 
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πγγξαθέαο Οξηζκφο 

Bo Rundh21 Ζ δηεζλνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε 

πνιπηνπηθψλ (multiregional) επηρεηξήζεσλ.  

Chetty & 

Campbell-Hunt22 

Ο φξνο δηεζλνπνίεζεο δελ είλαη κνλνζήκαληνο αιιά έρεη 

δηηηή ζεκαζία. Άιινη ηελ ραξαθηεξίδνπλ σο ηε δηαδηθαζία ηεο 

απμαλφκελεο εηζρψξεζεο ζε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα 

άιινπο απνηειεί ηελ πξνζαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

Cateora & 

Graham23 

Λακβάλεη ρψξα κηα παγθφζκηα νηθνλνκηθή επέθηαζε, ρσξίο 

πξνεγνχκελν ζηελ ζχγρξνλε νηθνλνκηθή ηζηνξία, θαζψο ε 

κεηαηφπηζε πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα επεθηείλεηαη ζε θάζε 

γσλία ηνπ πιαλήηε. 

Calof & Beamish24 Γηεζλνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο επηρεηξήζεηο θαη απνηειεί ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ. 

Lehtinen & 

Penttinen25 

Γηεζλνπνίεζε σο αλάπηπμε δηθηχσλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρέζεσλ ζε άιιεο ρψξεο κέζσ ηεο δηείζδπζεο επέθηαζε θαη 

νινθιήξσζε. 

Johanson & 

Vahlne26 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο 

μέλεο αγνξάο πνπ απνηειεί κία «γέθπξα», έλα «δίθηπν» ζε 

                                                           
21 Rundh, Βν. (2003). Rethinking the international marketing strategy: new dimensions 

in a competitive market, ει 252. 

22 Chetty, D & Cambell-Hunt, C. (2003). Paths to Internationalisation Among Small-to 

Medium Sized Firms, European Journal of Marketing Vol. 37. No 5-6, ει. 797. 

23 Cateora, P. R. & Graham, J.L (2002). International Marketing, Mc Graw Hill 11t 

Edition NY, ει 2. 

24  Calof, J. & Beamish, P. (1995). Adapting to Foreign Markets: Explaining 

Internationalisation. International Business review, ει. 115-131. 

25 Lehtinen, U. & Penttinen, H. (1999). Definition of the internationalization of the firm. 

Perspectives on Internationalization, ει. 67-82. 
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λέεο αγνξέο. 

McDougall & 

Oviatt27 

Έλαο ζπλδπαζκφο θαηλνηνκίαο, πξφιεςεο θαη αλάιεςεο 

θηλδχλνπ ε νπνία δηαζρίδεη ηα εζληθά ζχλνξα θαη ζθνπεχεη λα 

δεκηνπξγήζεη αμία ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Floyd 28 Γηεζλνπνίεζε είλαη ε απειεπζέξσζε ηεο ξνήο θεθαιαίνπ θαη 

εξγαζίαο, ε νπνία πξνάγεη ηφζν ηελ ηνπηθή φζν θαη ηε δηεζλή 

ελνπνίεζε, πξνσζψληαο παξάιιεια ηε δηεζλή δηνηθεηηθή 

ιεηηνπξγία ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο θαη ηνπ θαηαλαισηηζκνχ. 

 

Πίλαθαο 4: Πξνζεγγίζεηο ηνπ φξνπ ηεο δηεζλνπνίεζεο απφ δηάθνξνπο ζπγγξαθείο  

 

2.2 Γηαδηθαζία ιήςεο απόθαζεο γηα ηε δηεζλνπνίεζε 

 

Κπξίαξρν ζηνηρείν γηα ηε δηεζλνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κίαο επηρείξεζεο είλαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απνθαζίδεη λα εηζέιζεη ζηηο μέλεο 

αγνξέο θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη γη’ απηή ε δηεζλνπνίεζε ηεο. Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί 

απφθαζε γηα εμαγσγηθή αλάπηπμε/επέθηαζε, ε επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ηεθκεξηψζεη ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα θίλεηξά ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. ε απηφ ην ζεκείν είλαη ρξήζηκν λα αλαιπζνχλ νξηζκέλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα θίλεηξα πνπ ελζαξξχλνπλ ηε δηεζλνπνίεζε ζε έλα ηδηαίηεξα πηεζηηθφ 

αλαγλσζηηθφ πεξηβάιινλ. χκθσλα κε έξεπλεο ησλ Vincentz (1995), ησλ Kurz θαη 

Wittke (1997) αλαδεηθλχεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ζηελ πξφζβαζε ζε πφξνπο θαη ππνδνκέο 

κε ζπγθξηηηθά ρακειφηεξν θφζηνο απφ φηη ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία. Οη Bilkey29  θαη 

                                                                                                                                                                          
26

 Johanson, Θ*η. θαη Vahlne, Θ*η.Δ. (1977) Ζ δηαδηθαζία interantionalization ηεο 

εηαηξίαο: Έλα πξφηππν ηεο αλάπηπμεο γλψζεο θαη ησλ απμαλφκελσλ μέλσλ 

ππνρξεψζεσλ αγνξάο. 

27 MCDougall, P. & Oviatt, B. (2004). Toward a theory of International new ventures, 

Decade award winning article, Journal of International Business Studies. 

28
 Floyd, D., 2002, “Investment Decisions in Eastern Europe: Choosing the 

Optimum Investment- The Case of Poland”, European Business Review, Vol. 14, 

No. 2. 

29 Bilkey, W.J. & Tesar, G. (1977). «The Export Behavior of Smaller-Sized Wisconsin 

Manufacturing Firms». Journal of International Business Studies. Vol.8. ει 93-98. 
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Rabino 30  ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ επλντθψλ εμειίμεσλ θαη επθαηξηψλ, κέζσ ηεο 

χπαξμεο πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ εμαγσγψλ απφ ηελ 

εθάζηνηε θπβέξλεζε ή άιινπο θξαηηθνχο θαη κε νξγαληζκνχο θαη επθαηξηψλ γηα 

πσιήζεηο θαη θέξδε ζηηο μέλεο αγνξέο. Άιιεο έξεπλεο, φπσο ησλ Hanya θαη Lemoine 

(1997) δίλνπλ έκθαζε ζην γεγνλφο πσο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

λα απνηειέζνπλ βάζε εμαγσγψλ, ελψ κειέηεο φπσο ηνπ Pye (1997) ηνλίδνπλ πσο ε 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο ππεξηζρχεη σο θίλεηξν31. 

 

Άιια θίλεηξα είλαη ε αλαδηνξγάλσζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε αλαδήηεζε 

πξψησλ πιψλ, νη αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο δήηεζεο, ε πξφζβαζε ζε κία κεγαιχηεξε 

δηαθνξνπνηεκέλε αγνξά ιφγσ ηνπ θνξεζκνχ θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο ηεο 

εγρψξηαο αγνξάο, θαζψο θαη ησλ δπζκελψλ θνηλσληθφ - νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ 32θαη ε παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ θαη ε επίηεπμε 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. χκθσλα κε ηε κειέηε «Ο ξφινο ησλ ειιεληθψλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηξαηεγηθέο δηεζλνπνίεζεο», πξνθχπηεη φηη ην θπξηφηεξν θίλεηξν 

ίδξπζεο/εγθαηάζηαζεο ησλ ζπγαηξηθψλ ειιεληθψλ πνιπεζληθψλ νκίισλ είλαη ν 

ζπλδπαζκφο ηεο αλαδήηεζεο λέσλ αγνξψλ θαη ζηξαηεγηθψλ πφξσλ. Μάιηζηα, θαίλεηαη 

πσο ίζσο ιφγσ πίεζεο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, πξνηεξαηφηεηά ηνπο είλαη ε 

θάιπςε ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο33. 

 

Κάζε επηρείξεζε ινηπφλ έρεη δηαθνξεηηθά θίλεηξα πνπ ηελ σζνχλ ζηελ απφθαζή ηεο 

λα ζηξαθεί ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Μία ζεκαληηθή δηάθξηζε αθνξά ηα ελδνγελή θαη 

εμσγελή θίλεηξα. Δλδνγελή είλαη ηα θίλεηξα πνπ πεγάδνπλ απφ ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ην κέγεζνο ηεο 

εηαηξίαο, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, ε πιενλάδνπζα 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα. Σα εμσγελή θίλεηξα πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη επθαηξίεο ζε μέλεο αγνξέο, ε πξνζέγγηζε 

απφ μέλνπο λένπο πειάηεο, ν αληαγσληζκφο ζηελ ηνπηθή αγνξά θαη νη ζπλζήθεο πνπ 

                                                           
30 Rabino, S. (1980). «An Examination of Barriers to Exporting Encountered by Small 

Manufacturing Companies». Managemen tInternational Review. Vol. 20. ει 67-74. 

31  Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ. (2009). Οη ζπγαηξηθέο ησλ 

ειιεληθψλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηξαηεγηθέο δηεζλνπνίεζεο. 

32 Pavord, W.C. & Bogart, R.G. (1975). «The Dynamics of the Decision to Export». 

Business and EconomicReview. 

33  Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ. (2009). Οη ζπγαηξηθέο ησλ 

ειιεληθψλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηξαηεγηθέο δηεζλνπνίεζεο. 
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επηθξαηνχλ ζε απηή34. Ζ δεχηεξε απηή θαηεγνξία, δηαθξίλεη ηα θίλεηξα ζε ελεξγεηηθά 

θαη παζεηηθά. χκθσλα κε ηνλ Hollensen, ηα ελεξγεηηθά θίλεηξα είλαη εξεζίζκαηα πνπ 

δηεπθνιχλνπλ θαη πξνζειθχνπλ ηηο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο (θαιή θήκε εηαηξίαο, 

εμεηδηθεπκέλν πξντφλ, πξφζβαζε ζε ηερλνινγία/ηερλνγλσζία, παξαγσγηθνχο 

ζπληειεζηέο), ελψ ηα παζεηηθά δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα επέθηαζε ζε μέλεο αγνξέο 

(φπσο, πηέζεηο απφ εγρψξηνπο αληαγσληζηέο, θνξεζκέλε εγρψξηα δήηεζε).  

 

ε θάζε πεξίπησζε, φια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζην πην ζεκαληηθφ ζηφρν ηεο εηαηξίαο 

πνπ είλαη ε βησζηκφηεηά ηεο, ε επηδίσμε πςειφηεξσλ πσιήζεσλ θαη θεξδψλ θαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, κέζσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζε 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο αγνξέο 35 . Βέβαηα, ε δηεζλνπνίεζε ή εμαγσγηθή επέθηαζε 

απνηεινχλ κία ζηξαηεγηθή δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηφζν γηα ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, θαιπηεξεχνληαο ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο πνπ 

εμάγεη, βνεζψληαο ζηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ εζληθψλ πφξσλ θαη βειηηψλνληαο ην 

ζπλαιιαγκαηηθφ ηζνδχγην36.  Σν πξψην βήκα, ινηπφλ, ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα εζηηάζεη ζε έλα πιάλν, αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη ηελ 

θαηαλφεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ιφγσλ θαη θηλήηξσλ δηεζλνπνίεζεο. Μφλν εθείλεο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη έλα καθξνπξφζεζκν νξίδνληα κε δηαξθή 

επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη αλαηξνθνδφηεζε ηεο εμαγσγηθήο ζηξαηεγηθήο ζα κπνξέζνπλ 

λα επηηχρνπλ ζηε δηεζλή επηρεηξεκαηηθή αξέλα 37 . Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν, ε ηειηθή 

απφθαζε ζα είλαη ηεθκεξησκέλε, ζπλεηδεηή θαη βαζηζκέλε ζε έλα πιάλν, ζηνρεπκέλν 

θαη νξνζεηεκέλν, πνπ ζηαδηαθά ζα ηεο επηθέξεη αλάπηπμε θαη θεξδνθνξία38.  

 

Δθφζνλ ε επηρείξεζε απνθαζίζεη λα επεθηαζεί ζηε δηεζλή αγνξά, ζε έλα δεχηεξν 

βήκα θαιείηαη λα επηιέμεη ην «πνπ θαη πσο». Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο ζα 

πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ηεο αιιά θαη λα 

                                                           
34 Simpson, C.L. $ Kujawa, D. (1974). «The Export Decision Process: An empirical 

Inquiry», Journal of International Business Studies. Vol. 5. 

35  Ramaseshan, B. & Soutar G.N. (1996). «Combined Effects on Incentives and 

Barriers onFirm’s Export Decisions». International Business Review. Vol. 5. 

36 Kedia, B.L. & Chokar, J. (1986). «Factors Inhibiting Export Performance of Firms: An 

Empirical Investigation». Management International Review. Vol. 26. 

37 Tajzadeh-Namin, A. Shayan, E. Gillin, M.  (1996). «Barriers to International Trade 

Between Iran and Australia». Technovation. Vol. 16. 

38Hollensen, S. (2001). Global Marketing-A market responsive approach. 
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αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηδηψμεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. ε πξψηε θάζε, ε εηαηξία 

θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη πνηεο είλαη νη θαηάιιειεο αγνξέο. Γη’ απηφ ην ιφγν, γίλεηαη κία 

ηππηθή αλαδήηεζε γεληθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αγνξά, ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ, ην 

θιίκα, ηελ θνηλσληθφ-πνιηηηθή δνκή, ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμήο ηεο, ηηο ππνδνκέο θαη ηηο ηερλνινγίεο, πνπ ζηγά-ζηγά νδεγεί ζε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ παξνχζα θαη κειινληηθή θαηάζηαζε ηεο αγνξάο θαη ηηο ηάζεηο 

ηεο βηνκεραλίαο. Δπηπιένλ, ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε επηδηψθεη λα κάζεη εάλ 

ππάξρνπλ θπβεξλεηηθνί πεξηνξηζκνί θαη θαλνληζκνί, άκεζνη θαη έκκεζνη 

εκπνξηθνί/επελδπηηθνί θξαγκνί, ην βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο ηεο αγνξάο θαη ην θφζηνο 

δηείζδπζεο39. Γηα παξάδεηγκα, ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε ιήςε απφθαζεο γηα ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο, κηαο θαη επηδηψθνπλ κε ηε ιήςε 

κέηξσλ θαη θηλήηξσλ ηελ εμαζθάιηζε ησλ επελδπηψλ κε ηε κνξθή δσξεάλ θεθαιαίσλ, 

ρακειφηεξσλ επηηνθίσλ, κηθξψλ θνξνινγηθψλ βαξψλ. 

 

Με ηελ θαηάιιειε αλάιπζε ηεο αγνξάο ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή κε ηηο 

αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη έηζη ζπληάζζεηαη θαη ην θαηάιιειν πιάλν 

ζηξαηεγηθνχ κάξθεηηλγθ. Δπίζεο, ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο, 

ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη ηηο πξνσζεηηθέο θηλήζεηο. Γεληθά, ηα εκπφδηα πνπ 

ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηεζλνπνίεζεο θαη πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο είλαη ην δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην, ην δηαθνξεηηθφ λνκηθφ θαη 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην, πξνβιήκαηα κε ηελ εθηεηακέλε γξαθεηνθξαηία θαη ηηο δηαδηθαζηηθέο 

δπζθνιίεο πνπ εκπιέθνληαη40, ηελ είζπξαμε πιεξσκψλ απφ αιινδαπνχο πειάηεο θαη 

ηελ έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθήο βνήζεηαο απφ ηνπο αξκφδηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ηεο 

κεηξηθήο ρψξαο41. 

 

Άιια εκπφδηα κε ηα νπνία κπνξεί λα έξζεη αληηκέησπε κία επηρείξεζε θαηά ηελ 

επέθηαζή ηεο ζην εμσηεξηθφ είλαη ε έιιεηςε ζηειερψλ κε θαηάιιειεο γλψζεηο θαη 

εκπεηξία ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο-

ζηφρνπ, ή/θαη ε αλεπαξθήο παξαθνινχζεζε απφ ηε δηνίθεζε ηεο ησλ θπβεξλεηηθψλ 

                                                           
39Fillis, I. (2002). «Barriers to Internationalisation»,  European Journal of Marketing, vol. 

36, ζει 913. 

40 Pavord, W.C. & Bogart, R.G. (1975). «The Dynamics of the Decision to Export». 

Business and Economic Review. 

41 Cateora, P. & Graham J.L. (2002). «International Marketing». Mc Graw Hill, 11th 

Edition. 
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πξνγξακκάησλ παξνρήο εμαγσγηθήο ππνζηήξημεο, θηλήηξσλ θαη πξνψζεζεο 42 . 

Δπίζεο, ε αδπλακία παξαγσγήο πιενλάδνπζαο πνζφηεηαο πξντφλησλ γηα ηελ θάιπςε 

ηεο δήηεζεο, θαζψο θαη ε δπζθνιία ζηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, (φπσο, 

δηαθήκηζε, πξνψζεζε, δηαλνκή, επηθνηλσλία κε αιινδαπνχο πειάηεο) ζηελ μέλε 

ρψξα43. Άιιεο θαηεγνξίεο εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ 

ζα επηιέμεη ε επηρείξεζε ζηελ μέλε αγνξά είλαη ηα πξνβιήκαηα κε ηελ εχξεζε 

αμηφπηζησλ αληηπξνζψπσλ θαη δηαλνκέσλ γηα ηελ θαιχηεξε πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ, ην πςειφ θφζηνο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο αιιά θαη νη δπζθνιίεο 

απνζήθεπζεο θαηά ηε θφξησζε, νη θαζπζηεξήζεηο θαη γεληθφηεξα ηα πξνβιήκαηα 

πιεξσκψλ θαη ε δπζθνιία παξνρήο αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ θαη επθνιηψλ πιεξσκήο 

ζηελ μέλε αγνξά44.   

 

Ζ δηεμνδηθή, ινηπφλ, κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ 

αγνξά είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη αθνξά ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

ρψξαο, ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηνπνίεζεο, ηα επίπεδα πιεζσξηζκνχ, ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ην εγρψξην εηζφδεκα, ηα επίπεδα θαηαλάισζεο θαη νη 

δπλαηφηεηεο παξαγσγήο. Δμίζνπ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο είλαη ε πνιηηηθή θαη λνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ηπρφλ ζεκάδηα πνιηηηθήο αλαξρίαο, ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κεηνλνηήησλ θαη ηε ζρέζε ζπλχπαξμεο κεηαμχ ηνπο, ην κέγεζνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε 

ζρέζε κε ην δεκφζην, ελδερφκελε θξαηηθή ψζεζε, ην δαζκνινγηθφ θαη θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα 45 . Δπηπιένλ, κειέηε θαη ζθέςε ζα πξέπεη λα ππάξμεη θαη γηα πηζαλά 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα αθνξνχλ ην εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο, ηε δηαλνκή θαη πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο. Ζ θαηαγξαθή θαη κειέηε ησλ 

πηζαλψλ εκπνδίσλ πνπ ζα θιεζεί ε εηαηξία λα αληηκεησπίζεη είλαη ρξήζηκε, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο γηα λα νξζνπνδήζεη ζην 

                                                           
42  Ogram, E.W. (1982). «Exporters and Non-Exporters: A Profile of Small 

Manufacturing Firms in Georgia». ExportManagement: AnInternationalContext. 

43  Διιεληθφο Οξγαληζκφο Μηθξψλ-Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο. (2011). 

Μειέηε γηα ηε δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ηηο λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη 

νινθιήξσζεο ησλ ΜΜΔ. 

44 Kedia, B.L. & Chokar, J. (1986). «Factors Inhibiting Export Performance of Firms: An 

Empirical Investigation». Management International Review. Vol. 26. 

45  Wood, V.R. & Robertson, K.R. (2000). «Evaluating international markets». 

International Marketing Review, vol. 17. 
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ζθιεξφ παγθφζκην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, εμαιείθνληαο φια ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζα εκθαληζηνχλ ζηελ πξνζπάζεηα επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο46. 

 

Δπφκελν βήκα είλαη λα αλαγλσξίζεη ε επηρείξεζε ην κνλαδηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

πνπ δηαθνξνπνηεί ην πξντφλ ηεο απφ ηνλ ηνπηθφ αληαγσληζκφ ζηελ μέλε αγνξά. ηνλ 

21ν αηψλα ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν αιιάδεη ηαρχηαηα θαη ε επηρείξεζε ζπάληα πεξηκέλεη 

ηε ιήμε ησλ παηέλησλ ηεο  γηα λα δεκηνπξγήζεη λέεο. Ζ αλαλέσζε είλαη πιένλ 

γελεζηνπξγφ αίηην πξνφδνπ θαη ε δεκηνπξγία γίλεηαη νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο. 

 

Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ε ηερλνινγηθή 

θαηλνηνκία, πνηφηεηα, αμηνπηζηία, ζπλέπεηα, νξγάλσζε δηθηχνπ πσιήζεσλ, εζηίαζε 

ζηνλ πειάηε, εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη επηηπρεκέλεο ζπλεξγαζίαο κε επελδπηέο θαη 

πξνκεζεπηέο. Οθείιεη ζίγνπξα λα γλσξίδεη πνηα είλαη ηα δπλαηά θαη πνηα ηα αδχλαηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ηεο, ηη αλάγθεο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη, εάλ ρξεηάδεηαη 

θάπνηα πξνζαξκνγή γηα λα κπνξέζεη λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά, φια ηα παξαπάλσ ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα ηα γλσξίδεη απφ ηελ αξρή γηαηί θαζψο δηεηζδχεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ μέλε αγνξά ζα είλαη δχζθνιν ζηε ζπλέρεηα λα αληαπνθξηζεί ζε 

απαηηήζεηο πνπ δελ είρε ιάβεη εμαξρήο ππφςε.  

 

Δίλαη δεδνκέλν φηη πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηνηρεία δηαθνξεηηθφηεηαο θαη 

κνλαδηθφηεηαο. Γηα απηφ ην ιφγν, ζηελ πξνζπάζεηα λα απνθαζίζεη γηα ην εάλ ζα 

επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ή φρη, λα αλαγλσξίζεη αλ ε αγνξά-ζηφρνο έρεη ηα 

απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά47: 

 πληειεζηέο παξαγσγήο: νη εηζξνέο πνπ απαηηνχληαη γηα λα αληαγσληζηεί κία 

επηρείξεζε ζε έλα θιάδν πξέπεη λα ζπλδπάδεη εμεηδηθεπκέλνπο θαη 

πξνρσξεκέλνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, φπσο είλαη ην εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ θαη ηα εμειηγκέλα επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα. 

 πλζήθεο δήηεζεο: ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγρψξηαο δήηεζεο πνπ ππάξρεη 

γηα ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν, ηεο θχζεο θαη ηνπ 

κεγέζνπο ησλ αγνξαζηηθψλ αλαγθψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

                                                           
46 Morgan, R.E. (1997). «Export Stimuli and Export Barriers: Evidence from Empirical 

Research Studies». European Business Review. Vol. 97. 

47Dosi & Giovanni, (1990). «Finance, innovation and industrial change». Journal of 

Economic Behavior & Organization. Vol. 13. ει 299-319. 
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 ρεηηδφκελνη θαη ππνζηεξηθηηθνί θιάδνη: επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζε ζρεηηδφκελνπο θιάδνπο θαη ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά γηα κία επηρείξεζε 

θαη αληαγσλίδνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 Γνκή θαη Αληαγσληζκφο : φζν πην έληνλνο είλαη ν αληαγσληζκφο ζε κία αγνξά, 

ηφζν πεξηζζφηεξν πξνζπαζεί κία επηρείξεζε λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο ψζηε λα δεκηνπξγήζεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. 

 

Ζ αλαδήηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο 

θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη κεγάινπ κεγέζνπο, έρνληαο σο 

πξναπαηηνχκελν κεγάια πνζά γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε. Μηθξέο θαη πξννδεπηηθέο 

θαηλνηνκίεο ζε εθαξκνγέο λέαο, βαζηθήο ηερλνινγίαο ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ζην 

πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειεο γηα 

ηνπο πξνυπνινγηζκνχο κίαο ειιεληθήο επηρείξεζεο. Ζ θαηλνηνκία είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο 

ρψξαο, αλαθνξηθά θπξίσο κε ηελ πξνψζεζε βειηηψζεσλ θαη αιιαγψλ48. Ζ θαηλνηνκία 

πξάγκαηη πξνβάιιεη σο κηα απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ αλάπηπμε, 

ηφζν ζε επίπεδν εζληθήο νηθνλνκίαο φζν θαη ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο. Οη δηαθνξέο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα 

ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο κπνξνχλ ζε έλα βαζκφ ηνπιάρηζηνλ, λα απνδνζνχλ ζηα 

δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάπηπμεο θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ/δηαδηθαζηψλ. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη πνπ ζπλεγνξνχλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Καηαξρήλ, ηα 

λέα πξντφληα βνεζνχλ ζην λα δηαηεξεζνχλ θαη λα βειηησζνχλ ηα κεξίδηα ηεο αγνξάο 

θαη ε θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ζε απηέο ηηο αγνξέο. ηελ επνρή καο, πνπ έρεη 

κεησζεί ξηδηθά ν θχθινο δσήο ησλ πξντφλησλ, ε ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα 

αλαπιεξψλεη ηα πξντφληα ηεο κε λέα απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία. Ζ ζεκαζία 

απηή γίλεηαη κεγαιχηεξε αλ αλαινγηζζεί θαλείο ην επκεηάβιεην ηνπ ζεκεξηλνχ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Παξφκνηεο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ 

απφ αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ή ζηε λνκνζεζία. ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κηα 

επηρείξεζε ρξεηάδεηαη ηελ ηθαλφηεηα θαηλνηνκίαο πξντφλησλ49.  

 

                                                           
48 Ληνχθαο,. (2010). Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κεηά ηελ θξίζε: Πξννπηηθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο γηα δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα. 

49 Dosi & Giovanni, (1990). «Finance, innovation and industrial change». Journal of 

Economic Behavior & Organization. Vol. 13. ει 299-319. 
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Ο επηρεηξεκαηίαο, ζε απηή ηε θάζε, πξέπεη λα εθηηκήζεη ξεαιηζηηθά φιεο ηηο 

παξακέηξνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο, φπσο ην θφζηνο, ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο 

πινπνίεζήο ηεο, θαζψο θαη ηηο αλακελφκελεο πσιήζεηο θαη πηζαλά γξαθεηνθξαηηθά 

εκπφδηα. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ έρεη 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ, θάηη πνπ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε επηηπρεκέλσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. Απφ 

ηελ άιιε, ε απνπζία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ πέξαλ ηνπ φηη νδεγεί 

ζε ζπαηάιε πνιχηηκσλ πφξσλ γηα ηελ εηαηξία θαη ζηε κε απνδνηηθή ρξήζε ηνπο, ε 

επηρείξεζε ράλεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηηο αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο θαη παξαηεξνχληαη 

αδπλακίεο ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο50. 

 

Ζ επηρείξεζε φκσο πξέπεη λα έρεη θαη ζπγθεθξηκέλα άιια ραξαθηεξηζηηθά, ζα ηα 

ιέγακε επηρεηξεκαηηθέο δηαζηάζεηο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζή ηεο ζην 

πξνθιεηηθφ θαη ζπλερψο ελαιιαζζφκελν δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν. Σέηνηεο 

δηαζηάζεηο είλαη:  

 Ζ χπαξμε ζπλερψο αλαλεσκέλεο ηερλνγλσζίαο θαη έξεπλαο.  

 Μηα εηαηξηθή θηινζνθία πνπ λα εζηηάδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή.  

 Ζ θαηάιιειε αλζξσπνθεληξηθή δνκή πνπ λα πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζηηο 

απαηηήζεηο θαη πεξηβάιινληα. 

 Ζ θεθαιαηνπνίεζε ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο.  

 Ζ χπαξμε κηαο εζηθήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, επέιηθηεο ζηηο δηεζλείο  

πξαγκαηηθφηεηεο θαη ζπλερψο πξνζαξκνδφκελε ζηηο αιιαγέο πνπ ζπλαληά.  

 

Δίλαη ινγηθφ φηη νη δηαζηάζεηο απηέο λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο επηθαιχςεηο γηαηί, ζε έλα 

κεγάιν βαζκφ, αιιεινεμαξηψληαη. Δπίζεο πξέπεη λα ιερζεί φηη κέζσ απηψλ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαζηάζεσλ, θάζε νξγαληζκφο (θεξδνζθνπηθφο ή κε) φρη κφλν κπνξεί, 

αιιά έρεη ρξένο, λα επηδξά ζεηηθά ζην πεξηβάιινλ ηνπ, ζε κηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο 

ελφο θαιχηεξνπ θφζκνπ51. 

 

ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα νξηζηεί ε κέζνδνο δηείζδπζεο ζηελ αγνξά-ζηφρν. Απηή, 

κεηαμχ άιισλ, κπνξεί λα είλαη άκεζε επέλδπζε, έκκεζε επέλδπζε, ζχζηαζε 

θνηλνπξαμίαο κε ηνπηθή εηαηξία, ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο ή επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ. 

                                                           
50 Δπηκειεηήξην Ησαλλίλσλ, (2008). Interreg III: Διιάδα-Αιβαλία-Μειέηε ίδξπζεο 

θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αιβαλία. 

51Dosi & Giovanni, (1990). «Finance, innovation and industrial change». Journal of 

Economic Behavior & Organization. Vol. 13. ει 299-319. 
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Άκεζεο μέλεο επελδχζεηο νλνκάδνληαη νη απεπζείαο πσιήζεηο ζηελ μέλε αγνξά, κε ηελ 

παξαγσγφο επηρείξεζε λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ειέγρεη φια ηα ζηάδηα ηεο εμαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, θάηη πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηε δεκηνπξγία απαζρφιεζεο, ηελ αχμεζε 

παξαγσγηθφηεηαο, ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ θαη ζηε ζπκβνιή ηεο καθξνπξφζεζκεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ52. Απφ ηελ άιιε, νη έκκεζεο 

εμαγσγέο είλαη νη πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε εγρψξηα επηρείξεζε ζηελ μέλε 

αγνξά, ρξεζηκνπνηψληαο φκσο ηηο ππεξεζίεο θάπνηαο άιιεο αλεμάξηεηεο επηρείξεζεο, 

ε νπνία είλαη εγθαηαζηεκέλε ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο 

ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ ηεο παξαγσγνχ θαη ηεο αιινδαπνχ επηρείξεζεο53. 

Μεηαμχ ησλ δχν ηξφπσλ δηεζλνπνίεζεο, νη άκεζεο εμαγσγέο πξνυπνζέηνπλ έλα 

κεγαιχηεξν επελδπηηθφ θίλδπλν/ξίζθν αιιά ηαπηφρξνλα κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο 

απφ απηφ πνπ ζα είρακε ζηελ πεξίπησζε ησλ έκκεζσλ εμαγσγψλ. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ε εηαηξία πνπ επηζπκεί λα αζθήζεη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα λα επηιέμεη 

εθείλε ηε κέζνδν πνπ ηαηξηάδεη θαη είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειε ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο 

ηεο54.  

 

Όπσο βιέπνπκε είλαη, ινηπφλ, απαξαίηεην λα ηεζεί έλα καθξνπξφζεζκν πιάλν, ηφζν 

ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο φζν θαη ζε επίπεδν νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

παξεκβάζεσλ. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ είλαη επφκελν φηη ζα 

επεξεάζεη θαη ηε γεληθφηεξε θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε 

εμσζηξεθή ραξαθηεξηζηηθψλ, ηελ αληίιεςε θαη θαηαλφεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

δηαθνξεηηθνηήησλ, ην θηίζηκν εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο κε μέλνπο εηαίξνπο θαη ηε 

γεληθφηεξε ηνπηθή θνηλσλία.  

 

Χζηφζν, ηα παξαπάλσ δε ζεκαίλνπλ ηελ αλαίξεζε θαη ην κεδεληζκφ ησλ 

παξαδνζηαθψλ αμηψλ θαη ηεο βαζηθήο θηινζνθίαο ηεο επηρείξεζεο. ίγνπξα φκσο 

νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο νθείιεηαη λα γίλνπλ, πξνθεηκέλνπ ε δηαδηθαζία 

δηεζλνπνίεζεο λα έρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

αλαιπζνχλ νη αλάγθεο ζε θεθάιαηα θαη ν ζσζηφο επηκεξηζκφο ηνπο, ε ηαρχηεηα 

εηζφδνπ ζηελ μέλε αγνξά, ν ρξφλνο απνπιεξσκήο ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ, 

                                                           
52 Albaum, G. Strandskov, J. & Duerr, E. (1998). «International Marketing and Export 

Management», 3rd Edition. 

53 Υαηδεδεκεηξίνπ, Η.Α. (2003). «Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο». Δθδφζεηο 

ΑΝΗΚΟΤΛΑ, Θεζζαινλίθε. 

54 Θαλφπνπινο, Γ.Ν. (2006). Γηεζλήο επηρείξεζε: Πεξηβάιινλ, δνκή θαη πξνθιήζεηο. 

ει. 334-335. 
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κνληέισλ55. Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο θαη θαηάξηηζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρεδίνπ είλαη 

επίζεο πνιχ ζεκαληηθφο θαη ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη 

λα πξνθχςνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή ην ζπγθεθξηκέλν πιάλν, κε 

γλψκνλα ηε δέζκεπζε πνπ θέξεη ε επηρείξεζε ζηελ απνζηνιή πνπ ηεο αλαηέζεθε, 

μεθηλψληαο ηηο πξνζπάζεηεο δηείζδπζεο ζηε λέα αγνξά56. Ο ζπλερήο έιεγρνο θαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη απαξαίηεηνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ην 

θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα θαη ε επηρείξεζε λα κελ αθεζεί πνηέ ζε ζηαζηκφηεηα, 

αλαπξνζαξκφδνληαο, φπνηε νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ην επηβάιινπλ, ηε ζπκπεξηθνξά 

θαη δξάζε ηεο57.  

 

 

2.3 Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηεζλνπνίεζεο 

 

Τπάξρνπλ αξθεηά ζεσξεηηθά κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεζλνπνίεζεο θαη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

πξνζπάζεηεο εηζφδνπ κία επηρείξεζεο εθηφο ζπλφξσλ. Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη 

επηιεθηηθά νη βαζηθφηεξεο ζεσξίεο δηεζλνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ: 

 

 Θεσξία ησλ ζηαδίσλ 

 

Πξφθεηηαη γηα κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ πιένλ φκσο δελ είλαη αξθεηά 

δηαδεδνκέλε θαη ε νπνία ηνλίδεη σο βαζηθφ θξηηήξην επέθηαζεο κία επηρείξεζεο ζην 

εμσηεξηθφ ηα ζηάδηα δέζκεπζεο ζηηο μέλεο αγνξέο. ε πξψην ζηάδην ε επηρείξεζε 

έξρεηαη ζε κία πξψηε επαθή (κεδεληθή δέζκεπζε, παζεηηθή αληίδξαζε) κε ηελ μέλε 

αγνξά, ελψ ζην επφκελν ζηάδην πνιιαπιαζηάδεη ηηο επαθέο ηεο κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε ελφο δηεζλνχο δηθηχνπ, ρσξίο φκσο αθφκα λα ππάξρεη θπζηθή ή λνκηθή 

παξνπζία ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά έμσ απφ ηε ρψξα φπνπ εδξεχεη ην θέληξν ησλ 

                                                           
55Darling, J.R. & Seristo, H.T. (2004). «Key steps for success in export markets: A new 

paradigm for strategic decision making», European Business Review, vol. 16, ει 39. 

56Darling, J.R. & Seristo, H.T. (2004). «Key steps for success in export markets: A new 

paradigm for strategic decision making», European Business Review, vol. 16, ει 36. 

57Darling, J.R. & Seristo, H.T. (2004). «Key steps for success in export markets: A new 

paradigm for strategic decision making», European Business Review, vol. 16, ζει 42. 
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δξαζηεξηνηήησλ ηεο. ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην απνθαζίδεηαη ε εγθαζίδξπζε 

δηεζλψλ ιεηηνπξγηψλ κέζσ ζπγαηξηθψλ ή θνηλνπξαμηψλ58. Γεληθφηεξα, νη ππέξκαρνη 

απηήο ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο πηζηεχνπλ φηη φζν κία επηρείξεζε γλσξίδεη ηελ 

αγνξά, ηφζν πεξηζζφηεξνπο πφξνπο δεζκεχεη γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ αγνξά 

απηή59.   

 

 Μνληέιν δηεζλνπνίεζεο ηεο Οπςάιαο 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ελζσκαηψλεη ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο ησλ Johanson/Vahlne 

θαη ηηο ζεσξίεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Aharoni (1996) θαη ησλ Cyert/March (1963), θαζψο 

θαη ηε ζεσξία αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ Penrose (1959). Πεξηγξάθεη κία 

ζεσξεηηθή δηαδηθαζία δηεζλνπνίεζεο θαηά ηελ νπνία ε εηαηξία ζηαδηαθά θαη βαζκηαία 

απμάλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ, αλάινγα πάληα κε ηε 

γλψζε θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηά πξννδεπηηθά ζηελ αγνξά θαη σο εθ ηνχηνπ απμάλεη 

ηε δηεζλή ηεο ζπκκεηνρή θαη απνκαθξχλεηαη απφ ηε κεηξηθή ηεο ρψξα 60 . Απηφ 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ πξννδεπηηθή δηαδηθαζία εθκάζεζεο, ζηελ νπνία ζπκβάιιεη 

ε αιιειεπίδξαζε ησλ ππαξρνπζψλ γλψζεσλ θαη ησλ λέσλ εκπεηξηψλ, ε νπνία νδεγεί 

ζε αχμεζε ηνπ «experiential knowledge» θαη ηνπ «objective knowledge» θαη ζηε ζσζηή 

αληηκεηψπηζε ησλ κεηαβαιιφκελσλ ζπλζεθψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

χκθσλα κε ην κνληέιν κηα επηρείξεζε δηεζλνπνηείηαη βαζηζκέλε ζηνλ παξάγνληα 

πθηζηάκελεο γλψζεο ηεο αγνξάο, γηαηί θαζηζηά επθνιφηεξε ηελ αληηκεηψπηζε ηφζν ησλ 

επθαηξηψλ φζν θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζην εμσηεξηθφ61. 

 

Οη επηρεηξήζεηο δηαπεξλνχλ ζηε δηαδηθαζία θαζηέξσζεο ηνπ «establishmentchain» απφ 

ηέζζεξα ζηάδηα κέρξη ηελ πιήξε δηεζλνπνίεζή ηνπο. Σηο ζπνξαδηθέο εμαγσγέο, 

ραξαθηεξίδνληαο ηε ζηάζε ηεο εηαηξίαο αξθεηά παζεηηθή, ηηο εμαγσγέο κε ηελ 

ππνζηήξημε εκπνξηθψλ αληηπξνζψπσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα 

ηνπο ζην εμσηεξηθφ, δίλνληαο κία εκθαλή παξνπζία ζηελ μέλε ρψξα, ηηο εμαγσγέο 

                                                           
58 Robins S.P. & Coulter, (1999). Management London, Prentice Hall, 6th edition. 

59 Pedersen, B. & Pedersen, T. (1999). «Fast and Slow Commitment to Foreign 

Markets: What causes the difference?» Journal of International Management. 

60Barder, JP. (2001). «The Internationalization of foreign distribution and production 

activities» International Bussiness Review, ει 458-468. 

61 Johanson, J. & Vahlne, J.-E. (2009). The Uppsala internationalization process model 

revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership. 
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κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο θαη ηέινο ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγηθήο κνλάδαο ζην 

εμσηεξηθφ. Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη νη επηρεηξήζεηο μεθηλνχλ ηε δηεζλνπνίεζή ηνπο κε 

δξαζηεξηφηεηεο ρακεινχ θφζηνπο θαη ειέγρνπ θαη ζηαδηαθά πξνρσξνχλ  ζε αθφκα 

κεγαιχηεξε ηζρχ θαη απνθαζηζηηθφηεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο εηαηξίαο, αλάινγα 

πάληα θαη κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αγνξψλ62. 

 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ κνληέινπ είλαη ε «ςπρηθή απφζηαζε», δειαδή ε 

δπζθνιία ξνήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ν βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

γεληθφηεξεο θνπιηνχξαο ηνπ επηρεηξείλ. Ζ έλλνηα απηή πεξηέρεη ην ρξνληθφ παξάγνληα 

κε ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ε ζεηξά εηζφδνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Δίλαη ινγηθφ, νη 

επηρεηξήζεηο, ηφζν απφ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, λνκηθή, φζν θαη απφ γεσγξαθηθή άπνςε, 

λα έρνπλ ηελ ηάζε λα μεθηλνχλ ηε δηεζλνπνίεζή ηνπο απφ γεηηνληθέο ρψξεο, φπνπ ε 

ςπρηθή απφζηαζε απφ ηε κεηξηθή ηνπο αγνξά είλαη κηθξή, πξηλ επηρεηξήζνπλ επέθηαζε 

ζε πην απνκαθξπζκέλεο αγνξέο63.  

 

 Θεσξία νιηγνπσιηαθήο αληίδξαζεο 

 

Ζ ζεσξία απηή γλσζηή θαη σο ζεσξία ηεο αθνινπζίαο ηνπ αξρεγνχ, ππνζηεξίρζεθε 

θπξίσο απφ ηνλ Knickerbocker (1973) θαη ππνζηεξίδεη φηη νη επηρεηξήζεηο 

επζπγξακκίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ εγεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη 

ζπλήζσο ηηο κηκνχληαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηεηζδχζνπλ ζηε δηεζλή αγνξά. Με 

άιια ιφγηα, νη επηρεηξήζεηο ζέινπλ λα πξνζπαζήζνπλ λα είλαη φκνηεο κε ηηο ππφινηπεο 

ηνπ θιάδνπ γηα λα κεηψζνπλ ην ξίζθν. Άξα ζα θεξδίζνπλ απφ ηε δηεζλνπνίεζε αλ 

θεξδίζνπλ θαη νη ππφινηπνη θαη αληίζηξνθα64.  

 

Ζ ινγηθή πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην ππφδεηγκα είλαη φηη, ε δηείζδπζε κηαο 

επηρείξεζεο-πξσηνπφξνπ, ηεο ιεγφκελεο εγεηηθήο επηρείξεζεο, ζηε δηεζλή αγνξά ζα 

έρεη σο αληίθηππν ηε κίκεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο απφ ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο, ηνπο 

δηεθδηθεηέο ή αθφινπζνπο65.Ζ επηξξνή πνπ αζθεί ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζηε 

                                                           
62Παπαδάθεο, Β. (2007). ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ: Διιεληθή θαη Γηεζλήο εκπεηξία. 

ΣφκνοΑ΄, 5εΈθδνζε. 

63 Johanson, J. & Vahlne, J.-E. (1990). The Mechanism of Internationalization, 11-24: 

International Marketing Review. 

64 Knickerbocker, F.T. (1973). Oligopolistic Reaction and The Multinational Enterprise, 

Harvard Business School. 

65 ηψκθνο, Γ.Η. (2004). ηξαηεγηθφ κάξθεηηλγθ, Β’ Έθδνζε. 
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δηείζδπζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ μέλε αγνξά θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, παξά ην 

γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ πξνζέγγηζε ζεσξείηαη ηδηαίηεξα απινπζηεπκέλε. 

 

Με ηελ ηαθηηθή απηή νη δηεθδηθεηέο απνζθνπνχλ αθελφο ζηε κείσζε ηνπ ξίζθνπ απφ ηε 

δηεζλή επέθηαζε, αθνχ ε απνδνρή ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηνπ θιάδνπ απφ ηε 

μέλε αγνξά έρεη ήδε δνθηκαζηεί απφ ηελ εγεηηθή επηρείξεζε θαη αθεηέξνπ ζηελ 

απνηξνπή απφθηεζεο ηζρπξνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο απφ ηελ εγεηηθή 

επηρείξεζε αθνχ ε απνπζία αληίδξαζεο ή ε θαζπζηεξεκέλε αληίδξαζε απφ νκνεηδείο 

επηρεηξήζεηο ζεκειηψλεη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε-πξσηνπφξν 

πνπ δεκηνπξγνχλ εκπφδηα εηζφδνπ ζηε λέα αγνξά γηα ηνπο δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο. 

 

 Θεσξία ηνπ εθιεθηηθνχ ππνδείγκαηνο 

 

Ζ ζεσξία ηνπ ελ ιφγσ ππνδείγκαηνο πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο ζεσξίαο ηεο 

εζσηεξηθνπνίεζεο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο δχλακεο ηεο αγνξάο. χκθσλα κε ηηο δχν απηέο 

ζεσξίεο, κία αγνξά εζσηεξηθνπνηείηαη φηαλ ην θφζηνο κίαο ζπλαιιαγήο 

ελδνεπηρεηξεζηαθήο είλαη κηθξφηεξν απφ εθείλν ηεο αγνξαίαο ζπλαιιαγήο θαη απμάλεηαη 

ε ζπιινγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα66, ελψ ν φξνο δχλακε ηεο αγνξάο αλαθέξεηαη ζηε 

δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε επηρείξεζε λα θπξηαξρεί ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ράξε ζηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη, απνθνκίδνληαο ζπλερψο 

απμαλφκελα θέξδε. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, πξνθχπηεη ην κνληέιν ηνπ Dunning (1980)67 

ην νπνίν απνηειείηελ πιένλ απνδεθηή ζεσξία δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Όηαλ 

κηα επηρείξεζε απνθαζίζεη λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο δηεζλψο, ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη έλα ζπλδπαζκφ πιενλεθηεκάησλ-παξαγφλησλ γηα λα αληηκεησπίζεη ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ζηελ μέλε αγνξά.  

 

Απηή ε πξνζέγγηζε πξνυπνζέηεη φηη νη επηρεηξήζεηο είλαη ελήκεξεο γηα ηηο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη φηη ε δηεζλήο παξαγσγή εμαξηάηαη απφ ηξία 

είδε πιενλεθηεκάησλ. Ο πξψηνο παξάγνληαο αθνξά ηελ ηδηνθηεζία κηαο επηρείξεζεο 

ζε πςειή ηερλνινγία, ηερλνγλσζία, θήκεο θαη πειαηεία. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο 

                                                           
66 Buckley, C. (2009). The internalization theory of the multinational enterprise : A 

review of the progress of a research agenda, Journal of International Business Studies. 

67 Stoian C. & Filippaios F., Dunning J. (2008) eclectic paradigm: A holistic, yet context 

specific framework for analyzing the determinants of outward FDi Evidecnce from 

international Greek investments, International Business Review Vol 17 No 3 ει 349-

367. 
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πεξηιακβάλεη ηελ εζσηεξίθεπζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε απνθαζίδεη ηελ 

εγθαηάζηαζε παξαγσγηθήο κνλάδαο ζηελ μέλε ρψξα, κε απνηέιεζκα λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηεο θαη απφθηεζεο κεγαιχηεξνπ ειέγρνπ 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ο ηξίηνο παξάγνληαο είλαη ην πιενλέθηεκα ηεο κεηξηθήο 

εηαηξείαο λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ηνπνζεζία γηα λα εγθαηαζηήζεη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο. 

Ζ ηνπνζεζία επηιέγεηαη κε βάζε ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ην ζεζκηθφ θαζεζηψο πνπ 

επηθξαηεί. 

 

O Dunning αλαιχεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ νη εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα εκπιαθνχλ ζε κηα μέλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ηα πιενλεθηήκαηα παξαγσγηθφηεηαο πνπ 

κπνξεί λα δηαζέηεη κηα επηρείξεζε ιφγσ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ (κάλαηδκελη, 

κάξθεηηλγθ). Ζ δεχηεξε αλαθέξεηαη ζηα κεησκέλα θφζηε (εξγαζίαο, πξψησλ πιψλ, 

κεηαθνξάο, θ.ιπ.) θαη ε ηξίηε ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ θαζηζηνχλ ζπκθέξνπζα ηελ 

άκεζε επέλδπζε έλαληη ηεο εθρψξεζεο, γηα παξάδεηγκα κηαο παηέληαο ζε μέλν 

αληαγσληζηή68. 

 

 Θεσξία ηνπ δηεζλνχο θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο 

 

Πξφθεηηαη γηα κία πξνζέγγηζε πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Vernon θαη βαζίδεηαη ζηα 

ζηάδηα εμέιημεο ηνπ πξντφληνο, δειαδή ηελ εηζαγσγή, αλάπηπμε, σξίκαλζε θαη 

παξαθκή/θάκςε, ζηνρεχνληαο ζηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ μέλνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ 

επηκήθπλζε ησλ κνλνπσιηαθψλ ή νιηγνπσιηαθψλ πξνζφδσλ ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά, 

ην πξντφλ παξάγεηαη νινθιεξσηηθά ζηε κεηξηθή ρψξα εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. 

Οη ιφγνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ζρεηηθφ θφζηνο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη ην 

κεηαθνξηθφ θφζηνο αιιά θαη ε ηειεηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαη ε έληνλε 

δηαθνξνπνίεζή ηνπ. ηε δεχηεξε θάζε, ν ζπληειεζηήο θεθάιαην ρξεζηκνπνηείηαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ππνθαζηζηψληαο ζηαδηαθά ηελ εμεηδηθεπκέλε εξγαζία. Έπεηηα, 

θάζε θνξά πνπ απμάλεηαη ε δήηεζε γηα ην πξντφλ ζε θάπνηα αλαπηπζζφκελε ρψξα, ε 

επηρείξεζε πξνρσξάεη ζηελ έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ θαη ζε απηή ηε ρψξα, κε 

απνηέιεζκα πιένλ ε παξαγσγή ηνπ πξντφληνο λα έρεη γίλεη έληαζεο θεθαιαίνπ. Έηζη, 

                                                           
68  Dunning, J. H. (1988) The Eclectic paradigm of International Production: A 

Restatement and Possible Extensions, Journal of International Business Studies Vol. 

19, No 1, ει 1-31. 



 
37 

 

νη λέεο παξαγσγηθέο κνλάδεο θαιχπηνπλ θαη ηηο αλάγθεο απφ ηηο μέλεο αγνξέο. ηε 

ηειεπηαία θάζε ην επίπεδν παξαγσγήο πέθηεη θάησ απφ ην επίπεδν θαηαλάισζεο69. 

 

2.4  Βαζηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο δηεζλνπνίεζεο 

 

χκθσλα κε ηνπο Mas-Ruiz, Nikalau-Gonzalbez θαη Ruiz-Moreno (2002) 70 , νη 

επηρεηξήζεηο κπνξεί είηε λα αθνινπζήζνπλ ηε δηαζπνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε 

ιίγεο αγνξέο είηε ζε πεξηζζφηεξεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ζπληειείηαη ζηαδηαθή 

απφθηεζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ κεξηδίνπ αγνξάο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

θέξδε καθξνρξφληαο θιίκαθαο. Αληίζεηα, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, νη επηρεηξήζεηο 

δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηνλ φγθν ησλ εμαγσγψλ, παξά ζηελ θεξδνθνξία. 

Τπάξρεη κία ρακειφηεξε ζπκκεηνρή ησλ πξντφλησλ, πξνζαξκνζκέλα ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο θάζε αγνξάο, ζε έλα αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην αγνξψλ, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηε κείσζε ηνπ ξίζθνπ ηεο θάζε απφθαζεο γηα δηεζλνπνίεζε. 

Χζηφζν, ε θαηαιιειφηεξε ζηξαηεγηθή επηιέγεηαη θαη κε βάζε ηε θχζε, ην κέγεζνο θαη 

ηελ εκπεηξία ηεο εηαηξίαο, ηε θχζε ηνπ πξντφληνο, δειαδή ηε δηάξθεηα δσήο θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαζψο θαη ηε θχζε ηεο αγνξάο, ελλνψληαο ην πνζνζηφ 

αλάπηπμεο, ηελ θπκαηλφκελε ηζνηηκία λνκίζκαηνο, ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ηα έμνδα 

δηαλνκήο-παξάδνζεο71. 

 

Κάπνηεο εηαηξηθέο ζηξαηεγηθέο δίλνπλ ζηηο θαηά ηφπνπο κνλάδεο ηνπο ζρεηηθή 

απηνλνκία λα αλαπηχζζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη θάπνηεο 

άιιεο ππαγνξεχνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ζηηο κνλάδεο ηνπο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε 

νκνηνκνξθίαο γηα ην πξντφλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Γηαθξίλνπκε ηέζζεξα είδε 

ζηξαηεγηθψλ δηεζλνπνίεζεο κε θξηηήξην ην βαζκφ δηεζλνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηελ αληαπφθξηζή ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

 

                                                           
69 Vernon, R. (1966). International investment and international trade in the product 

cycle, Journal of Economics, ει 190-207. 

70  Mas-Ruiz, F.J., Nikalau-Gonzalbez, J.L. & Ruiz-Moreno, F. (2002). Foreign 

Expansion Strategy and Performance. International Marketing Review, Vol 19, ει. 

348-368. 

71  Mas-Ruiz, F.J., Nikalau-Gonzalbez, J.L. & Ruiz-Moreno, F. (2002). Foreign 

Expansion Strategy and Performance. International Marketing Review, Vol 19, ει. 

348-368. 
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χκθσλα κε ηελ πνιπηνπηθή ζηξαηεγηθή, ε επηρείξεζε (κεηξηθή ή ζπγαηξηθή) έρεη 

ζθνπφ ηε βέιηηζηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Οη επηρεηξεκαηηθέο 

κνλάδεο πξνζαξκφδνληαη πιήξσο ζηα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο μέλεο ρψξαο. Ζ 

απνθεληξσκέλε απηή πξνζέγγηζε ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε αγνξάο 

θαη έηζη νη ζηξαηεγηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλεο κε ηηο 

αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ θαη επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο ζηε ρψξα ππνδνρήο72. 

 

Ζ παγθφζκηα ζηξαηεγηθή, απφ ηελ άιιε, είλαη θεληξνπνηεκέλε θαη ειέγρεηαη απφ ηα 

θεληξηθά γξαθεία ηεο επηρείξεζεο. Πξνυπνζέηεη κεγάιε ηππνπνίεζε ηνπ πξντφληνο 

ζηηο δηάθνξεο αγνξέο πνπ έρεη επεθηαζεί  θαη απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο παγθφζκηαο 

επίδνζεο κέζσ ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

πνιπεζληθήο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο θαη ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θφζηνπο. 

Χζηφζν, απαηηείηαη πνιχ θαιή δηαλνκή ησλ πφξσλ, θαιέο δνκέο ζπληνληζκνχ, 

θεληξηθνχ ειέγρνπ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ. 

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ πηνζεηνχλ ηε δηεζλή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ζηνρεχνπλ ζηε 

δεκηνπξγία δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ ζα ηνπο επηθέξνπλ έλα ζεκαληηθφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ψζηε λα θεξδίζνπλ κεγάιν κέξνο ησλ θαηαλαισηψλ ησλ 

αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηνκηψλ, λέσλ παξαγσγηθψλ κεζφδσλ θαη γεληθφηεξα ηελ θαιιηέξγεηα 

ηερλνγλσζίαο θαη έξεπλαο θαη αλάπηπμεο απφ ηε κεηξηθή εηαηξία. 

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηε δηεζληθή ζηξαηεγηθή, ε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα πεηχρεη έλα 

ζπλδπαζκφ ηεο δηεζλνχο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο αληαπφθξηζεο ζε ηνπηθέο αλάγθεο. 

Με άιια ιφγηα, δηεζληθή ζηξαηεγηθή είλαη εθείλε πνπ επηδηψθεη λα ζπλδπάζεη ην ρακειφ 

θφζηνο κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή. 

Μάιηζηα ε δηεζληθή ζηξαηεγηθή, εάλ είλαη επηηπρήο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα αληηγξάςνπλ νη αληαγσληζηέο73. 

                                                           
72Παπαδάθεο, Β. (2007). ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ: Διιεληθή θαη Γηεζλήο εκπεηξία. 

Σφκνο Α΄, 5ε Έθδνζε. 

73Παπαδάθεο, Β. (2007). ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ: Διιεληθή θαη Γηεζλήο εκπεηξία. 

ΣφκνοΑ΄, 5ε Έθδνζε. 
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2.5 Γηεζλνπνίεζε ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ 

 

Σν άλνηγκα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο βαιθαληθέο αγνξέο, δίλεη ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο κηαο δηεζλνχο εκπεηξίαο θαη δίλεη ηνλ 

απαξαίηεην ρξνληθφ νξίδνληα πξνθεηκέλνπ λα εθζπγρξνληζηεί ε παξαγσγηθή βάζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ψζηε λα απμεζεί κεζνπξφζεζκα ην κεξίδηφ ηεο ζην εκπφξην κε 

ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, αιιά αθφκε θαη κε ηηο ίδηεο ηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο. 

Πξνθεηκέλνπ σζηφζν νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηηο δηεζλείο ζρέζεηο, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε δηαρείξηζε ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Οη πξνζσπηθέο επαθέο θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο επηδξνχλ 

θαζνξηζηηθά ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο δηεζλνπνίεζε74.  

 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη ζεκαληηθέο δπζκελείο ζπλέπεηεο απφ ηηο ειιεληθέο επελδχζεηο 

ζηα Βαιθάληα. Βξαρππξφζεζκα ίζσο ππάξμεη κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε 

θάπνηνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο θαη ζε θάπνηεο πεξηνρέο, ελψ καθξνπξφζεζκα 

κπνξεί λα ππνλνκεπηεί ε πξνζπάζεηα γηα αλαδηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο, αληαγσληζηηθψλ 

ζηε δηεζλή αγνξά75. πλεπψο, ππάξρεη έλα ζνβαξφ δήηεκα ζρεηηθά κε ην πνηα ρψξα 

θαξπνχηαη ηα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε απφ ηηο ειιεληθέο επελδχζεηο. Ίζσο ηειηθά λα 

δξνπλ αλαζηαιηηθά αιιά θαη ηαπηφρξνλα πξνο φθεινο ηφζν γηα ηελ Διιάδα φζν θαη γηα 

ηε ρψξα ππνδνρήο. 

 

Ζ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (ΥΚΑΔ) ππήξμε δπλακηθή ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990. 

Δλψ, ην 1989 ππήξμε έλαο κηθξφο αξηζκφο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζην εμσηεξηθφ, κέζα 

ζε ιίγα ρξφληα, ην 1998 μεπέξαζαλ ηηο 500 νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 1200 ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο ΥΚΑΔ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (πεξίπνπ ην 81%) αθνξά ηξεηο ρψξεο, ηε 

Βνπιγαξία, Αιβαλία θαη Ρνπκαλία, ελψ αθνινπζνχλ κε αξθεηά κηθξφηεξα πνζνζηά ε 

Ρσζία θαη ε Πνισλία. Απηή ε ηζρπξή ζέζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ρψξεο ηεο 

Βαιθαληθήο νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη νη επελδχζεηο απφ ηηο νηθνλνκηθά εχξσζηεο 

                                                           
74 Axelsson B. & Henrik, A. «Internationalisation of the Firm: A Note on the Crucial Role 

of the Individuals’s Contact Network». 

75Λακπξηαλίδεο, Λ. (2008). Ζ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο: Ζ θαηάζηαζε πέξα απφ ηνπο 

κχζνπο. ην βηβιίν Ο λένο επξσπατθφο ρψξνο. 
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ρψξεο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο θαη ζπρλά αληηζηνηρνχλ ζε ειάρηζηεο επελδχζεηο 

κίαο –δχν δηεζληθψλ επηρεηξήζεσλ76.   

 

Υψξα Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 

α.α. % 

Αδεξκπατηδάλ 1 0,08 

Αιβαλία 258 20,33 

Αξκελία 1 0,08 

Βνζλία 7 0,55 

Βνπιγαξία 521 41,06 

Γεσξγία 6 0,47 

Καδαθζηάλ 1 0,08 

Κξναηία 1 0,08 

Ληζνπαλία 1 0,08 

Μνιδαβία 10 0,79 

Οπγγαξία 8 0,63 

ΟΓ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο 15 1,18 

Οπθξαλία 19 1,50 

ΠΓΓΜ 33 2,60 

Πνισλία 37 2,92 

Ρνπκαλία 257 20,25 

Ρσζία 87 6,86 

ινβαθία 1 0,08 

ινβελία 1 0,08 

Σζερία 4 0,32 

ΤΝΟΛΟ 1.269 100,00 

 

Πίλαθαο 5. Απιθμόρ ελληνικών επισειπήζεων πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηιρ βαλκανικέρ 

σώπερ74 

                                                           
76Λακπξηαλίδεο, Λ. (2008). Ζ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο: Ζ θαηάζηαζε πέξα απφ ηνπο 

κχζνπο. ην βηβιίν Ο λένο επξσπατθφο ρψξνο. Δπηκέιεηα, Αλδξηθνπνχινπ, Δ. & 

Καπθάιαο, Γ. 
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Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ΥΚΑΔ είλαη εκπνξηθέο θαη 

βηνκεραληθέο. Οη πξψηεο θπξίσο επηθεληξψλνληαη ζην εκπφξην ηξνθίκσλ, εηδψλ 

έλδπζεο-θισζηνυθαληνπξγίαο θαη πεηξειαηνεηδψλ, ελψ νη βηνκεραληθέο ζηνλ θιάδν 

ηνπ έηνηκνπ ελδχκαηνο, ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ησλ ππνδεκάησλ θαη ησλ κεηαιιηθψλ 

θαηαζθεπψλ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ δελ αιιάδνπλ 

θιάδν φηαλ επελδχνπλ ζηηο ΥΚΑΔ. Οη βηνκεραληθέο κνλάδεο αλακθίβνια 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά κεηαπήδεζεο ζε άιινπο θιάδνπο (θπξίσο ζε 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα), ελψ νη εκπνξηθέο εκθαλίδνπλ πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά 

(θπξίσο ζε ππεξεζίεο). Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα, έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ (ηεο ηάμεο ηνπ 5%) κεηαπεδάεη ζε 

άιινπο θιάδνπο, ελψ ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνξχμεσλ δελ παξαηεξείηαη 

αιιαγή θιάδνπ77.  

  

Σα Βαιθάληα θαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζεσξείηαη αξθεηά 

αλαπηπζζφκελε. Μάιηζηα, κε ηελ έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο θαη Ρνπκαλίαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζηαζεξνπνηείηαη δηαξθψο 

θαη γίλεηαη πην ειθπζηηθφ. Έηζη, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αμηνπνηψληαο ην γεσγξαθηθφ 

θαη πνιηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο γεηηλίαζεο κε απηέο ηηο ρψξεο επέλδπζαλ λσξίο. 

Μάιηζηα, έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε ρακειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζπγθξηηηθά κε φηη ηζρχεη ζηελ Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε Βνπιγαξία είλαη 10%. Δθηφο απφ ηε 

ζρεηηθά ρακειή θνξνινγία, νη επηρεηξήζεηο επσθεινχληαη θαη απφ ηηο απινπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο ζε φηη αθνξά ηε ζχζηαζε, εγγξαθή θαη ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

Βνπιγαξία είλαη 51ε ζηελ θαηάηαμε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ηνπ 2011 σο πξνο ηελ 

επθνιία ηνπ επηρεηξείλ, ελψ ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 109ε ζέζε. πλνιηθά, ν 

ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ζηε Βνπιγαξία, σο πνζνζηφ επί ηνπ ηδίξνπ, εθηηκάηαη ζην 

29%, πνζνζηφ πνιχ ρακειφηεξν απφ ην 47,2% πνπ έρεη ππνινγηζηεί ζηελ Διιάδα78. 

 

                                                           
77Λακπξηαλίδεο, Λ. (2008). Ζ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο: Ζ θαηάζηαζε πέξα απφ ηνπο 

κχζνπο. ην βηβιίν Ο λένο επξσπατθφο ρψξνο. Δπηκέιεηα, Αλδξηθνπνχινπ, Δ. & 

Καπθάιαο, Γ. 

78 Ζιηνδξνκίηεο, Θ. (2011). Απηνρεηξηαζκφο: Να γηαηί αδπλαηεί λα αλαπηπρζεί ε 

Διιάδα… 
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Ο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε Ρνπκαλία είλαη 16%, κε εμαίξεζε 

ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, φπνπ ν ζπληειεζηήο είλαη 2%-3%. πλνιηθά ην πνζνζηφ 

θνξνινγίαο ηεο Ρνπκαλίαο εθηηκάηαη ζην 44,9% επί ηνπ ηδίξνπ ηεο επηρείξεζεο. Ο 

ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε Ληζνπαλία είλαη 20%, κε νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ λα ππφθεηληαη ζε ρακειφηεξν ζπληειεζηή 10%, ελψ 

ζπλνιηθά, ην πνζνζηφ θνξνινγίαο εθηηκάηαη ζην 38,7% επί ηνπ ηδίξνπ ηεο επηρείξεζεο. 

Όιεο νη επηρεηξήζεηο ζηε ινβαθία ππφθεηληαη ζε εηαηξηθφ θφξν κε εληαίν ζπληειεζηή 

19%. πλνιηθά, ην πνζνζηφ θνξνινγίαο εθηηκάηαη ζην 48,7% επί ηνπ ηδίξνπ ηεο 

επηρείξεζεο. Ο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ινβελία είλαη 20%, 

κε απαιιαγέο ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα θαη ζηελ 

ηερλνινγία, πνπ απαζρνινχλ άηνκα πεξηνξηζκέλσλ δεμηνηήησλ ή λένπο αζθνχκελνπο 

– θνηηεηέο ζε πξαθηηθή εξγαζία. πλνιηθά, ην πνζνζηφ θνξνινγίαο ηεο ινβελίαο 

εθηηκάηαη ζην 35,4% επί ηνπ ηδίξνπ ηεο επηρείξεζεο. 

 

ε φ,ηη αθνξά ην θξηηήξην ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο, ζχκθσλα πάληα κε ηελ 

θαηάηαμε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, αθφκε θαη ρψξεο πνπ έρνπλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξα πνζνζηά, (π.ρ. νπεδία, Γαιιία, Ηζπαλία), ηνπνζεηνχληαη πςειφηεξα απφ 

ηελ Διιάδα κηαο θαη πηνζεηνχλ ιηγφηεξν πνιχπινθα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα θαη κε 

ιηγφηεξν έληνλε γξαθεηνθξαηία. ηε ζπλνιηθή θαηάηαμε σο πξνο ην πφζν επλντθφ είλαη 

ην θιίκα θάζε ρψξαο γηα ην επηρεηξείλ, ε Διιάδα είλαη θαη πάιη ηειεπηαία ζηελ θαηάηαμε 

ησλ 27 ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Δίλαη δεδνκέλν, πσο γηα ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ επηρεηξείλ 

ζηε ρψξα καο, απαηηείηαη λα πηνζεηεζεί ρακειφο βαζηθφο ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ, 

ζηαζεξφ πεξηβάιινλ ρσξίο ζπλερείο αιιαγέο θαλφλσλ θαη αιιαγή ηεο γεληθφηεξεο 

λννηξνπίαο ηνπ θξάηνπο79. 

 

ε κία άθξσο ελδηαθέξνπζα ζπλέληεπμε ηεο εθεκεξίδαο «Κέξδνο» κε ηνπο θ. 

Άγηεψπνπιν, γεληθφ δηεπζπληή Γξαζηεξηνηήησλ Δμσηεξηθνχ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, θ. 

Νίθν Βεξφπνπιν, δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη πξφεδξν ηεο αιπζίδαο ζνππεξκάξθεη 

Βεξφπνπινο θαη θ. Βίθησξα Παπαθσλζηαληίλνπ, νηθνλνκηθφ δηεπζπληή ηνπ νκίινπ 

Μαΐιιε, επηρεηξήζεθε λα θαηαγξαθνχλ νη δπζθνιίεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Καη νη ηξεηο έρνπλ 

πνιχρξνλε θαη ζεκαληηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εκπεηξία ζηα Βαιθάληα, 

ηνικψληαο επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ, ιφγσ θπξίσο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ Διιάδα 

θαη ηεο ζπληεξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο, αιιά θαη παξάιιεια 

                                                           
79 Ζιηνδξνκίηεο, Θ. (2011). Απηνρεηξηαζκφο: Να γηαηί αδπλαηεί λα αλαπηπρζεί ε 

Διιάδα… 
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εγθαηαιείπνληαο αγνξέο πνπ δελ θξίλνληαλ ζηξαηεγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ ρακειφηεξεο απνδφζεηο θαη έιιεηςε αληαγσληζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο80. 

 

χκθσλα πάληα κε ηα ηξία ζηειέρε, ηα πξνβιήκαηα, νη αβεβαηφηεηεο, νη 

πνιππινθφηεηεο θαη νη γεληθφηεξεο πξνθιήζεηο φπνπ ηίζεηαη αληηκέησπε κία ειιεληθή 

επηρείξεζε φηαλ επελδχεη ζε έλα θαηλνχξην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ κφιηο 

σξηκάδεη θαη δηακνξθψλεηαη, φπσο είλαη απηφ ησλ Βαιθαλίσλ είλαη ιίγν έσο πνιχ 

αλακελφκελεο. Σν ζεκαληηθφ γηα ηνλ θαζέλα είλαη λα κπνξεί κε ζησηθφηεηα θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο φπνηεο δπζθνιίεο ή 

απξφβιεπηεο εμειίμεηο παξνπζηαζηνχλ. Δίλαη γεγνλφο φηη πεξηζζφηεξν ζηάζεθαλ ζηε 

καθξννηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ γεηηνληθψλ αγνξψλ, κε ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα 

απηά ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο αζηάζεηαο, δηαθχκαλζεο επηηνθίσλ θαη αληηζηάζκηζεο 

θηλδχλσλ, ζηα δηνηθεηηθά ζέκαηα, φπσο νη γξαθεηνθξαηηθέο δπζθακςίεο ζηε 

δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ πνπ δεκηνπξγνχλ αξθεηέο θαζπζηεξήζεηο θαη ζηελ έιιεηςε 

θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γίλεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα θαη ρξεηάδεηαη κεγάιε 

νξγάλσζε γηα ηελ εθαξκνγή κίαο φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξεο πνιηηηθήο ζηειέρσζεο 

θαη δηαθξάηεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν είλαη πςειφ, αιιά ε 

απφθηεζε εηαηξηθήο ζπλείδεζεο θαη εηδηθφηεηαο απφ λέα θαη άπεηξα άηνκα είλαη θάηη 

πνπ απαηηεί ρξφλν θαη θφζηνο, θάηη πνπ φκσο καθξνπξφζεζκα ζα έρεη ζεηηθφ 

απνηέιεζκα81. 

 

Δδψ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα παξαζέζνπκε κία κειέηε ηνπ Μπηηδέλε, ε νπνία κε αθνξκή 

ην γεγνλφο φηη ην 2004 απφ ηηο 10.000 εγγεγξακκέλεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηα 

Βαιθάληα ιεηηνπξγνχζαλ κφιηο νη 3.500,  πξνζδηνξίδεη παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ 

ζηελ απνηπρία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ επέλδπζαλ ζηα Βαιθάληα, νη 

βαζηθφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ82: 

 Ζ λννηξνπία ηνπο εχθνινπ θαη γξήγνξνπ θέξδνπο κε πεξηνξηζκέλν θεθάιαην 

θαη ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε δηεζλνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ζ απνηπρία ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθνχο επελδπηέο. 

 Ζ γξαθεηνθξαηία, δσξνδνθία θαη δηαθζνξά. 
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82Μπηηδέλεο, Γ. (2005). Οη ειιεληθέο επελδχζεηο ζηα Βαιθάληα. Δπηζεψξεζε Διιεληθή 

Αθαδεκία Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. 
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 Σν ρακειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα πνπ νδήγεζε ζηε ρακειή θαηά θεθαιήλ 

θαηαλάισζε, επηδεηλψλνληαο ηα εηζνδήκαηα θαη ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ αλεπάξθεηα ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ηνπηθψλ εξγαδνκέλσλ, έρνληαο σο 

απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ρακειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ.  

 Ζ παξαγσγή νκνεηδψλ πξντφλησλ κε θαιχηεξε πνηφηεηα θαη πην πξνζηηέο ηηκέο 

απφ δπηηθέο εχξσζηεο πνιπεζληθέο. 

 

Δπηζηξέθνληαο ζηε ζπλέληεπμε ησλ ηξηψλ ζηειερψλ ζηελ εθεκεξίδα «Κέξδνο» θαηά 

ηελ άπνςή ηνπο, δπλαηφηεηεο θαη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο 

ππάξρνπλ πνιιέο θαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο κάιηζηα. Πξφθεηηαη εμάιινπ γηα αγνξέο 

κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο, σζηφζν, πξέπεη πίζσ απφ νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλν έλα ζπγθεθξηκέλν πιάλν, ππνινγίδνληαο 

πξνζερηηθά φια ηα ππάξρνληα θαη ελαιιαθηηθά δεδνκέλα, ηφζν ζηε ρξεκαηνδφηεζε, 

φζν θαη ζηε δηνίθεζε, ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζε φινπο ηνπο 

νξγαλσηηθνχο/ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο. Μφλν έηζη, 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη φπνηεο πξννπηηθέο ππάξρνπλ, κηαο θαη ην επελδπηηθφ 

ξίζθν εμαθνινπζεί θαη είλαη κεγάιν ιφγσ ηεο αζηάζεηαο ησλ αγνξψλ, θαη ν 

αληαγσληζκφο εμίζνπ έληνλνο ζε ζπλδπαζκφ κάιηζηα κε ην ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν 

νξηζκέλσλ βαιθαληθψλ ρσξψλ θαη άξα ησλ πεξηνξηζκέλσλ αγνξαζηηθψλ 

δπλαηνηήησλ83. 

 

Καη νη ηξεηο ζπκθσλνχλ πσο ε έληνλε θηλεηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ θαη 

ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ εθπφλεζε επηρεηξεκαηηθψλ 

επελδπηηθψλ δξάζεσλ, δεκηνπξγψληαο έλα πιαίζην αζθαιείαο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο, 

δίλνληαο επηπιένλ ψζεζε ζην ιηαλεκπφξην, ηε βηνκεραλία θαη άιινπο θιάδνπο λα 

αθνινπζήζνπλ επηθεξδή επελδπηηθά ζρέδηα. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπλ 

είλαη αξθεηά αηζηφδνμν, κηαο θαη θξίλνπλ επηηπρεκέλε ηελ πνξεία ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. Χζηφζν, ηνλίδεηαη αθελφο ε πεξαηηέξσ 

ζπληήξεζε θαη παξαθνινχζεζε, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη εθεζπραζκφο θαη 

αθεηέξνπ ε εκπεηξία πνπ απνθηάηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεκέιην γηα αθφκα πην 

έληνλε δηεζλή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Πιένλ, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

αλδξσζεί θαη νξγαλσζεί, ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο, 

πξνζαξκφδνληαο ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο, ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο 
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πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πξνζέγγηζεο ηεο πειαηείαο θαη δηαρείξηζεο ησλ φπνησλ 

θηλδχλσλ πξνθχςνπλ84. 

 

Παξαθάησ, ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο απαηηεηηθέο θαη δχζθνιεο αγνξέο ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηε Γαιιία, ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ , σο ηα ηέιε 

ηνπ 2007, αλήιζε ζε €85,8 εθ. ηε ρψξα δξαζηεξηνπνηνχληαη 21 ειιεληθέο εηαηξείεο θαη 

30 εηαηξείεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ.  Οη ζεκαληηθφηεξεο ειιεληθέο παξνπζίεο ζηε 

Γαιιία εληνπίδνληαη ζηνπο ηνκείο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ (Cardigo, ΒΗΟΥΑΛΚΟ), ησλ 

θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθψλ (Lavipharm, Famar, Κνξξέο), ηνπ θνζκήκαηνο (Λαιανχλεο, 

Ενιψηαο, Φαλνπξάθεο, Folli Follie) θαη ηεο νηλνπνηίαο (Μπνπηάξεο). ηελ Ηηαιία 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 32 εηαηξείεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, θπξίσο ζηνπο 

ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ησλ θαηαζθεπψλ, ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο, ησλ 

ζπζθεπαζηψλ, ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ θαιιπληηθψλ, ηεο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Αλάκεζά ηνπο, ε 

Coca Cola 3Δ, ε νπνία εμαγφξαζε,έλαληη πνζνχ 35 εθαηνκκπξίσλ επξψ, ηελ ηηαιηθή 

εηαηξεία θπζηθνχ κεηαιιηθνχ λεξνχ Traficante Group ην 2006, ελψ δχν ρξφληα 

αξγφηεξα ηελ Socif SpA, ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε εηαηξεία εκθηάισζεο ζηελ Ηηαιία, νη 

εηαηξείεο Μαΐιιεο (κεραλήκαηα ζπζθεπαζίαο), Μαξηλφπνπινο (θαξκαθεπηηθή εηαηξεία), 

Μηραειίδεο (θαπλά), Πεηδεηάθεο (ρεκηθά, πιαζηηθά), Ηθηίλνο (κάξκαξα), Spider Metal 

(εμνπιηζκφο), Σηηάλ (ηζηκέληα), S&B (εμνξπθηηθφο ηνκέαο)85. 

 

Οη ειιεληθέο επελδχζεηο ζηε Βξεηαλία, ζχκθσλα πάληα κε ζηνηρεία ηεο Invest In 

Greece, αλέξρνληαλ ζηα ηέιε ηνπ 2007 ζε €560,3 εθ. πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

2,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ παγθνζκίσο. Δμέρνπζα ζέζε ζηνλ 

ηνκέα απηφλ θαηέρεη ε λαπηηιία, ελψ επίζεο έρνπλ αξθεηά ππνθαηαζηήκαηα νη 

κεγαιχηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο, φπσο ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε Alpha Bank, 

ε Δκπνξηθή θαη ε ηξάπεδα Πεηξαηψο. Απφ ηελ άιιε, νη ζπλνιηθέο ειιεληθέο επελδχζεηο 

ζηελ Ηζπαλία, έσο ην 2007, είραλ θζάζεη ηα €158 εθ. κε ηηο θπξηφηεξεο ειιεληθέο 

επελδχζεηο λα αθνξνχλ ηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, ησλ ηξνθίκσλ, ησλ αξδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, ησλ ζπζθεπαζηψλ, ησλ 

θεξακηθψλ, ησλ λαππεγείσλ, ηεο θαηαζθεπήο επαγγεικαηηθψλ ςπγείσλ, ησλ 

ινγηζκηθψλ θαη ησλ θαιιπληηθψλ. 
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85Ζιηνδξνκίηεο, Θ. (2013). Ζ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή παξνπζία ζηε Γπηηθή Δπξψπε. 
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χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο 

ειιεληθήο πξεζβείαο, ην 2008 ε Διιάδα ήηαλ ζηε δεχηεξε ζέζε ζηνλ θαηάινγν ρσξψλ 

κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη ε Αιβαλία θαη ζηελ πξψηε ζηελ ΠΓΓΜ. Σα επελδπκέλα 

θεθάιαηα απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο δχν ρψξεο 

πξνζεγγίδνπλ ηα 250 εθ. δνιάξηα θαη 230 εθ. δνιάξηα αληίζηνηρα, ελψ νη εθηηκψκελεο 

ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ππνινγίδεηαη φηη δεκηνπξγήζεθαλ αλέξρνληαη ζε 7.500 ζηελ 

Αιβαλία θαη ηηο 5.000 ζηε ΠΓΓΜ86.  

 

χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Οπθξαλίαο, ην χςνο ηνπ ειιεληθνχ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ ζηελ νπθξαληθή νηθνλνκία 

ην 2008 αλεξρφηαλ ζε 236,2 εθ. δνιάξηα αλαινγψληαο ζην 0,87% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 

ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Οπθξαλία. Καηά ην α΄ εμάκελν ηνπ 

έηνπο, νη ξνέο ειιεληθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ πξνο ηελ Οπθξαλία έθζαζαλ ηα 82,2 

εθ. δνιάξηα ζε ζχλνιν 6,918 δηζ. δνιάξηα. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ζηελ 

νπθξαληθή επηθξάηεηα ιεηηνπξγνχλ 89 επηρεηξήζεηο κε ζπκκεηνρή ειιεληθψλ θεθαιαίσλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη νη EUROBANK, Σξάπεδα Πεηξαηψο, ALPHA BANK, Όκηινο 

ΜΖΥΑΝΗΚΖ, ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΔ, ΓΗΔΘΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ, ALUMIL.  

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ Πνισλία θαη Γεξκαλία, ε Διιεληθή Πξεζβεία ζεκεηψλεη ζε 

έθζεζή ηεο, πσο δελ απνηεινχλ ζεκαληηθφ επελδπηηθφ πξννξηζκφ γηα ειιεληθά 

θεθάιαηα. ηε κελ Πνισλία, απφ ην 2002 έσο ην 2009, ην ζχλνιν ηνπ επελδεδπκέλνπ 

ειιεληθνχ θεθαιαίνπ μεπεξλά ηα 600 εθαηνκκχξηα επξψ, κε θπξηφηεξεο ειιεληθέο 

επελδχζεηο ηνλ φκηιν Europank EFG, ηελ Coca Cola 3Δ, ηε Chipita Poland θαη ηε 

Sunlight Polska ηνπ νκίινπ Γεξκαλφο. Απφ ηελ άιιε, ην γξαθείν ΟΔΤ Βεξνιίλνπ, ζηελ 

εηήζηα έθζεζή ηνπ, ην 2007, επηζεκαίλεη, φηη νη ειιεληθέο επελδχζεηο απνηεινχζαλ 

κφιηο ην 0,03% ηνπ ζπλφινπ ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. Αλήιζαλ ζε 

171 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ήηαλ απμεκέλεο κάιηζηα θαηά 27,6% ζε ζρέζε κε ην 

2006.Όπσο ζεκεηψλεηαη ζρεηηθά, έρνπλ θαηαγξαθεί 22 πεξηπηψζεηο ειιεληθψλ 

θεθαιαίσλ ζηε Γεξκαλία, κε ηελ θχξηα ειιεληθή επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα λα είλαη 

ζπγθεληξσκέλε απνθιεηζηηθά ζε ρψξνπο, φπσο ε δηαλνκή ειιεληθψλ πξντφλησλ, ελψ 

αξθεηέο ειιεληθέο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηε Γεξκαλία έρνπλ θιείζεη ηα 

ππνθαηαζηήκαηά ηνπο87. 
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ηνλ επφκελν πίλαθα 6, παξαηίζεληαη επίζεκα ζηνηρεία απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

αλαθνξηθά κε ηηο άκεζεο επελδχζεηο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ, φπνπ 

πέξαλ ηεο αξρηθήο ζπλαιιαγήο δεκηνπξγίαο ηεο επελδπηηθήο ζρέζεο (εγθαηάζηαζε, 

εμαγνξά, ζχζηαζε) κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ88 :  

 ηε δηαηήξεζε, επέθηαζε ηεο ζρέζεο (αχμεζε θεθαιαίνπ, ζπγρψλεπζε)  

 παχζε ηεο ζρέζεο (απν επέλδπζε)  

 ηελ επαλεπέλδπζε ησλ κε δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ/δεκηψλ θαη  

 ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ (δαλείσλ, εκπνξηθψλ πηζηψζεσλ ) 

πνπ δηελεξγνχληαη κεηαμχ άκεζσλ επελδπηψλ, επηρεηξήζεσλ άκεζσλ 

επελδχζεσλ θαη ινηπψλ αδειθηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ νκίισλ. 

 

 

Πίλαθαο 6. Άκεζεο επελδχζεηο ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ αλά ρψξα 

ππνδνρήο 
86
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Αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ην 2011 πξσηνζηαηνχλ νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε €24.235 δηζ. αθνινπζνχλ ε 

ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία κε €2.733 δηζ. θαη νη ινηπέο κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο κε 

€2.005 δηζ. Σν εκπφξην θαη νη επηζθεπέο είλαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε κε €1.885 δηζ, ηα 

ηξφθηκα, πνηά θαη θαπλφο ζηε πέκπηε κε €637 εθ. ελψ ε γεσξγία θαη ηα νξπρεία ζηελ 

έλαηε κε €240 εθ. νη θισζηνυθαληνπξγηθέο χιεο θαη μχιν ζηε δσδέθαηεκε €75 εθ. θαη 

ηα μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα ζηε δέθαηε ηέηαξηε κε €46 εθ. Γέθα ρξφληα πξηλ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην 2001, θαη πάιη νη ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

καδί κε ηελ ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία βξίζθνληαη ζηηο δχν πξψηεο ζέζεηο κε ηα 

αληίζηνηρα πνζά φκσο πνπ είραλ δηαηεζεί απφ ηηο ειιεληθέο εηαηξίεο λα είλαη πνιχ 

κηθξφηεξα (€4.440 δηο. θαη €1.630 δηο. αληίζηνηρα)89. 

 

Όπσο γίλεηαη πιένλ αληηιεπηφ, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πιένλ δηεζλνπνηνχληαη κε 

ξπζκνχο θαηαηγηζηηθνχο. Αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα απηή ζηάζεθαλ πνιινί παξάγνληεο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε δεκηνπξγία ηεο εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο θαη ε 

είζνδνο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο ζηε ζθαίξα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, 

αληηπξνζσπεχνληαο εθαηνκκχξηα θαηαλαισηέο κε ζπλερψο απμαλφκελε αγνξαζηηθή 

δχλακε. Οη εηαηξίεο εθείλεο πνπ έρνπλ βειηηψζεη ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζήο ηνπο, 

παξνπζηάδνπλ θαηλνηνκίεο ζην θφζηνο, ζηα πξντφληα θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

θαη έρνπλ πξνρσξήζεη ζε επελδχζεηο εθζπγρξνληζκνχ, είλαη θαη απηέο πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ ξφιν ζηε δηεζλή επηρεηξεκαηηθή ζθελή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89http://www.bankofgreece.gr/ει/el/Statistics/externalsector/direct.aspx 
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Κεθάιαην 3 : Ο θιάδνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ. 

Πξννπηηθέο θαη εμειίμεηο 

 

3.1 Η θύζε θαη νη πξνζεγγίζεηο ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ 

 

H ππεξεζία απνηειεί ην απνηέιεζκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ/ελεξγεηψλ ζηηο 

νπνίεο πξνβαίλεη ν παξνρέαο ηεο, ησλ επηδφζεσλ πνπ ν παξνρέαο έρεη πξνβαίλνληαο 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο/ελέξγεηεο θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ νη πξάμεηο 

απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παξνρέα λα επηηπγράλεη ζπγθεθξηκέλεο 

επηδφζεηο, έρνπλ γηα ηνλ παξαιήπηε/αγνξαζηή ηεο ππεξεζίαο. Ζ ππεξεζία απνηειεί 

ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίδεη έλαο θαηαλαισηήο/αγνξαζηήο σο απνηέιεζκα90: 

 ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη εθείλνο πνπ παξέρεη ηελ 

ππεξεζία, 

 ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ λα επηηπγράλεη θαη λα δηαηεξεί ζπγθεθξηκέλα πξφηππα 

(standards) θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ απηψλ. 

 ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ηθαλνπνηνχληαη νη πξνζδνθίεο ηνπ θαηαλαισηή 

αλαθνξηθά κε ηελ εκπεηξία πνπ ήιπηδε φηη ζα απνθνκίζεη πξνηνχ απνθαζίζεη 

λα εκπιαθεί ζε κηα ζρέζε ζπλαιιαγήο (απνδνρή ηνπ θφζηνπο απνθφκηζεο ηεο 

ππεξεζίαο έρνληαο σο πξνζδνθία ην φθεινο ηεο απνιαβήο ηεο ππεξεζίαο) κε 

ηνλ παξνρέο ηεο ππεξεζίαο. 

 

Ζ έλλνηα ηεο ππεξεζίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ηξίπηπρν ησλ πξνυπνζέζεσλ, δειαδή 

ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ πνπ θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ παξάγεη ηελ ππεξεζία (ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη νη πειάηεο)θαη 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο. ηελ παξαγσγή θαη παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ 

ιακβάλνπλ κέξνο ε επηρείξεζε, νη παξνρέο θαη νη πειάηεο θαη απνθαινχληαη «ηξίγσλν 

ηεο ππεξεζίαο». Ζ επηρείξεζε επζχλεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ 

παξαγφλησλ θαη κέζσλ ηεο δηαδηθαζίαο. Χο παξάγνληεο ζεσξνχληαη νη γλψζεηο θαη νη 

ηθαλφηεηεο ησλ παξνρέσλ θαη ε πξνζπκία ηνπο ελψ ηα κέζα αλαθέξνληαη ζηνλ 

εμνπιηζκφ, ηα πιηθά θαη ηε γεληθφηεξε ηερλνινγηθή ππνδνκή. Ο βαζκφο εθπιήξσζεο 

ησλ πξνζδνθηψλ θαζνξίδεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε91. 

                                                           
90 Γνχλαξεο, . (2003). Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ. 

91 Edvardsson, B. (1998). "Pursuing service excellence: practices & insight" 
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χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ92,νη ππεξεζίεο παξέρνπλ ππνζηήξημε, ρξεζηκφηεηα 

ή επηκέιεηα παξάιιεια κε εκπεηξία, πιεξνθφξεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε πλεπκαηηθή 

ζπκβνιή, ζπκβάιινληαο ζηελ παξαγσγή αμίαο ππφ ηελ κνξθή ζπκβνπιψλ, 

δηεπζπληηθψλ ηθαλνηήησλ, δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, θαηάξηηζεο, 

κεζνιάβεζεο θηι. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο αμίαο ηνπο είλαη κε πιηθφ θαη δελ 

εκπεξηέρεηαη ζε θάπνην πιηθφ αγαζφ. ηελ ίδηα κειέηε γίλεηαη θαλεξή ε εηεξνγέλεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (ή ηξηηνγελή ηνκέα). Απηή εθθξάδεηαη απφ ηε 

ζπλχπαξμε δξαζηεξηνηήησλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ άιινηε πξνο ηελ ηειηθή θαη άιινηε 

πξνο ηελ ελδηάκεζε θαηαλάισζε, ηελ αληίζεζε κεηαμχ πςειήο θαη ρακειήο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ηελ ζπλχπαξμε θιάδσλ κε έληνλν ηερλνινγηθφ 

πεξηερφκελν θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε θιάδνπο ρακεινχ επηπέδνπ γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη πεξηνξηζκέλεο ηερλνινγηθήο βάζεο. 

 

Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηάθνξεο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ 

αηψλα είλαη κία πξνζέγγηζε ησλ ππεξεζηψλ σο ην ζχλνιν ησλ «ινηπψλ 

δξαζηεξηνηήησλ», ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή 

ηνκέα. Πξφθεηηαη γηα έλα αζαθή νξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ σο ην ππφινηπν ηεο αθαίξεζεο 

ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ησλ εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο βηνκεραλίαο απφ ην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Απηφ ζπλέβαιε αξλεηηθά ζηελ  πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο 

νηθνλνκηθήο ζεσξίαο θαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ αλαιπηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

άζθεζε πνιηηηθψλ ζηηο ππεξεζίεο. Μεηά ην 1970, ν ξφινο ησλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα 

ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη λα αμηνινγείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Απφ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ε εμέιημε ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο (κε ηελ 

εκθάληζε λέσλ παξαγσγηθψλ πξαθηηθψλ σο απάληεζε ζηηο αιιαγέο απφ ηελ δήηεζε 

θαη ηελ πξνζθνξά) θαη ε αλάδεημε ηεο νηθνλνκίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη θαηλνηνκίαο 

ζπλέβαιιαλ ζηε ζηαδηαθή, θαη ηέινο νξηζηηθή ππέξβαζε ηεο ζεσξεηηθήο 

πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο θαρππνςίαο κε ηελ νπνία αληηκεησπηδφηαλ 

ε αλάπηπμή ηνπο απφ νξηζκέλνπο νηθνλνκνιφγνπο. 

 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αλαπηχμεη δηάθνξεο ζεσξίεο θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 

πνηθίιεο ηαμηλνκήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα. Οη Browning θαη 

Singelmann (1978) ππήξμαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ αλαδήηεζαλ κηα πην αλαιπηηθή 

ηππνινγία ησλ ππεξεζηψλ. Ζ ηαμηλφκεζε ηνπο αθνξά κεηαμχ άιισλ: Τπεξεζίεο 

                                                           
92ΟΟΑ, (2000). Forum de la Politique de l’Entreprise et de l’Industrie sur l’Economie 

des Services: Rapport general. 
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δηαλνκήο, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε, επηθνηλσλία, ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, 

ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, αζθάιεηεο, θηεκαηνκεζηηηθέο ππεξεζίεο, 

γξαθεία κεραληθψλ θαη αξρηηεθηνληθήο, γξαθεία λνκηθψλ ζπκβνχισλ, θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, ηαηξηθέο ππεξεζίεο, λνζνθνκεία, παηδεία, θνηλσληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

ππεξεζίεο, κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, ηαρπδξνκεία, δεκφζηα δηνίθεζε, 

μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, ππεξεζίεο επηζθεπψλ, θαζαξηζκφο θαη θαζαξηζηήξηα, 

ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηάθνξεο πξνζσπηθέο ππεξεζίεο93. 

 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ Evangelista θαη Savona (1998) δίλεη έκθαζε ζηνλ βαζκφ αλάπηπμεο 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζηελ αλάπηπμε ζηελψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο 

πξνκεζεπηέο. Γηαθξίλνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ, εθείλεο πνπ έρνπλ 

έληνλα ηερλνινγηθά θαη επηζηεκνληθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο νη ππεξεζίεο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο, νη κεραλνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη εξγαζίεο πιεξνθνξηθήο θαη πςειφ 

βαζκφ θαηλνηνκίαο, εθείλεο πνπ έρνπλ σο βάζε ηεο αλάπηπμεο ηνπο κηα θαζνξηζκέλε 

ηερλνινγηθή βάζε φπσο λνκηθέο θαη εκπνξηθέο ππεξεζίεο, εθείλεο πνπ δελ 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγνζε 

εζσηεξηθνχο πφξνπο γηα ηελ αλάδεημε λέσλ παξαγσγηθψλ πξαθηηθψλ, φπσο νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηέινο εθείλεο πνπ εκθαλίδνπλ αμηφινγε θαηλνηνκηθή 

παξαγσγή βαζηζκέλε ζε εζσηεξηθνχο θαη άξξεηνπο πφξνπο, φπσο είλαη νη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο94 . Ο Miles (1995), ζε αληίζεζε κε ηνπο Evangelista θαη 

Savona δελ ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ηα επίπεδα θαηλνηνκίαο, φζν γηα ηα ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαη κε βάζε απηά θαηαιήγεη ζηελ παξαθάησ 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ ππεξεζηψλ95. 

 

 

 

                                                           
93 Browning H.C & Singelmann J. (1978). «The transformation of the US labour force: 

the interaction of industry and occupation», Politics and Society. ζει. 481-509. 

94 Evangelista & Savona (1998). «Patterns of Innovation in Services: The results of the 

Italian innovation survey», 7th annual RESER Conference, Berlin. 

95 Miles I. (1995). «Services Innovation, Statistical and Conceptual Issues», University 

of Manchester. 
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3.2  Η ζεκαζία θαη ε δηείζδπζε ηνπ θιάδνπ ησλ Σερλνινγηώλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηηο επηρεηξήζεηο, ηελ θνηλσλία 

θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία 

 

H παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε αβεβαηφηεηα, πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά έλα 

ζχκπησκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, έρνπλ ππξνδνηήζεη κία λέα πξαγκαηηθφηεηα, κίαο 

θνηλσλίαο πνπ έρεη πεξάζεη ζε θάζε κεηαζρεκαηηζκνχ, κε αιιαγέο ηεο αγνξάο, ησλ 

νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ηεο δνκψλ. Ζ παγθνζκηνπνίεζε, ε 

ζπλεπαθφινπζε επηηαρπλφκελε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηαρχηαηε δηάδνζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, δεκηνπξγνχλ έλα δπλακηθφ ηνπίν κεηαβνιψλ, ζην νηθνλνκηθφ θαη 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε ξεπζηφηεηα, ηελ αζπλέρεηα, ηελ 

αζηάζεηα. Παξάιιεια, νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη νη αιιαγέο ζηα 

θαηαλαισηηθά πξφηππα αιιάδνπλ θξίζηκνπο παξάγνληεο, εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 

πξνο ηελ επηρείξεζε, πνπ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπο 

θαη ηδηαίηεξα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη επηβίσζή ηνπο. 

 

ε κία επνρή φπνπ ε πζηέξεζε ηεο ρψξαο καο ζε κηα ζεηξά απφ θξίζηκνπο δείθηεο 

(αληαγσληζηηθφηεηα, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, επξπδσληθφηεηα) είλαη κεγάιε θαη ην 

ράζκα αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο ΔΔ είλαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ραψδεο, ε επξχηεξε αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ είλαη δεδνκέλν πσο ζα ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ 

ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη αθφινπζα ζηελ αληηκεηψπηζε θξίζηκσλ δεηεκάησλ 

πνηφηεηαο δσήο. Οη εμειίμεηο ζηνλ θιάδν ησλ ΣΠΔ ζπλερψο αιιάδνπλ θαη κε ηε ζεηξά 

ηνπο αιιάδνπλ ηηο ζπλζήθεο θαη παξακέηξνπο ηεο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθήο αξέλαο, 

πξνζθέξνληαο έλα επξχ θάζκα πιενλεθηεκάησλ απφ πιεπξάο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

πεξηνξίδνληαο ην θφζηνο θαη απμάλνληαο ηελ ηαρχηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. Έηζη, 

επελδχνληαο νη επηρεηξήζεηο ζε απηφ ηνλ θιάδν, ζα θαηαθέξνπλ ηελ απηνκαηνπνίεζε 

ελδν-επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο είλαη ε κηζζνδνζία, ινγηζηηθή, νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη νη αλζξψπηλνη πφξνη96. 

 

Αθφκε ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο ζε θξίζηκνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, φπσο είλαη ε ελέξγεηα θαη ηδηαίηεξα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ε αγξνηηθή 

                                                           
96Rao, S.S. Metts, G & Monge, C.A.M. (2003). «Electronic Commerce Development in 

Small and Medium Sized Enterprises: A Stage Model and its Implications». Business 

Process Management Journal. Vol. 9. 
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παξαγσγή θιπ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δξνκνιφγεζε ηνλ Μάξηην 2010 ηελ 

αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020», ζηνρεχνληαο ζηελ επίηεπμε πςειψλ 

επηπέδσλ απαζρφιεζεο, παξαγσγηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, πνπ ζα 

πινπνηεζνχλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ζε επξσπατθφ θαη ζε εζληθφ επίπεδν. 

Έηζη, θαιεί ηηο επξσπατθέο θαη εζληθέο αξρέο λα ζπληνλίζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο 

ψζηε λα δνζεί ψζεζε γηα έμνδν απφ ηελ θξίζε θαη πξνεηνηκαζία ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο πξνθιήζεηο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο97. 

 

Σν Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε (Digital Agenda for Europe, DAE) απνηειεί 

κηα απφ ηηο 7 εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο (flagship initiatives) ηεο ζηξαηεγηθήο 

«Δπξψπε 2020», πνπ απνηειεί ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γηα ηε δεθαεηία 2010-2020. Ο γεληθφο ζηφρνο απηνχ είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ βηψζηκα 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε απφ κηαλ εληαία ςεθηαθή αγνξά πνπ ζα βαζίδεηαη ζε 

δηαδίθηπν κεγάιεο θαη πνιχ κεγάιεο ηαρχηεηαο θαη ζε δηαιεηηνπξγηθέο εθαξκνγέο. Σα 

νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Φεθηαθνχ Θεκαηνινγίνπ 

πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ98: 

 δεκηνπξγία ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο 

 βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ΣΠΔ 

 αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αζθάιεηαο ζην δηαδίθηπν 

 εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο πνιχ ηαρχηεξεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν 

 ελζάξξπλζε επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε 

 

Ζ δεκηνπξγία ελφο δηαιεηηνπξγηθνχ δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα πξνζθέξεη 

ειθπζηηθφ πεξηερφκελν θαη ππεξεζίεο, ζα ηνλψζεη ηε δήηεζε γηα πςειφηεξεο ηαρχηεηεο 

θαη ρσξεηηθφηεηα, δεκηνπξγψληαο θαη’ επέθηαζε επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα 

επελδχζεηο ζε ηαρχηεξα δίθηπα. Ζ εμάπισζε θαη ε αθνκνίσζε ηαρχηεξσλ δηθηχσλ, ζα 

αλνίμεη αθνινχζσο ην δξφκν γηα θαηλνηφκεο ππεξεζίεο πνπ αμηνπνηνχλ πςειφηεξεο 

ηαρχηεηεο. Ζ ρψξα καο ήδε ζπκκεηέρεη ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα πνπ σο ζηφρν 

έρνπλ ηε παξνρή δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα αδεηνδνηήζεσλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηεο, ελψ παξάιιεια έρεη ζπζηήζεη νκάδεο εξγαζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ δξάζεηο ζρεηηθέο κε αληηθείκελα φπσο, ε ειεθηξνληθή 

                                                           
97 Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, (2012). Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηηο ΣΠΔ 

θαη ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, Έθδνζε 2ε. 

98 Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, (2012). Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηηο ΣΠΔ 

θαη ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, Έθδνζε 2ε. 
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ηηκνιφγεζε θαη νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο. Καηαιπηηθφ ξφιν ζε απηφ έρεη ε πινπνίεζε 

ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δληαίνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο ζηηο ππνδνκέο ηεο Κεληξηθήο 

Γηαδηθηπαθήο Πχιεο «ΔΡΜΖ» θαη ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Γεκνζίσλ Ζιεθηξνληθψλ 

Πξνκεζεηψλ πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο 

πξνκεζεπηέο. 

 

ε εζληθφ επίπεδν, ζε φιεο ηηο δξάζεηο ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ λα αηζζάλεηαη ν ζπλαιιαζζφκελνο 

αζθαιήο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ηνπ, θάηη πνπ θαηνρπξψλεηαη κεηαμχ άιισλ 

θαη ζην λφκν γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε λ. 3979/2011, ελψ ππάξρεη ζπλερήο 

ζπλεξγαζία κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Σέινο, ην 

Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο «ΤΕΔΤΞΗ» έρεη αλαιάβεη ζεκαληηθή 

πξσηνβνπιία γηα ηελ θαηαζθεπή ζχγρξνλσλ θέληξσλ δεδνκέλσλ, πνπ έρνπλσο ζηφρν 

ηε ζπλερή παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε θχιαμε θαη αξρεηνζέηεζε ησλ 

δεδνκέλσλ99.  

 

Δπελδχνληαο ζηελ έμππλε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζα είλαη δπλαηφ λα κεησζεί ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, θαζψο ζα 

πξνσζεζνχλ επίζεο νη ηερλνινγίεο ΣΠΔ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, φπσο ε Solid 

State Lighting Σechnology (SSL), νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ 70% ιηγφηεξε ελέξγεηα απφ 

ηα ζπλήζε ζπζηήκαηα θσηηζκνχ. Δπηπιένλ, έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο, είλαη κέρξη ην 

2015, είλαη λα έρνπλ νη αζζελείο πξφζβαζε ζηα δηαδηθηπαθά ηαηξηθά ηνπο αξρεία, φπνπ 

θαη αλ βξίζθνληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη επελδχζεηο ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ην 

εχξνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο πεξίζαιςεο πξνο ηνπο αζζελείο, φπσο είλαη 

ε δηαδηθηπαθή ηαηξηθή εμέηαζε θαη νη θνξεηέο ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο πγείαο αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο παζήζεηο θαη αλαπεξίεο. Ζ 

ειεθηξνληθή πγεία είλαη έλαο βαζηθφο ηνκέαο θαηλνηνκίαο πνπ κπνξεί λα παξέρεη 

βέιηηζηα απνηειέζκαηα γηα άηνκα κε αλαπεξία ή ειηθησκέλνπο.  

 

Παξαθάησ, αθνινπζεί έλαο πίλαθαο, ζχκθσλα πάληα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δπηηξνπήο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη θαη ηνπο 67 δείθηεο ηνπ 

ςεθηαθνχ βαζκνινγίνπ. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε πην πξφζθαηε δηαζέζηκε ηηκή (ζηελ 

πιεηνςεθία, ην πην θνληηλφ έηνο είλαη ην 2010) γηα Διιάδα θαη επξσπατθή έλσζε. 

                                                           
99 Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, (2012). Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηηο ΣΠΔ 

θαη ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, Έθδνζε 2ε. 
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Γείθηεο Διιάδα ΔΔ Έηνο 

Γείθηεο  Διιάδα   Δ.Δ. Έηνο  

ηαζεξέο επξπδσληθέο γξακκέο 2351514 136488814 2011 

Γηείζδπζε ζηαζεξνχ επξπδσληθνχ δηαδηθηχνπ  20,8 

γξακκέο/100 

27,2  

γξακκέο /100 

2011 

Μεξίδην λενεηζειζφλησλ ζηηο ζηαζεξέο 

επξπδσληθέο γξακκέο 

53% 57% 2011 

Μεξίδην ησλ ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ γξακκψλ 

ηαρχηεηαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ 2 Mbps 

100% 88% 2011 

Μεξίδην ησλ ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ γξακκψλ 

ηαρχηεηαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ 10 Mbps 

55,50% 42,20% 2011 

Μεξίδην ησλ γξακκψλ DSL ζηε ζηαζεξή 

επξπδσληθφηεηα  

99,70% 96,80% 2011 

πλνιηθή θάιπςε  ζηαζεξνχ επξπδσληθνχ 

δηαδηθηχνπ 

91,20% 95,30% 2010 

Κάιπςε απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ απφ 

ζηαζεξφ επξπδσληθφ δηαδίθηπν 

60% 82,50% 2010 

Γηείζδπζε θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο 2,8/100 7,5/100 2011 

Ννηθνθπξηά κε επξπδσληθή πξφζβαζε 41,20% 60,80% 2010 

Δπηρεηξήζεηο κε ζηαζεξή επξπδσληθή ζχλδεζε 80,30% 84,10% 2010 

Κάιπςε 3G  90% 89,90% 2010 

Υξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν 

2,40% 7,40% 2010 

Υξήζε δηαδηθηχνπ       

Ννηθνθπξηά κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν  46,40% 70,10% 2010 

Σαθηηθνί ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ 40,90% 65% 2010 

Μεηνλεθηνχληα άηνκα πνπ είλαη ηαθηηθνί ρξήζηεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ 

22,60% 48,20% 2010 

πρλνί ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ 31,20% 53,10% 2010 

Υξήζε θνξεηψλ ππνινγηζηψλ γηα ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν 

2,50% 18,50% 2010 

Πιεζπζκφο πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην 

δηαδίθηπν 

52,50% 26,30% 2010 

Υξήζε ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (% πιεζπζκνχ)       

Πιεξνθνξίεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο  35,90% 56,10% 2010 
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Αλάγλσζε ειεθηξνληθψλ εθεκεξίδσλ θαη 

πεξηνδηθψλ  

25,40% 34,30% 2010 

Παηρλίδηα, εηθφλεο ηαηλίεο ή κνπζηθή  18,30% 27,90% 2010 

Ζιεθηξνληθή ηξαπεδηθή  5,70% 36% 2010 

Φφξησζε πξνζσπηθνχ πεξηερνκέλνπ  9,60% 22% 2010 

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πγείαο  22,30% 34% 2010 

Αλαδήηεζε εξγαζίαο, απνζηνιή αίηεζεο γηα 

εξγαζία  

6,10% 15,20% 2010 

Παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

κέζσ δηαδηθηχνπ  

2,10% 4,70% 2010 

Πιεξνθνξίεο γηα εθπαίδεπζε  12,30% 23,20% 2010 

Υξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηειεπηαίνη 3 κήλεο  

13,40% 31,70% 2010 

Ζιεθηξνληθή ππνβνιή ζπκπιεξσκέλσλ 

εληχπσλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο , ηειεπηαίνη 3 

κήλεο  

4,50% 13,40% 2010 

Υξήζε ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (% ρξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ) 

      

Πιεξνθνξίεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο  80,80% 81,20% 2010 

Αλάγλσζε ειεθηξνληθψλ εθεκεξίδσλ θαη 

πεξηνδηθψλ  

57,20% 49,70% 2010 

Παηρλίδηα, εηθφλεο ηαηλίεο ή κνπζηθή  41,10% 40,40% 2010 

Ζιεθηξνληθή ηξαπεδηθή  12,80% 52,10% 2010 

Φφξησζε πξνζσπηθνχ πεξηερνκέλνπ  21,60% 31,80% 2010 

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πγείαο  50,10% 49,30% 2010 

Αλαδήηεζε εξγαζίαο, απνζηνιή αίηεζεο γηα 

εξγαζία  

13,70% 22% 2010 

Παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ειεθηξνληθά  

4,70% 6,80% 2010 

Πιεξνθνξίεο γηα εθπαίδεπζε  27,60% 33,60% 2010 

Υξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηειεπηαίνη 3 κήλεο  

30,20% 45,80% 2010 

Ζιεθηξνληθή ππνβνιή ζπκπιεξσκέλσλ 

εληχπσλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηειεπηαίνη 3 

κήλεο  

10% 19,30% 2010 
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Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε       

Γηαζεζηκφηεηα  ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο – πνιίηεο 

37,50% 80,90% 2010 

Γηαζεζηκφηεηα  ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο – επηρεηξήζεηο 

62,50% 89,40% 2010 

Υξήζε  ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηειεπηαίνη 12 κήλεο (% 

πιεζπζκνχ) 

15,80% 41,20% 2010 

Απνζηνιή ζπκπιεξσκέλσλ εληχπσλ ζε 

δεκφζηεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθά, ηειεπηαίνη 12 

κήλεο (% πιεζπζκνχ) 

6,60% 21% 2010 

Υξήζε  ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηειεπηαίνη 12 κήλεο (% 

επηρεηξήζεσλ) 

77,20% 75,70% 2010 

Ζιεθηξνληθή ππνβνιή ζπκπιεξσκέλσλ 

εληχπσλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο , ηειεπηαίνη 12 

κήλεο (% επηρεηξήζεσλ) 

67,40% 60,30% 2010 

Υξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ 

(% επηρεηξήζεσλ) 

11,50% 12,50% 2010 

Ζιεθηξνληθφ εκπφξην       

Παξαγγειία αγαζψλ ή ππεξεζηψλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ (% πιεζπζκνχ) 

12,40% 40,40% 2010 

Παξαγγειία αγαζψλ ή ππεξεζηψλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ (% ρξεζηψλ δηαδηθηχνπ) 

27,20% 56,80% 2010 

Γηαζπλνξηαθφ ειεθηξνληθφ εκπφξην (% 

πιεζπζκνχ) 

4,40% 8,80% 2010 

Γηαζπλνξηαθφ ειεθηξνληθφ εκπφξην (% ρξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ) 

9,60% 12,40% 2010 

Ζιεθηξνληθέο πσιήζεηο (πρ κέζσ 

πιεηζηεξηαζκψλ) (% πιεζπζκνχ) 

0,60% 12,80% 2010 

Ζιεθηξνληθέο πσιήζεηο (πρ κέζσ 

πιεηζηεξηαζκψλ)  

(% ρξεζηψλ δηαδηθηχνπ)  

1,30% 18,50% 2010 

Αγνξά ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ (% 

πιεζπζκνχ) 

1,20% 11,70% 2010 
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ηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη επηδφζεηο ηεο Διιάδαο παξνπζηάδνπλ πζηέξεζε έλαληη ηνπ 

κέζνπ φξνπ ησλ 27 θξαηψλ κειψλ. Μφλν, ζε 12 απφ ηνπο 67 δείθηεοηνπ ςεθηαθνχ 

βαζκνινγίνπ ε ρψξα καο εκθαλίδεη επίδνζε θαιχηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ27, ελψ 

ζηνπο ππφινηπνπο 55 ππνιείπεηαη. 

 

θνπφο φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη ε δηακφξθσζε κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζε ΣΠΔ ε 

νπνία λα είλαη ζε πιήξε αξκνλία κε ην Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην θαη πξνζαξκνζκέλε 

αλάινγα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ησλ ηνκέσλ θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ γεληθψλ ζηφρσλ: 

 Γεκνζηνλνκηθή βειηίσζε θαη εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο, φπσο 

απηέο πεξηιακβάλνληαη ζην κλεκφλην νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ην κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Αγνξά ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ(% ρξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ) 

2,50% 16,40% 2010 

Κχθινο εξγαζηψλ απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 2,8%  (2008) 13,90% 2010 

Δπηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αγνξέο 

κέζσ δηαδηθηχνπ 

10,2% (2008) 26,80% 2010 

ΜΜΔ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αγνξέο κέζσ 

δηαδηθηχνπ 

10,1% (2008) 26,40% 2010 

Δπηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πσιήζεηο 

κέζσ δηαδηθηχνπ 

8,50% 13,40% 2010 

ΜΜΔ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πσιήζεηο κέζσ 

δηαδηθηχνπ 

8,20% 12,80% 2010 

Ζιεθηξνληθφ επηρεηξείλ       

Οινθιήξσζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

(Μεγάιεο επηρ/ζεηο) 

72,70% 73,60% 2010 

Οινθιήξσζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ (ΜΜΔ) 47,60% 39,60% 2010 

Υξήζε αλαιπηηθνχ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο 

πειαηψλ 

17,90% 17% 2010 

Απηνκαηνπνηεκέλε αληαιιαγή επηρεηξεζηαθψλ 

αξρείσλ 

17,80% 34,20% 2010 

Απνζηνιή θαη ιήςε ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ 15,70% 30,80% 2010 

Ζιεθηξνληθή δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 20,60% 17,90% 2010 
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 Δθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

 Δλίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη δηαθάλεηαο κέζσ ηεο παξνρήο πιεξνθνξίαο ή 

γλψζεο, γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο 

δξάζεο 

 Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) δηαδξακαηίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ, δηεπθνιχλνληάο ηεο 

λα ελζσκαηψζνπλ θαηλνηνκίεο θαη λα ηηο εθαξκφζνπλ ζε φιν ην εχξνο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπο κε ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ αλ ζπλδπαζηνχλ επηηπρψο κε 

αλαζρεδηαζκφ ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, θαηάιιειεο νξγαλσηηθέο 

αιιαγέο θαη δξάζεηο θαηάξηηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 

Με δεδνκέλε ηε δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα ηε ρψξα καο θαη ηηο βαζηέο ηνκέο 

πνπ επηρεηξνχληαη κε ηελ παξνχζα ςεθηαθή ζηξαηεγηθή ζε φιν ην εχξνο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ππάξρνπλ πνιινί ζεκαληηθνί παξάγνληεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ε 

πινπνίεζε ηεο εζληθήο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο. Καηαξράο, ε θαηά ην δπλαηφλ επξχηεξε 

δηαθνκκαηηθή ζπλαίλεζε θαη ε δέζκεπζε ζηνπο ζεκειηψδεηο άμνλέο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο δξάζεηο εληφο ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ απφ νπνηαδήπνηε 

θπβεξλψλ ζρήκα. Δπίζεο, νη θαηάιιειεο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ζπλαθνχο 

λνκνζεζίαο θαη ε έκπλεπζε θαη δέζκεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (νη νπνίνη ζαθψο 

ζα έρνπλ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη ηθαλφηεηεο) ζηελ πινπνίεζε ηεο εζληθήο ςεθηαθήο 

ζηξαηεγηθήο, απφ ην αλψηεξν επηηειηθφ φξγαλν κέρξη θαη ηνλ απιφ εξγαδφκελν/ρξήζηε 

θάπνηαο ππεξεζίαο ή εξγαιείνπ ΣΠΔ ζην φξακα απηήο100. 

 

Δίλαη δεδνκέλν πσο ε ηερλνινγία πξνρσξά πιένλ κε αικαηψδεηο ξπζκνχο, εμειίζζεηαη 

δηαξθψο θαη αλαηξνθνδνηείηαη κέζα απφ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο θαη ηα επηηεχγκαηά ηεο, 

ζπκβάιινληαο ζηελ πινπνίεζε ηεο εζληθήο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο. Οη νπηηθέο ίλεο θαη 

ην δηαδίθηπν κίθξπλαλ ηηο απνζηάζεηο θαη ζπληφκεπζαλ ηνπο ρξφλνπο. Οη 

δηαζηαπξψζεηο ηδεψλ θαη γλψζεσλ κέζα απφ ηηο δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο είλαη άπεηξεο 

θαη δηαξθψο εκθαλίδνληαη λέεο επθαηξίεο γηα αλάδεημε λέσλ ηερλνινγηψλ, πξντφλησλ, 

δηαδηθαζηψλ, δνκψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Ζ απηνκαηνπνίεζε θαη νη ζχγρξνλεο κέζνδνη 

εμαπιψλνληαη ηαρχηαηα. Πξντφληα πνπ έρνπλ ςεθηαθή κνξθή, φπσο είλαη ε 

                                                           
100 Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, (2012). Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηηο ΣΠΔ 

θαη ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, Έθδνζε 2ε. 
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ειεθηξνληθή δηαζθέδαζε (εηθφλα θαη ήρνο) ή ηα βηβιία, κεηαθέξνληαη πιένλ εχθνια θαη 

γξήγνξα απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή ρσξίο πνιχπινθεο, ρξνλνβφξεο θαη 

θνζηνβφξεο δηαδηθαζίεο 101 . Σερλνινγίεο θάζε ηχπνπ, απφ λάλν-ηερλνινγίεο κέρξη 

βηνηερλνινγίεο, δηακνξθψλνπλ λέεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο θαη αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα102. Ζ επηρείξεζε,  γηα λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή, πξέπεη λα είλαη 

ζπλερψο ελήκεξε ησλ εμειίμεσλ ηνπ θιάδνπ ηεο. Ζ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο δελ 

αληηκεησπίδεη  ζχλνξα. Τπάξρνπλ ειάρηζηνη θξαγκνί πιένλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο ππνζέζεηο ηνπο. Ζ επηρείξεζε, φκσο, αδπλαηεί 

λα  παξαθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο αλ δελ έρεη ελεξγά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο θαη 

πιεξνθνξηψλ πνπ λα αληινχλ ζηνηρεία ζε παγθφζκην επίπεδν103. 

 

Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ λένπο κεραληζκνχο θαη λέεο ζηξαηεγηθέο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο είλαη έλα δηαξθέο 

δεηνχκελν, είλαη ην «θαζεκεξηλφ άγρνο» ησλ επηθεθαιήο θαη ησλ ζηειερψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, εηδηθφηεξα ζην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξνπλ. Ζ 

ελδερφκελε επηηπρεκέλε πξντζηνξία κηαο επηρείξεζεο δελ απνηειεί θαζεζπραζηηθφ 

παξάγνληα, ε θαιή θιεξνλνκηά, ή κία πξνεγνχκελε επηηπρία δελ εμαζθαιίδεη ην 

κέιινλ. Οη εηαηξίεο θαινχληαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο γξήγνξα θαη 

εχθνια θαη λα πηνζεηνχλ λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα 

επηηχρνπλ θαη λα μεθχγνπλ απφ ην ζπληεξεηηζκφ θαη ηελ αδξάλεηα. Άιισζηε, νη 

θαλφλεο αληαγσληζκνχ έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά θαη δηακνξθψλνπλ έλα αζαθέο πιαίζην104.  

 

Δίλαη δεδνκέλν πιένλ πσο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα επηρεηξεζηαθά κνληέια 

κε ηα νπνία πξνζθέξνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Όπσο αλαθέξεη ν Jeremy Rifkin105, 

ην ελδηαθέξνλ ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη κεηαθεξζεί απφ ηα πξντφληα ζηηο ππεξεζίεο. 

Έηζη, ε δηαρείξηζε θαη δηαηήξεζε ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο απνθηά ηεξάζηηα ζεκαζία 

ζηε ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Παιαηφηεξα νη λέεο θαηλνηνκίεο ησλ 

                                                           
101 Σξαπεδάλνγινπ, Β. (2010). Δμσζηξέθεηα θαη πειαηνθεληξηθφηεηα: Ο ξφινο ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. 

102 The Technological Dimensions of International Competitiveness, National Academy 

of Engineering, Washington 1988. 

103 The Economist Technology Quarterly, September 17, 2005, ει. 26. 

104 Σξαπεδάλνγινπ, Β. (2010). Δμσζηξέθεηα θαη πειαηνθεληξηθφηεηα: Ο ξφινο ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. 

105Jeremy, R. Ζ λέα επνρή ηεο πξφζβαζεο. κεηάθξαζε: Αξηάδλε Αιαβάλνπ, Δθδνηηθφο 

Οίθνο Α. Α. Ληβάλε, (2001). 

http://www.biblionet.gr/author/6652/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BD%CE%B7_%CE%91%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/com/271/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%91._%CE%91._%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B7
http://www.biblionet.gr/com/271/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%91._%CE%91._%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B7
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ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο εθαξκφδνληαλ πξψηα ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ ή 

επξχηεξα ζε επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηαδηαθά ελζσκαηψλνληαλ 

ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαηαλαισηψλ κε ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο κεγέζνπο, 

θφζηνπο, επηδφζεσλ ή θαη επθνιίαο ιεηηνπξγίαο. ήκεξα, παξαηεξνχληαη νη 

αληίζηξνθεο πξαθηηθέο, δειαδή πνιιέο λέεο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο θαη εθαξκνγέο 

είλαη δηαζέζηκεο πξψηα ζε ζπζθεπέο ή ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ θαηαλαισηή. 

Ο ιφγνο είλαη φηη νη θαηαλαισηέο απνηεινχλ κηα λέα καδηθή αγνξά πην επηδεθηηθή ζε 

θαηλνηνκίεο, πνπ απνζβέλεη θαη αληηθαζηζηά πην γξήγνξα θαη εχθνια ηα πξντφληα πνπ 

πξνκεζεχεηαη. 

 

Πιένλ, ε επηηπρία πνιιψλ πξντφλησλ εμαξηάηαη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ην ζπλνδεχνπλ. 

Οη άπεηξεο εθαξκνγέο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην iPhone θαη ζε άιια 

έμππλα ηειέθσλα 3G,νη ιεηηνπξγίεο Global Positioning System (GPS)ζηα απηνθίλεηα 

πνπ αμηνπνηνχλ ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εχξεζε ζέζεο ζε εμσηεξηθνχο 

ρψξνπο, νη ζπζθεπέο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ Nintendo-Sony-Microsoft πνπ 

ελζσκαηψλνπλ εμαηξεηηθά πξνεγκέλεο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο εηθφλαο 

θαη πξνζνκνίσζεο,νη ζπζθεπέο iPod πνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνψζεζεο 

κνπζηθψλ θνκκαηηψλ ηεο επηινγήο ηνπ ρξήζηε κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα ή 

πξνηηκήζεηο ηνπ,  νη ςεθηαθέο ηειενξάζεηο κε πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο, είλαη 

παξαδείγκαηα πνπ γλσξίδνπλ κεγάιε επηηπρία, εμαηηίαο θπξίσο ηεο ππνζηήξημεο 

άπεηξσλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ106.  

 

Οη λέεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη νη ππεξεζίεο πνπ εληάζζνληαη ζηε 2ε γεληά ηνπ 

παγθφζκηνπ ειεθηξνληθνχ ηζηνχ έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα εληππσζηαθά πην δπλακηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δηεπθνιχλεη ηε ζηξνθή πξνο ηα εμσζηξεθή επηρεηξεζηαθά ζρέδηα κε 

επίθεληξν ηνλ πειάηε, δεκηνπξγψληαο άπεηξεο επθαηξίεο θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ ζην δηαδίθηπν ή/θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο απφ εηαηξίεο κεθπζηθή 

παξνπζία. εκαληηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ αμηνπνηεί ηηο ππεξεζίεο Web 2.0 ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ, ηφζν ζε εθαξκνγέο εμσηεξηθήο δηθηχσζεο κε πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο, 

φζν θαη ζε εθαξκνγέο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ. Μέζσ 

ησλ εθαξκνγψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο ηνπ WEB 2.0 ε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε πνπ 

ζπλήζσο απαηηεί πνιχ ιηγφηεξα ρξήκαηα γηα λα πινπνηεζεί κπνξεί λα γίλεη αθφκε πην 

ζηνρεπκέλε, εθκεηαιιεπφκελε ηηο δεκνζηνπνηεκέλεο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ απφ 

πξνεγνχκελεο αγνξέο, ηελ θαηάζεζε ησλ απφςεψλ ηνπο θαη ην social bookmarking. Ζ 

                                                           
106 Σξαπεδάλνγινπ, Β. (2010). Δμσζηξέθεηα θαη πειαηνθεληξηθφηεηα: Ο ξφινο ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. 
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δπλαηφηεηα ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηεο άπνςεο-εθηίκεζεο γηα έλα πξντφλ ή ππεξεζία, 

είλαη θαηά πνιινχο ε ζεκαληηθφηεξε WEB 2.0 θαηλνηνκία πνπ επηθέξεη αιιαγέο ζηε 

θηινζνθία ηεο αγνξάο. Οη εηαηξίεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη απηή ηε ζπκβνιή ησλ ρξεζηψλ 

ζηε αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (π.ρ. βηβιία, μελνδνρεία) έρνπλ 

ζεκαληηθά νθέιε107. Σέηνηα παξαδείγκαηα ππεξεζηψλ είλαη κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα: 

 Blog: Πξνζσπηθή ηζηνζειίδα / εκεξνιφγην γηα θαηαρψξεζε ζθέςεσλ θαη 

ζρνιίσλ, πξνζθέξνπλ ζηα κέιε κηαο επηρείξεζεο λέεο δπλαηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο, αληαιιαγήο απφςεσλ θαη ηερλνγλσζίαο αθφκε θαη αλ δε 

βξίζθνληαη ζηνλ ίδην θπζηθφ ρψξν. 

 Forum: Ηζηνζειίδα ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη νη απφςεηο ησλ κειψλ νκάδαο 

αλζξψπσλ γχξσ απφ θάπνην ηνκέα ή ζέκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. 

 Mash-up: πγθέληξσζε on-line πιεξνθνξηψλ ή ππεξεζηψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο γηα ηελ πξνζθνξά ζπλδπαζκέλσλ ππεξεζηψλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (π.ρ. Googlemap γηα ηνλ εληνπηζκφ ηξαπεδηθνχ 

θαηαζηήκαηνο κέζσ θηλεηνχ). 

 Peer-to-peer networking: Ζ γλσζηή ηερληθή P2P γηα ηελ αληαιιαγή ζην πιαίζην 

θιεηζηνχ θχθινπ ρξεζηψλ ή θνηλή ρξήζε αξρείσλ (θείκελα, κνπζηθή, βίληεν) 

κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

 Podcasts: Πξφθεηηαη γηα αξρεία audio ή θαη video (vidcasts) ηα νπνία κπνξεί λα 

πεξηέρνπλ ην πεξηερφκελν ζπλαληήζεσλ, ζπλεδξηάζεσλ, εθδειψζεσλ ή θαη 

δηάθνξα ερεηηθά κελχκαηα θαη νδεγίεο. 

 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ ηνλίζεη θαηά ην παξειζφλ ηε κεγάιε ζεκαζία θαη ζπκβνιή πνπ 

έρεη ην δηαδίθηπν ζηε δηαδηθαζία δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηε 

ζπλερψο απμαλφκελε πηνζέηεζε θαη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ απηφ πξνζθέξεη. Σν 

δηαδίθηπν κπνξεί λα παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο, 

πξνζειθχνληαο πειάηεο ζε παγθφζκηα βάζε ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο θαη ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο 108 . Ζ πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ θαη ινγηζκηθνχ, ε 

δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε ηνπ εηαηξηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ε online δηαλνκή θαη πψιεζε 

ειεθηξνληθψλ θαη εχθνια ςεθνπνηήζηκσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ είλαη κεξηθά απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν σο ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

                                                           
107 ΔΓΔΣΑ.Δ./ e-Business Forum & OPINION A.E. (2004). Ζ ρξήζε ησλ λέσλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

108 Arnott, D.C. & Bridgewater, S. (2002). «Internet, Interaction and Implications for 

Marketing». Marketing Intelligence and Planning. Vol. 20. 
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δηεζλνχο κάξθεηηλγθ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε δηεζλψλ πειαηψλ (ππάξρνληεο θαη 

δπλεηηθνχο)109.  

 

Οξηζκέλα απφ ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζην δηεζλέο θαη 

εμαγσγηθφ κάξθεηηλγθ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ110111: 

 Δχθνιε πξφζβαζε ζε έλα ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ 

 Υακειφ θφζηνο απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ 

 Μείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

 Φηελή δηαθήκηζε/πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ 

 Μείσζε θφζηνπο εηζφδνπ ζε λέεο αγνξέο κέζα απφ ηηο δπλαηέο κεραλέο 

αλαδήηεζεο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε αγνξαζηέο θαη πσιεηέο λα 

ζπλαιιάζζνληαη κε πνιχ ρακειφ θφζηνο 

 Πξφζβαζε ζε λέεο αλεθκεηάιιεπηεο αγνξέο 

 Πξνζέιθπζε πνιιψλ ηχπσλ πειαηψλ 

 Βειηίσζε επηθνηλσλίαο κε πξνκεζεπηέο, δηαλνκείο θαη αληηπξνζψπνπο 

 Παξνρή κεγαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ θαη απηνκαηνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, βειηηψλνληαο ηελ νξγαλσζηαθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 Γηεπθφιπλζε ηεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ ζε πειάηεο 

 Γηεπθφιπλζε ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο 

 Αλαβάζκηζε έξεπλαο θαη αλάιπζεο ηεο αγνξάο 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, πνπ πξέπεη λα ζεσξεζεί δεδνκέλε, είλαη φηη θαη ην 

απαξαίηεην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ππφβαζξν, θαη ν θαηάιιεινο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο 

κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία ζα πξέπεη λα ππάξρεη, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε θαη καδί φιεο νη δπλαηφηεηεο πνπ 

                                                           
109  Hamill, J. (1997). «The Internet and International Marketing». International 

Marketing Review. Vol. 14. 

110  Morgan-Thomas, A. & Bridgewater, S. (2004). «Internet and Exporting: 

Determinants of Success in Virtual Export Channels». International Marketing Review. 

Vol. 21. 

111 Bennett, R. (1997). «Export Marketing and the Internet-Experiences of WEB Site 

Use and Perceptions of Expotrt Barriers Among US Busenesses». International 

Marketing Review. Vol. 14 
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απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 112 .Ζ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε θαη 

δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηθαλνηήησλ πηνζέηεζεο, 

απνξξφθεζεο θαη ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ δηαδηθηχνπ απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

Άιιεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο αθνξνχλ ην e-banking θαη ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

ζπλαιιαγψλ θαη πιεξσκψλ. Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηέηνησλ ιχζεσλ είλαη 

φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδένληαη κε νπνηνδήπνηε ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κέζσ 

εηδηθνχ ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ θαη κάιηζηα κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαη λα 

πξνζθεξζνχλ θεληξηθά ζε έλα ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ ζηνρεχνληαο ζε φιν ην 

πειαηνιφγην ηεο Σξάπεδαο (επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί, ελψζεηο) πνπ επηζπκείλα 

πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο κε κηα εχθνιε, απηνκαηνπνηεκέλε θαη αζθαιή κέζνδν. 

Μέζα απφ ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ αλαδεηθλχεηαη θαη ην e-government, δειαδή ε 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Ο θάζε πνιίηεο πιένλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί 

ζπλαιιαγέο κε ην δεκφζην ηνκέα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά, απνθεχγνληαο ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηηο νπξέο, κε ιίγα 

κφλν «θιηθ» απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ.  

 

Οη πνιπάξηζκνη ρξήζηεο ησλ εθαξκνγψλ ηεο Google παγθνζκίσο, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλδένληαη, κέζσ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ, smartphones θαη tablets, κε 

ηηο εθαξκνγέο θαη ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην ππνινγηζηηθφ λέθνοηεο 

Google. Ζ πιεξνθνξία απνζεθεχεηαη ζηνπο δηαθνκηζηέο ηεο Google, αληί ηνπζθιεξνχ 

δίζθνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή ηνπ θάζε ρξήζηε ή ηνπ δηαθνκηζηή ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ νπνία εξγάδεηαη. Έηζη, θάζε ρξήζηεο έρεη άκεζε πξφζβαζεο ηηο 

εθαξκνγέο, κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ, ρσξίο θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο 

ιφγσ ηεο θπζηθήο ζέζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Δπξέσο δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο ηεο 

Google είλαη ην Gmail, ην iGoogle, ην Blogger, ην Picasa θαη ην Google Reader. 

 

Σα ππνινγηζηηθά λέθε παξέρνπλ ππεξεζίεο ινγηζκηθνχ, πξφζβαζε ζε δεδνκέλα, θαη 

απνζεθεπηηθφ ρψξν ζε ρξήζηεο, ρσξίο απηνί λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε θπζηθή 

ηνπνζεζία ησλ ζπζηεκάησλ πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

παξέρνληαη ππεξεζίεο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο απφ πιεζψξα κηθξψλ θαη κεγάισλ 

εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηηο ΖΠΑ (π.ρ. AKAMAI Technologies, 

AMAZON.COM, CA Technologies, CISCO Systems, CITRIX Systems, ENKI 

                                                           
112 Petersen, B. Welch, L.S. & Liesch, P.W. (2002). «The Internet and Foreign Market 

Expansion by Firms». ManagementInternationalReview. Vol 42. 
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Consulting, GOGRID, GOOGLE, JOYENT, TALEO, YAHOO). Οη ππεξεζίεο απηέο 

απεπζχλνληαη θπξίσο ζε επηρεηξήζεηο ,νξγαληζκνχο θαη θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο θηήζεο, ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ππνινγηζηηθψλ ππνδνκψλ113.  

 

Ζ δηαζεζηκφηεηα αηζζεηήξσλ κε πνηθίιεο δπλαηφηεηεο θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο 

κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη άιισλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζπλερψο επεθηείλνληαη. 

Έρνπλ ζεκεησζεί εληππσζηαθά άικαηα πξνφδνπ ζηελ έξεπλα θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

κηθξναηζζεηήξσλ, θαζψο θαη ζηηο δηθηπαθέο ππνδνκέο κε λέεο ηερλνινγίεο ινγηζκηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ επηηξέπνπλ ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε θαη δηεπθνιχλνπλ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ. Σα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα κεγάιν πιήζνο βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ, 

φπσο παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, θαηαγξαθή θαξδηαθψλ 

ξπζκψλ θαη γεληθφηεξα παξαθνινχζεζε δεηθηψλ γηα ηελ πγεία αζζελψλ, έιεγρνο 

πνηφηεηαο αέξα θαη λεξνχ, αλίρλεπζεο θαπλνχ, αηκνζθαηξηθήο πίεζεο, ζηάζκεο χδαηνο 

ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, πεξηβαιινληηθήο κφιπλζεο, θαη αλίρλεπζε παξνπζίαο 

αλζξψπνπ/αληηθεηκέλνπ, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο γηα αληνρή θαηαζθεπψλ, φπσο 

ξσγκέο θαη ηαιαληψζεηο114. 

 

Σα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο είλαη κηα θαηεγνξία ηζηφηνπσλ πνπ ζπλδπάδνπλ 

ηερλνινγία, θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο ρξήζηεο κε 

κνξθή θεηκέλνπ θαη εηθφλσλ. Βαζίδνληαη θπξίσο ζηηο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πξνθεηκέλνπ δηάθνξα πξφζσπα λα κνηξάδνληαη 

θαη λα ζρνιηάδνπλ πνηθίιεο πιεξνθνξίεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε επηηπρία ηέηνησλ 

ηζηφηνπσλ, φπσο είλαη ην Facebook θαη MySpace έρνπλ γλσξίζεη εθξεθηηθέο 

δηαζηάζεηο θαη δηακνξθψλνπλ λέα πξφηππα ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζε δπλακηθά ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ αμηνπνίεζε ηνπο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ πσινχλ θαηαλαισηηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο γηα 

ηδηψηεο, παίξλεη πιένλ δηαζηάζεηο κε πνηθίινπο ζηφρνπο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε 

δηάρπζε πιεξνθνξίαο κέζσ απηήο ηεο πιαηθφξκαο, ηελ πξνβνιή 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ θαη πξνψζεζε πσιήζεσλ, ηε δεκηνπξγία πην θηιηθψλ θαη 

                                                           
113χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ. (2012). Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ: Αλάπηπμε δηθηχνπ επηρεηξεκαηηθήο θαη ηερλνινγηθήο πιεξνθφξεζεο. 

114χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ. (2012). Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ: Αλάπηπμε δηθηχνπ επηρεηξεκαηηθήο θαη ηερλνινγηθήο πιεξνθφξεζεο. 
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δηαθαλψλ δηεπαθψλ κε ηνπο πειάηεο, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο, θαζψο 

θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ brand name κέζσ αμηνινγήζεσλ θαη ζπγθξίζεσλ115. 

 

ην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ δηακνξθψλνληαη 

φιν θαη πην απαηηεηηθέο θαη αθηιφμελεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ 

θαη επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε ηνλ ηνκέα πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ λα 

απνθηά φιν θαη πην πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε δνκή ησλ θνηλσληψλ. Δίλαη γεγνλφο πσο 

ην 50% ησλ θεξδψλ πνπ απνθνκίδνπλ νη επξσπατθέο νηθνλνκίεο ιφγσ πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο, πηζηψλεηαη ζηνλ αληίθηππν ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ ζηελ παξαγσγή θαη πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ ξαγδαία 

εμέιημε ησλ ΣΠΔ ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο 

θαηλνηνκίαο πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ εμαζθαιίδνληαο ζεκαληηθά 

πξαθηηθά νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηε βηνκεραλία θαη ηελ πνιηηεία. Σν θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα, έρεη 

θαηαζηήζεη ηελ πιεξνθφξεζε σο ην ζεκαληηθφηεξν ζηξαηεγηθφ εξγαιείν, γηα ηελ 

επηηπρεκέλε νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη αλάπηπμή ηνπο. Χζηφζν, παξαηεξείηαη φηη νη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αδπλαηνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

ΣΠΔ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, θάηη πνπ νθείιεηαη ζε πνιινχο ιφγνπο, φπσο νη 

αθφινπζνη: 

 Ζ χπαξμε κηθξήο θαη ζπγθεθξηκέλεο πειαηείαο 

 Ζ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο 

 Πεξηνξηζκέλεο πεγέο ζε κάλαηδκελη θαη πξνζσπηθφ 

 Έιιεηςε πθηζηάκελσλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ 

 Υακειφ επίπεδν ηερλνγλσζίαο, επηρεηξεκαηηθήο εηνηκφηεηαο, νξάκαηνο θαη 

ζηξαηεγηθήο 

 

Τπάξρεη, ινηπφλ, έλα ςεθηαθφ ράζκα κε βάζε ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα βξίζθνληαη πίζσ ζε φηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ζε ζρέζε 

κε ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο 116 . Δίλαη αλαγθαίν λα θαιιηεξγεζεί κία θνπιηνχξα 

αζθαιείαο πνπ ζα εμαζθαιίδεη εκπηζηνζχλε θαη ην απφξξεην ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

                                                           
115 Σξαπεδάλνγινπ, Β. (2010). Δμσζηξέθεηα θαη πειαηνθεληξηθφηεηα: Ο ξφινο ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. 

116 E-BusinessForum (2002). Ζ Πεξηθεξεηαθή πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηε 

κεηάβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία. Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Αζήλα. 
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πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, κέζα απφ έλα θαηάιιειν ξπζκηζηηθφ πιαίζην, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί πιήξσο ην e-business θαη απφ ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο117. 

 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ μέλε βηβιηνγξαθία, ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο 

αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηνπ κεγέζνπο ηεο εηαηξίαο θαη ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη 

Arnott θαη Bridgewater 118  ππνζηεξίδνπλ φηη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο είλαη ζε 

πιενλεθηηθφηεξε ζέζε, φζνλ αθνξά ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ, ζε πξψηεο χιεο, 

πξνζσπηθφ, θεθάιαηα θαη ηθαλφηεηεο, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπεμέιζνπλ ζε 

ηπρφλ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ή απνδνρή επελδχζεσλ κε πςειφ ξίζθν. Καηά απηφ ηνλ 

ηξφπν, νη κεγάιεο εηαηξίεο θαη νξγαληζκνί πηνζεηνχλ κε κεγαιχηεξε επθνιία 

δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Αμίδεη κφλν λα αλαθεξζεί νη δεθάδεο δηθηπαθνί 

ηφπνη ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο κεγάινη νξγαληζκνί. Ζ 

εηαηξία Yahoo, γηα παξάδεηγκα, πξηλ κία δεθαεηία είρε 22 δηθηπαθνχο ηφπνπο ζε 13 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, ζηνρεχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν λα ζε έλα επξχ αγνξαζηηθφ 

θνηλφ ζε δηαθνξεηηθέο επείξνπο119.  

 

Απφ ηελ άιιε, άιιεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο έλα θηελφ θαη 

πνιχ νπζηαζηηθφ κέζν επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηείηαη εμίζνπ επξέσο θαη απφ ηηο 

κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο120. Οη Poon θαη Swatman121 εξεχλεζαλ, κέζα απφ έλα δείγκα 

23 επηρεηξήζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ κφλν νη 5 δελ ήηαλ εμαγσγηθέο,  ηνπο παξάγνληεο γηα 

ηελ επηηπρεκέλε πηνζέηεζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

θαηαιήγνληαο ζηηο αθφινπζεο έμη πξνυπνζέζεηο: 

 Ο ηξφπνο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, δειαδή αλ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν 

επηθνηλσλίαο ή δεκηνπξγίαο εζφδσλ 

                                                           
117 ΟΟΑ (2004). Ζ ππνπξγηθή δηαθήξπμε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ θαη δηεζλψο αληαγσληζηηθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.  

118 Arnott, D.C. & Bridgewater, S. (2002). «Internet, Interaction and Implications for 

Marketing». Marketing Intelligence and Planning. Vol. 20. 

119 Guillen, M.F. (2002). «What is the Best Global Strategy for the Internet?». Business 

Horizons. 

120 Illingworth, L. Williams, D. & Burnett, S. (2002). «The Costs and Benefits of the 

Internet as a Marketing and Communications Tool: The Attitudes, Perceptions and 

Experiences within the Non-Profit Environmental Sector in Scotland». Vol. 54. 

121 Poon, S. & Swatman, P.M.C. (1997). «Small Business Use of the Internet: Findings 

from Australian Case Studies». International Marketing Review. Vol. 14. ει 385-402. 
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 Ο ελζνπζηαζκφο ηεο δηνίθεζεο 

 Σα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ 

 Ο θιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξία 

 Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ δηαδηθηχνπ κε ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα ηεο εηαηξίαο 

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε θαη ε θήκε ηεο 

επηρείξεζεο 

 

Ο Samiee, ζηε δηθή ηνπ έξεπλα, πξφηεηλε σο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηηπρεκέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα εμαγσγηθνχο ζθνπνχο, ηνλ 

ηχπν θαη ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ εμαγσγέα, ην ζθνπφ ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, 

ηνλίδνληαο πσο ε ρξήζε ηνπ σο εξγαιείν γηα αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ απηή ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνλ ηχπν ηεο ζπλαιιαγήο πνπ 

δηεπθνιχλεηαη απφ ην δηαδίθηπν 122 .Άιινη πηζαλνί παξάγνληεο, φπσο απηνί 

θαηαγξάθνληαη απφ δηάθνξεο έξεπλεο θαη κειέηεο, είλαη ε χπαξμε εκπεηξίαο θαη 

γλψζεο απφ ηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ε εμαγσγηθή εκπεηξία 

ησλ ζηειερψλ, ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγηθήο 

ππνδνκήο ηεο, ε ηθαλφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο θχξηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο, ην επίπεδν επέλδπζεο ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ δηαδηθηχνπ, 

ην επίπεδν θαηαλφεζεο θαη ρξήζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ε 

ηθαλφηεηα πξνζηαζίαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ παξαγσγή 

θαη ηηο ππεξεζίεο, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη αληαγσληζηηθφηεηα έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

αηζζεηά βειηησκέλεο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Ο ξπζκφο αχμεζεο 

παξαγσγηθφηεηαο, νη επελδχζεηο ζε λέν εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ θαη ε βειηησκέλε 

ζρέζε αλεξγίαο-πιεζσξηζκνχ είλαη εκθαλή θαη ζηηο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηηο Ζ.Π.Α. 

κε ηελ νηθνλνκία ησλ Ζ.Π.Α. λα παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξν επλντθά απνηειέζκαηα123.  

 

Θεηηθέο αιιαγέο παξαηεξνχληαη θαη ζην κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, κεξηθέο εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη ε κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πξνο επαγγέικαηα κε 

πςειφηεξε εθπαίδεπζε θαη δεμηφηεηεο, ε απνθέληξσζε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ θαη ε 

                                                           
122  Samiee, S. (1998). «Exporting and the Internet: A Conceptual Perspective». 

InternatioanlMarketingReview. Vol. 15. ζει 413-426. 

123 Δπζηαζφπνπινο, Γ. & Ησαθείκνγινπ, Ζ. (2004). Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ, ε 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε εξγαζία. 
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κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο. Δθείλεο νη επηρεηξήζεηο πνπ 

επλννχληαη πεξηζζφηεξν είλαη φζεο εηζάγνπλ θαηλνηνκίεο ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, 

φζεο ελζσκαηψλνπλ ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο επηρείξεζεο πξνο επηρείξεζε θαη φζεο 

εηζάγνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο ελδπλάκσζεο ηνπ ξφινπ ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο, φπσο κέζσ κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρήο ζηηο απνθάζεηο θαη 

ιηγφηεξα επίπεδα δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο124. 

 

3.3  Η παγθόζκηα αγνξά ΣΠΔ 

 

Σν ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα, έρεη θαηαζηήζεη ηελ πιεξνθφξεζε σο ην 

ζεκαληηθφηεξν ζηξαηεγηθφ εξγαιείν γηα ηελ επηηπρεκέλε νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη 

αλάπηπμή ηνπο. Απνηειεί αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ε εηζαγσγή ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε κέγηζηε αμηνπνίεζε απφ απηέο ησλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο απνηειεί έλα ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα. Ζ πνηφηεηα, ε 

εγθπξφηεηα θαη ε ηαρχηεηα απηήο ηεο πιεξνθφξεζεο δηαθνξνπνηεί ηηο επηηπρεκέλεο 

απφ ηηο ιηγφηεξν επηηπρεκέλεο ή αθφκα θαη απνηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο. ίγνπξα, φκσο, 

ε ρξήζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε, κηάο θαη 

απαηηνχληαη λέεο δεμηφηεηεο θαη πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ην θαηάιιειν επηρεηξεκαηηθφ 

ζρήκα πνπ ζα πξνσζήζεη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ, φπσο απηέο 

πξνέιζνπλ απφ ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία.  

 

Ζ παγθφζκηα αγνξά Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) έθηαζε ην 

2000 λα πεηπραίλεη αικαηψδεηο δηςήθηεο εηήζηεο απμήζεηο εηεζίσο. Οη παγθφζκηεο 

δαπάλεο ζε ΣΠΔ ζεκείσζαλ 1% αχμεζε ην επφκελν έηνο, πξηλ μεθηλήζνπλ ηελ θάζνδφ 

ηνπο ζε κνλνςήθηα επίπεδα. Ζ παγθφζκηα αγνξά γηα ηηο ΣΠΔ θαηάθεξε έηζη έλα πνιχ 

πγηέο κέζν εηήζην πνζνζηφ αχμεζεο 8,9% κεηαμχ 2001 θαη 2005. Οη ζπλνιηθέο 

παγθφζκηεο δαπάλεο γηα ΣΠΔ έρνπλ πξνζζέζεη €1 ηξηζ. ζε πέληε έηε θαη απφ ηα €2,1 

ηξηζ. ην 2001 ζηα €3,1 ηξηζ. ην 2006. χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε πξνφδνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξσηνβνπιία i2010 - ηε ζηξαηεγηθή γηα αλάπηπμε θαη 

ηελ απαζρφιεζε κέζσ ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο-νη δεκφζηεο θαη νη ηδησηηθέο 

επελδχζεηο ζηηο ΣΠΔ δείρλνπλ λα απνθέξνπλ θαξπνχο. Καζψο ε Δπξψπε 

                                                           
124 αθειιάξεο, Πινχηαξρνο. Οη επηπηψζεηο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία: Πνηα ζηνηρεία ρξεηάδνληαη, πνηα 

ππάξρνπλ θαη πψο λα αλαιπζνχλ. 
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θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ε ηερλνινγία ηξνθνδνηεί ηελ θαηλνηνκία 

θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα, ελψ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηηο αγνξέο 

θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Δμάιινπ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε έθζεζε 

γηα ηε ςεθηαθή νηθνλνκία ην Μάξηην ηνπ 2007, εθηηκά φηη νη ΣΠΔ ζπλέβαιαλ θαηά 50% 

πεξίπνπ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο Δ.Δ. κεηαμχ ηνπ 2000 θαη ηνπ 2004, κε 

ηηο ππεξεζίεο ινγηζκηθνχ θαη ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ λα απνηεινχλ ηνλ πιένλ δπλακηθφ 

θιάδν (κεγέζπλζε 5,9% γηα ηελ πεξίνδν 2006-2007). ε επίπεδν θξαηψλ, ε έθζεζε 

απνθαιχπηεη φηη ε Ηηαιία πξνεγείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηξίηεο γεληάο 

θαη ζηελ αλάπηπμε νπηηθψλ ηλψλ, ελψ ηα πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά κε ςεθηαθή 

ηειεφξαζε βξίζθνληαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Έμη κάιηζηα ρψξεο - ε Γαλία, νη Κάησ 

Υψξεο, ε Φηλιαλδία, ε νπεδία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ην Βέιγην - παξνπζηάδνπλ 

πςειφηεξα πνζνζηά επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζε ζρέζε κε ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Ηαπσλία125. 

 

χκθσλα κε ην EITO (European Information Technology Observatory – Δπξσπατθφ 

Παξαηεξεηήξην Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ),θαζψο ε Δπξψπε θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ 

νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ε ηερλνινγία ηξνθνδνηεί ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα, ελψ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηηο αγνξέο θαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ.  ηελ εηήζηα έθζεζε ( i2010 – Annual Report 2007) 

πξνφδνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πξσηνβνπιία i2010, κία 

ζηξαηεγηθή πνπ απνηειεί ηε βαζηθή ζηξαηεγηθή πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο γηα 

ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο. Έρεη σο ζηφρν λα εληζρχζεη ηε ζπλεηζθνξά ησλ ηερλνινγηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηηο επηδφζεηο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ.  

 

Οη επηρεηξήζεηο, ινηπφλ, επελδχνπλ ζε λέεο θαη πην ψξηκεο ιχζεηο ΣΠΔ. Οη απμεκέλεο 

πσιήζεηο ζε ινγηζκηθφ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ απνηεινχλ 

έλδεημε φηη νη Δπξσπαίνη πηνζεηνχλ λέεο θαη σξηκφηεξεο αληίζηνηρεο ιχζεηο, 

πηνζεηψληαο ζρεηηθά γξήγνξα ηηο λέεο on-line ππεξεζίεο κνινλφηη νη λέεο απηέο 

επελδχζεηο πεξηνξίδνληαη αθφκα ζε κεγάιεο εηαηξείεο. Σν ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε έρεη βνεζήζεη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ην e-

government. Οη ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο βειηηψλνληαη ζπλερψο θαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξνη επξσπαίνη θαίλεηαη λα ηηο πηνζεηνχλ θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. Μεγάιε 

αλάπηπμε παξνπζηάδεη επίζεο ζε φιε ηελ Δπξψπε ε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο θαη βεβαίσο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ επξσπατθή αγνξά ΣΠΔ παξνπζηάδεη ζεηηθή 

                                                           
125 ΗΟΒΔ, Παξαηεξεηήξην γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιαηθφξκαο. (2008). Μειέηε ησλ 

θιάδσλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Διιάδα: Καηάζηαζε θαη πξννπηηθέο. 
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αλάπηπμε. ηα €2,725 ηξηζ. αλακέλεηαη λα θζάζεη ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηεο Παγθφζκηαο 

Αγνξάο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, ην 2013, έλαληη €2,593 ηξηζ. ην 

2012.  

 

Ζ αμία ηεο Πιεξνθνξηθήο, ην 2013, αλακέλεηαη λα θηάζεη ηα €1,138 ηξηζ. αλακέλνληαο 

αχμεζε 5,3%, έλαληη €1,080 ηξηζ. ην 2012. Ζ αμία ησλ Σειεπηθνηλσληψλ, ην 2013, 

αλακέλεηαη λα θηάζεη ηα €1,587 ηξηζ. αλακέλνληαο αχμεζε 4,9%, έλαληη €1,513 ηξηζ. ην 

2012.Ζ βηνκεραλία ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζπλερίδεη λα νδεγεί ηε δηεζλή αλάπηπμε, 

θαζψο παγθφζκηα νη δαπάλεο γηα ΣΠΔ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά 5,1%. 

 

Θα πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί θαη ην γεσγξαθηθφ ςεθηαθφ ράζκα, φπσο απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ 

αλάκεζα ζηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έηζη, ελψ ηα θξάηε ηεο Γπηηθήο θαη 

Βφξεηαο Δπξψπεο πηνζεηνχλ κε ελζνπζηαζκφ ιχζεηο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ζηα 

θξάηε κε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, θπξίσο ζηε Νφηηα Δπξψπε, παξαηεξείηαη 

αθξηβψο αληίζεηε θαηάζηαζε126. 

 

Οη ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο είλαη ε Ηλδία κε 13,9%, ε Βξαδηιία κε 

9,6% θαη ε Κίλα κε 8,9%. Οη ΖΠΑ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ επηπιένλ αλάπηπμε 

6,5%, ε Ηαπσλία 1,4% θαη ε Δ.Δ. αχμεζε 0,9%. Ζ πξννπηηθή αλάπηπμεο πεξίπνπ 1% 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ζρεδφλ ζεηηθή γηα ην έηνο, πνπ δηαλχνπκε, κε δεδνκέλν 

φηη αλακέλεηαη επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκίαο ζε φιε ηελ Δ.Δ. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε, 

νη ΖΠΑ θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο κε πνζνζηφ 26,8%, αθνινπζεί ε 

αγνξά ηεο Δ.Δ. κε κεξίδην 21,8%, ε Κίλα κε 9,5%, ε Ηαπσλία κε 8,3% θαη αθνινπζεί ε 

Βξαδηιία κε 5%. 

 

3.4  Η ειιεληθή αγνξά ΣΠΔ 

 

Δίλαη δεδνκέλν φηη ν θιάδνο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 

απνηειεί ζεκαληηθφ ηνκέα ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηψλ, ν νπνίνο ζπκβάιιεη 

απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη επελδχζεηο ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ηηο  

ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ δηθηχσλ 

πξφζβαζεο λέαο γεληάο ζα επηθέξνπλ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ δεηθηψλ 

                                                           
126Go-Online (2004). Σα πξνβιήκαηα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξψπε. 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο, δηαδξακαηίδνληαο έηζη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εμφδνπ απφ 

ηελ χθεζε 127 . Δχθνια αληηιακβαλφκαζηε, ινηπφλ, πσο ε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ 

πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα 

γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Οη ΣΠΔ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ θαη 

ζπλερψο απμαλφκελν ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηηο επελδχζεηο θεθαιαίνπ, 

θαζψο θαη άιιεο πηπρέο ηεο καθξννηθνλνκίαο128. Ζ πηνζέηεζε ησλ λέσλ κεζφδσλ ΣΠΔ 

επηηξέπεη ηε κείσζε ζην θφζηνο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ησλ ζπλαιιαγψλ 

θαη νδεγεί ελδερνκέλσο ζε πην απνηειεζκαηηθέο αγνξέο129. 

 

Γηα ηελ Διιάδα, ε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ην i2010 επηζεκαίλεη φηη ε Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο παξνπζηάδεη αξγνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. ηνπο πεξηζζφηεξνπο δείθηεο 

ε ρψξα βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο ΔΔ, ελψ ην 

πιένλ αλεζπρεηηθφ είλαη φηη ππάξρνπλ ελδείμεηο απφθιηζεο θαη άξα δεκηνπξγίαο 

ράζκαηνο ζε ζρέζε κε άιια θξάηε ηεο ΔΔ. Ζ δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο είλαη ε 

ρακειφηεξε ζηελ Δ.Δ. θαη, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε, ε ζεκαληηθή αχμεζε πνπ 

ζεκεηψζεθε ην 2006 δελ είλαη αξθεηή γηα λα θαιχςεη ηελ απφζηαζε πνπ έρεη αξρίζεη λα 

δεκηνπξγείηαη. Ζ Διιάδα θαίλεηαη λα πξνρσξά ζηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

σζηφζν νη ζπγθξηηηθέο αμηνινγήζεηο δείρλνπλ φηη νη ξπζκνί είλαη αλεπαξθείο. Χο 

απνηέιεζκα, ε ρψξα καο εκθαλίδεηαη λα ππνρσξεί ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο ζηελ 

εηνηκφηεηα θαη ηε ξνπή πηνζέηεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 

Γεδνκέλεο ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ζην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

Διιάδαο, δελ απνηειεί έθπιεμε φηη ε αμία ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΣΠΔ ππνρψξεζε γηα 

ηέηαξηε ζπλερφκελε ρξνληά. Σν ζχλνιν ηεο αμίαο ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΣΠΔ, ην 2012, 

έθηαζε ηα €6,051 δηζ. έλαληη €6,502 δηζ. ην 2011, θαηαγξάθνληαο κείσζε 6,9%, 

κηθξφηεξε απφ ηε κείσζε 10,7%, πνπ είρε ζεκεησζεί, ην 2011. Γηα ην 2013, ην ζχλνιν 

ηεο αμίαο ηεο αγνξάο ΣΠΔ ππνινγίδεηαη φηη ζα θηάζεη ηα €5,844 δηζ. κε απψιεηεο 3,4%. 

                                                           
127  Υξπζνβαιάληεο, Πξαραιηάο. 2013. Ο θιάδνο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ σο θξίζηκνο 

αλαπηπμηαθφο κνριφο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

128 Brynjolfson, E. & Kahin, Β. (2000). Introduction, in Brynjolfson, E. & B. Kahin (2000) 

(Eds.), Understanding the Digital Economy. Data, Tools, and Research, The MIT 

Press, Cambridge, MA, 1-10.  

129 Malone, Yates & Benjamin,Lee & Clark, (1997). «Communications of the ACM» vol. 

30, issue 6, ζει 484-497. 
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χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, γηα ην 2014, ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηεο αγνξάο ΣΠΔ 

αλακέλεηαη λα θηάζεη ηα €5,724 δηζ. κε ζπλνιηθή κείσζε 2,1%130. 

 

χκθσλα κε ηνλ θ. Γηαγιή (Αληηπξχηαλεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ), 

πξνθεηκέλνπ λα αλαζηξαθεί ην θιίκα θαη λα δξνκνινγεζνχλ αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο, 

πξέπεη ην θξάηνο λα ηνλψζεη ην επελδπηηθφ, θνξνινγηθφ θαη θαλνληζηηθφ θαζεζηψο, 

κεηαηξέπνληάο ην ζε έλα πεξηζζφηεξν ζαθέο, ζπγθεθξηκέλν θαη ζηαζεξφ πιαίζην ψζηε 

λα κπνξέζνπλ ηφζν νη εγρψξηεο εηαηξείεο φζν θαη νη μέλνη επελδπηέο λα θέξνπλ ηα 

θεθάιαηά ηνπο θαη λα ηα επελδχζνπλ ζηελ Διιάδα, παξά ην ζρεηηθφ πςειφ «country 

risk» απηή ηελ πεξίνδν. Δπηπιένλ, πξέπεη ην θξάηνο πξέπεη λα δψζεη θίλεηξα γηα ηε 

λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ ν λένο επηρεηξεκαηίαο, ν νπνίνο δελ έρεη 

θεθάιαηα ζηε δηάζεζή ηνπ, παξά κφλν ηε δηάζεζε, ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηε θηινδνμία 

ηνπ λα παξάμεη πξντφληα/ππεξεζίεοπνπ απεπζχλνληαη εμαξρήο ζε αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, λα κπνξεί λα ην θάλεη ρσξίο ην θξάηνο λα ηνπ απνζπά ηα φπνηα αξρηθά 

ηνπ θέξδε, κέρξηο φηνπ ε εηαηξεία νξζνπνδήζεη131. 

 

Ο χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ Διιάδαο (ΔΠΔ) ηδξχζεθε 

ην Μάξηην ηνπ 1995 απφ 70 επηρεηξήζεηο πιεξνθνξηθήο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ 

θιάδνπ θαη ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ δεζκψλ ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

εηαηξηψλ-κειψλ ηνπ. Ο ΔΠΔ, παξέρεη έγθπξε θαη ππεχζπλε γλσκνδφηεζε γηα ηε 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, 

θαιχπηνληαο ην πεδίν ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο έξεπλαο, ηεο πξνβνιήο αιιά θαη ηεο 

αλαγλψξηζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ εληφο θαη εθηφο Διιάδαο. Σα 

κέιε ηνπ ΔΠΔ είλαη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ απ' φιε ηελ Διιάδα, πνπ εθπξνζσπνχλ πεξίπνπ ην 95% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηεο αληίζηνηρεο εγρψξηαο αγνξάο, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 4,5% 

ηνπ ΑΔΠ. 

 

ην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ λα βξίζθεηαη ζπλερψο ζηελ αηρκή ησλ δηεζλψλ 

εμειίμεσλ, έγηλε κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ πλδέζκνπ Βηνκεραλίαο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (DIGITALEUROPE), ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ 

Σερλνινγία (EITO) θαη ηνπ Παγθνζκίνπ πλδέζκνπ Σερλνινγίαο θαη Τπεξεζηψλ 

Πιεξνθνξηθήο (WITSA). Πξφθεηηαη γηα νξγαληζκνχο φπνπ ζπκβάιιεη ζηελ ςεθηαθή 

                                                           
130  Ζγνπκελίδε, Σ. (2013). Δπηπιένλ ζπξξίθλσζε γηα ηελ αγνξά ΣΠΔ πξνβιέπεη ν 

ΔΗΣΟ 

131Γηαγιήο, Γ. (2012). Οη θιάδνη εληάζεσο ηερλνγλσζίαο έρνπλ πνιχ κέιινλ. 

http://www.eicta.org/
http://www.eito.com/
http://www.witsa.org/
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αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο θαη ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθά ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηεζλήο 

ζηξαηεγηθήο ηνπο. Μεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ ζθνπψλ ηνπ ΔΠΔ είλαη ε δηαθχιαμε θαη ε 

πξνψζεζε ησλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ - κειψλ ηνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ 

θιάδνπ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο ηνκείο  ηνπ θιάδνπ, ν ζρεδηαζκφο ηεο πνηνηηθήο 

αλαβάζκηζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηε δηακφξθσζε Δζληθήο 

ηξαηεγηθήο γηα ηελ Φεθηαθή Σερλνινγία. 

 

χκθσλα κε ηνλ θ. Σδήθα, πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΔΠΔ, νη λέεο 

ηερλνινγίεο θαη νη θαηλνηνκίεο πξέπεη λα γίλνπλ ν βαζηθφο κνριφο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο εμσζηξέθεηαο, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ 

δαπαλψλθαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη γεληθά 

ηελ πιήξε ειεθηξνληθνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο δσήο. Βαζηθή επηδίσμε ηνπ ΔΠΔ είλαη ε 

αλάδεημε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζε ζηξαηεγηθή βηνκεραλία 

γηα ηε ρψξα θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, φπσο είλαη ν ηνπξηζκφο θαη ε λαπηηιία 

απνηειψληαο έλα πην νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά βηψζηκν θφζκν, ζηνλ 

απφερν κηαο απφ ηηο ζνβαξφηεξεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Ο θ. 

χξξνο (Γεληθφο Γηεπζπληήο ΔΠΔ, κέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ DIGITALEUROPE 

θαη Αληηπξφεδξνο γηα ηελ Δπξψπε WITSA) ηνλίδεη ην βαζηθφ ζηφρν κεηαηξνπήο ηνπ 

θιάδνπ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηελ Διιάδα ζε κία εγεηηθή ζηξαηεγηθή βηνκεραλία, πνπ 

ζα ηνλψζεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ζα ελζαξξχλεη ηηο επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη 

αλάπηπμε. Τπάξρνπλ πέληε ππιψλεο ζηνπο νπνίνπο, ε Διιάδα, πξέπεη λα 

βειηηζηνπνηήζεη ηελ θαηλνηνκία, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα132:  

 Αμηνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

 Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. 

 Τηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη κφριεπζε ηεο θαηλνηνκίαο απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο. 

 Ηζρπξή βηνκεραλία ςεθηαθήο ηερλνινγίαο πνπ ζα ππνζηεξίδεη θαη ζα νδεγεί κηα 

θαηλνηφκα νηθνλνκία κε λέα πεδία επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 πλεθηηθφ πιαίζην πνιηηηθήο πνπ ζηεξίδεη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

κέζσ ηεο ηερλνινγίαο. 

 

                                                           
132ΔΠΔ, πλνπηηθφο Απνινγηζκφο 2011-2013. 

http://www.eicta.org/
http://www.witsa.org/
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Ζ Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη πεξηζζφηεξνη απφ 20 δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη θαη 

πςειφβαζκα ζηειέρε απφ επηρεηξήζεηο ζε θιάδνπο  ηεο πιεξνθνξηθήο θαη φρη κφλν 

(φπσο ηξάπεδεο, ιηαληθφ εκπφξην θιπ.), θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζηειέρε ηεο 

Δηδηθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, ζε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο 

ζπκβνχινπο θαζψο θαη θνξείο φπσο ν ΔΠΔ θαη ν ΔΒ, ζπκκεηείραλ ζην ζρεδηαζκφ 

ηεο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο 2006-2013. Ζ Φεθηαθή ηξαηεγηθή απνζθνπεί ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο «ςεθηαθνχ άικαηνο» ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα 

δσήο, αλαδεηθλχνληαο ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ σο βαζηθή 

ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηεο ρψξαο. Αλαιχνληαη βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο πνπ 

εμεγνχλ ηε ρακειή αμηνπνίεζε ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη ηε 

κηθξή επίδξαζε ηεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα. Μεηαμχ απηψλ είλαη ε νη ρακειέο δαπάλεο 

ζε θαηλνηνκίεο θαη λέεο ηερλνινγίεο αλαινγηθά κε ην ΑΔΠ, ε πεξηνξηζκέλε δπλακηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ησλ ηερλνινγηψλ, ε κηθξή ειιεληθή αγνξά θαη ε 

εζσζηξέθεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ε ρακειή δξαζηεξηφηεηα απφ ηνπο πνιίηεο 

ζε ηνκείο ειεθηξνληθψλ αγνξψλ θαη νη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο133.  

 

Ζ εμσζηξέθεηα είλαη ε βέιηηζηε ιχζε πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο λα μεθχγνπλ απφ ην 

λα ζηεξίδνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο κνληέιν ζην δεκφζην σο πειάηε ή ζηηο 

επηδνηήζεηο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, νη εηαηξίεο παξάγνληαο πξντφληα αληαγσληζηηθά ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαη θαιιηεξγψληαο κία ηερλν-θηιηθή θνπιηνχξα, ζα έρνπλ 

ζεκαληηθά νθέιε θαη ζηελ αλάπηπμε/θεξδνθνξία ησλ ίδησλ, αιιά θαη εκκέζσο ζην 

ζχλνιν ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Αηηίεο γηα ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα είλαη ζίγνπξα ν 

ρακειφο αληαγσληζκφο ησλ αγνξψλ, νη κε δηαζέζηκεο επξπδσληθέο ππνδνκέο ζε 

εχινγν θφζηνο, ε κηθξή ζπλεξγαζία επηρεηξήζεσλ κε παλεπηζηήκηα γηα ηε πεξαηηέξσ 

ρξήζε ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο γηα δηα βίνπ εθπαίδεπζε, νη ρακειέο επελδχζεηο ζε 

έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη ε πεξηνξηζκέλε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα νθέιε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ, ηδηαίηεξα δε γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη απζεληηθνπνίεζεο134. 

 

Οη ζηφρνη ηεο θπβέξλεζεο ζήκεξα γηα δηαθάλεηα, απινχζηεπζε δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επαλεθθίλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηάο ηεο, κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κφλν κε 

                                                           
133 Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ/Δηδηθή Γξακκαηεία Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ. 

Καηεπζχλζεηο Γξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» (ΔΠΑ 2007-2013). 

134 Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο. Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006-2013, Πξφηαζε πξνο δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε. 
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ξηδηθέο αιιαγέο ζε λννηξνπία θαη ηαθηηθέο θαη κε βαζηθφ ζχκκαρν ηελ ηερλνινγία. Ζ 

ειιεληθή νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ αδπλακία επαξθνχο πξνζαξκνγήο ζηνπο 

ςεθηαθνχο θαηξνχο. ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (2014-2020) νη ζεκαηηθνί 

ζηφρνη θαη νη επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δ.Δ. αιιάδνπλ δξαζηηθά ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο. Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ζηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξψλ 

θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, νη ηξάπεδεο πξέπεη λα παίμνπλ ελεξγφηεξν ξφιν. 

Δίλαη απαξαίηεην λα δνζνχλ θεθάιαηα ή έζησ εγγπήζεηο, πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο 

λα κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ έξγα. 

 

Δπίζεο, ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο, ε επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε, ε ελίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σν πξψην βήκα πξνο ηελ αλάπηπμε μεθηλά απφ 

ηελ έκπξαθηε θαη νπζηαζηηθή αλαγλψξηζε εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο, ηεο ζεκαζίαο ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ε απεπζείαο ζπζρέηηζε ηνπο κε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ηελ εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

πνιηηψλ θαη ελ ηέιεη, ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε135. 

3.5 Μειέηεο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη εμέιημε ησλ επελδύζεσλ ζηελ 

Διιάδα ζε ΣΠΔ 

 

Γπζηπρψο, νη κεραληζκνί αζθάιεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ απνδπλακσζεί αηζζεηά 

ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο επελδχζεηο ζηελ αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ, είηε πξφθεηηαη γηα ηερλνινγηθέο ιχζεηο θαη ππεξεζίεο είηε γηα 

εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο ή ηελ εθπαίδεπζε. Αληηζέησο, ζα έπξεπε λα δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο δηνηθήζεηο ησλ εηαηξηψλ ζηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ σο 

κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο ζηξαηεγηθήο. Ζ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε PwC, ζην 

πιαίζην ηεο παγθφζκηαο έξεπλαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

                                                           
135χξξνο, Γ. (2012). Αιιαγή λννηξνπίαο κε ζχκκαρν ηελ ηερλνινγία. 
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(Global Information Security Survey 2013) 136  θαηαδεηθλχεη πσο νη δαπάλεο δελ 

αμηνινγνχληαη ηθαλνπνηεηηθά, κηαο θαη νη  νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη φρη νη 

επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο είλαη απηέο πνπ επεξεάδνπλ ην κέγεζνο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ νξγαληζκψλ εκθαλίδνληαη 

απξφζπκνη λα αλαθέξνπλ φηη έρνπλ πιεγεί απφ πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, 

παξά ησλ ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ δεκηψλ απψιεηαο πειαηψλ θαη νηηδήπνηε άιιν 

βάιιεη ηελ εηαηξηθή ηνπο θήκε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζεί φηη νη φπνηεο απεηιέο 

εκθαληζηνχλ ζην πξνζθήλην δελ αληηκεησπίδνληαη κφλν κέζσ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ, 

αιιά θαη κέζα απφ ηελ επίγλσζε ηεο θνπιηνχξαο δηαξθνχο εγξήγνξζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ137. 

 

χκθσλα κε ηελ εηήζηα κειέηε «The Global Information Technology Report 2013» ηνπ 

World Economic Forum, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

νηθνλνκία ηεο θάζε ρψξαο, ν δείθηεο Φεθηαθήο Δηνηκφηεηαο - Networked Readiness 

Index (NRI), παξνπζηάδεη ηελ Διιάδα λα βξίζθεηαη ζηελ 64ε ζέζε, κεηαμχ 144 ρσξψλ. 

Σν 2012 θαηείρε ηελ 59ε ζέζε κεηαμχ 142 ρσξψλ.  

Γηαρξνληθά απφ ην 2006-2007, νπφηε θαη ε Διιάδα είρε βξεζεί ζηελ 48ε ζέζε κεηαμχ 

122 ρσξψλ, ε πνξεία ηεο ειιεληθήο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο είλαη πησηηθή. To 2007-2008 

βξέζεθε ζηελ 56ε ζέζε κεηαμχ 127 ρσξψλ, ην 2008-2009 ζηελ 55ε ζέζε κεηαμχ 134 

ρσξψλ, ην 2009-2010 κεηαμχ 133 ρσξψλ ζηελ 56ε ζέζε πάιη, Σν 2010-2011 αλάκεζα 

ζε 138 ρψξεο ε Διιάδα έπεζε ζηελ 64ε ζέζε, αλέβεθε ην 2012 ζηελ 59ε θαη γηα ην 

2013 θαηαηάζζεηαη μαλά ζηελ 64ε ζέζε, αδπλαηψληαο λα δηαηεξήζεη ην πιενλέθηεκα 

ηεο αλφδνπ ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Πάλσ απφ ηελ Διιάδα βξίζθνληαη ρψξεο, 

φπσο ην Καδαθζηάλ (43ε ζέζε), ν Μαπξίθηνο (55ε ζέζε), ην Μαπξνβνχλην (48ε ζέζε), 

ε Κξναηία (51ε ζέζε), ε Μάιηα (28ε ζέζε), ε Σζερία (42ε ζέζε), ε Ληζνπαλία (32ε 

ζέζε), ηα Μπαξκπάληνο (39ε ζέζε), ε Υηιή (34ε ζέζε) θαη ε Λεηνλία (41ε ζέζε). Απηέο 

νη απμνκεηψζεηο ηεο Διιάδαο, φζνλ αθνξά ηηο επηδφζεηο ηεο ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία, 

δείρλνπλ αξξπζκία ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ κε ηε βνήζεηα ησλ 

                                                           
136Βνπιαλάο, Α. (2012). Ζ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο. ην ηξηκεληαίν πεξηνδηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαίδεπζεο ψκαηνο 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Accountancy Greece. 

137Βνπιαλάο, Α. (2012). Ζ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο. ην ηξηκεληαίν πεξηνδηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαίδεπζεο ψκαηνο 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Accountancy Greece. 
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λέσλ ηερλνινγηψλ 138 . Γεληθά, ε ρψξα καο ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ρψξεο κε κέηξηεο 

επηδφζεηο θαηλνηνκίαο, αξθεηά ρακειφηεξεο απφ ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ. εθεί φπνπ 

πξσηνζηαηνχλ νη νπεδία, Γεξκαλία, Διβεηία, Γαλία θαη Φηλιαλδία, κηαο θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ πνιχ αλεπηπγκέλν ηνκέα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, απφ 

ηζρπξνχο δεζκνχο κεηαμχ βηνκεραλίαο θαη επηζηήκεο θαη κεγάια πνζά γηα δαπάλεο ζε 

έξεπλα θαη αλάπηπμε. 

 

Άιιε κία αξλεηηθή θαηάηαμε γηα ηελ Διιάδα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ ηνκέα 

πιεξνθφξεζεο, είλαη ε 19ε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη ζηνλ επξσπατθφ δείθηε 

θαηλνηνκίαο ησλ 27 ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ην 2010. Ζ θξίζε πνπ απνθάιπςε θαη ελίζρπζε ηηο 

βαζηθέο ειιείςεηο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, ηελ πξνβιεκαηηθή ράξαμε 

πνιηηηθήο κε ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηηο δπζθνιίεο αλεχξεζεο πφξσλ, αιιά θαη πξηλ απφ 

ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο, ε ρξεκαηνδφηεζε πιεζψξαο θεθαιαίσλ απφ ηελ Δ.Δ. πνπ 

είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε ζρεηηθά εχθνιε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζπληέιεζαλ 

ζηελ παγίσζε ηεο έιιεηςεο θνπιηνχξαο θαηλνηνκίαο. ίγνπξα ππήξμαλ θαη εθείλεο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ θαηάθεξαλ λα ζεκεηψζνπλ ηαρχηαηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο 

πξνσζψληαο ηελ θαηλνηφκα επηρεηξεκαηηθφηεηα. Καηά βάζε φκσο, νη φπνηεο 

πξνζπάζεηεο γηα αλάπηπμε ηεο θνπιηνχξαο θαηλνηνκίαο πξνέξρνληαλ απφ ην θξάηνο 

θαη ειάρηζηα απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Παξά ην ζεκαληηθφ αξηζκφ κέηξσλ θαη 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ ψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ πεληρξά, δηφηη 

δελ ππήξρε ζαθήο θαηεχζπλζε θαη θίλεηξν πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα ιάβεη 

ρξεκαηνδφηεζε. 

 

Ζ γεληθφηεξε αληίιεςε, φπσο απηή θαίλεηαη κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπ Global 

Competiveness Report of the World Economic Forum, είλαη πσο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηεξίδεηαη ζηελ εηζαγσγή ηερλνινγίαο ή ηερλνγλσζίαο θαη φρη 

ηφζν ζηελ παξαγσγή θαη αμηνπνίεζε λέαο γλψζεο. Ζ θαηλνηνκία δελ είλαη 

απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ ελ 

ιφγσ έξεπλα, κηαο θαη νη κηθξέο εηαηξίεο είλαη εθείλεο πνπ κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε, 

δηνξαηηθφηεηα θαη εκπεηξία ησλ δηνηθνχλησλ ηνπο, θαηαθέξλνπλ λα κεηαηξέςνπλ κία 

αλάγθε ηεο αγνξάο ζε επηρεηξεκαηηθή επθαηξία. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζεί πσο 

κέζα απφ ηελ αλάγθε γηα επηβίσζε θαη αλάπηπμε δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο γηα θαηλνηνκία, λέεο ηερλνινγίεο ζεκαηνδνηψληαο κεγαιχηεξε 

                                                           
138World Economic Forum. 2013. The Global Information Technology Report 2013: 

Growth and Jobs in a Hyperconnected World. 
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παξαγσγηθφηεηα, κεγαιχηεξε αληαγσληζηηθφηεηα ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ139. 

 

Ζ Διιάδα, δπζηπρψο, θαηέρεη απφ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ζε βαζηθή έξεπλα θαη 

απνδνηηθφηεηα θαηλνηνκίαο ζε επξσπατθή θιίκαθα. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε δχλαηαη 

λα εμεγεζεί απφ κηα ζεηξά θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη επεξέαζαλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμε θαη δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα. Ζ αλάπηπμε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έρεη θπξίσο βαζηζηεί ζηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη 

ηερλνγλσζίαο απφ ην εμσηεξηθφ 140 . Ζ εγρψξηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (Δ&Α) είλαη 

εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. Δπηπξφζζεηα, ηα ππάξρνληα εζληθά Ηδξχκαηα θαη Ηλζηηηνχηα 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο αδπλαηνχλ λα πξνζθέξνπλ ηα απαηηνχκελα επίπεδα βαζηθήο 

έξεπλαο ηφζν γηα ην δεκφζην φζν θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία 

θπξηαξρείηαη απφ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, πνπ δηνηθνχληαη ζπλήζσο 

απφ ηνλ ηδηνθηήηε-επηρεηξεκαηία 141 . Δπηπιένλ, αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ππνδνκήο ζε ζέκαηα λνκνζεζίαο, δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, επάξθεηαο 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη μεπεξαζκέλσλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο πνπ 

δε ζπλδένληαη κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Σαπηφρξνλα, ε πνιχ ρακειή γεσγξαθηθή θαη 

δηα-επηρεηξεζηαθή θηλεηηθφηεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ εκπνδίδεη ζεκαληηθά ηε 

κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο, πεξηνξίδνληαο έηζη ηηο εηζξνέο γηα ηζφξξνπε 

θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα142. 

 

χκθσλα κε κειέηε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο θαηλνηνκνχλ θπξίσο κε ζθνπφ143: 

 λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο αγνξέο 

                                                           
139 Μπιάζξα, . & νθηαλφπνπινο, Δ. (2012). Καηλνηνκία απφ … αλάγθε. ην 

ηξηκεληαίν πεξηνδηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαίδεπζεο ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ: Accountancy Greece 

140  Giannitsis, T. & Mavri, D. (1993). «Technological Structures and Technology 

Transfer in Greek Industry». Δθδφζεηο: Gutenberg. 

141 Sakkas, D.A. & Spyropoulou, E.S. (1995). «The European Observatory for Small 

and Medium-Sized Enterprises: Research Environment and Innovation in Greek 

Manufacturing». Report of the Center of Planning and Economic Research. 

142 Tsipouri L.J., (1991). «The Transfer of Technology Revisited: Some Evidence from 

Greece». Entrepreneurship and Regional Development. ζει 145-157. 

143  Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο, (2002). «Σερλνινγηθή Πξννπηηθή 

Γηεξεχλεζε ζηελ Διιάδα, Διιάδα 2001: Έξεπλα – Σερλνινγία – Καηλνηνκία». 
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 λα απμήζνπλ ηα κεξίδηα ηνπο ζηηο ππάξρνπζεο αγνξέο 

 λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηνπο 

 λα απμήζνπλ ηελ επειημία ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο 

 λα επηηχρνπλ κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

 

Πξέπεη, ινηπφλ, λα επηδησρζεί θαη λα ελζαξξπλζεί ε ζχλαςε πεξηζζφηεξσλ 

ζπλεξγαζηψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο, φπσο θαη ε ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ 

αμηνπνίεζε απφ απηέο ησλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο. 

Απαξαίηεηε δξάζε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ απνηειεί ε ελεκέξσζε ησλ 

ππεχζπλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηα νθέιε πνπ απνθέξεη ζηελ θαηλνηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ε αμηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ εμσ-εηαηξηθνχο θνξείο, αθφκε θη αλ απηνί αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν. Ζ 

αχμεζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί, 

επίζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζηηο δαπάλεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ θαηλνηνκίαο, φπσο 

θαη ε αλάιεςε δξάζεσλ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηλνηνκία, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ αγνξά. Σέηνηα κέηξα ζα ζπκβάινπλ 

ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. 

 

χκθσλα κε κία έξεπλα ηνπ ΗΟΒΔ, πξνθχπηνπλ πεξηζζφηεξν αηζηφδνμα 

ζπκπεξάζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη έλα βειηησκέλν επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηελ Διιάδα, κία ζηαδηαθή κεηάβαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ ςεθηαθή επνρή, 

βειηηψλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ, κε λέεο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο. Χζηφζν, ηνλίδεηαη πσο ε εγρψξηα δήηεζε γηα ΣΠΔ είλαη κηθξή θαη 

πξνβιεκαηίδεη ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη θαη νη επηρεηξήζεηο θαη νη θαηαλαισηέο δελ 

δηαζέηνπλ θαηάιιειε ελεκέξσζε γηα ηα νθέιε ησλ επελδχζεσλ ζε ΣΠΔ θαη 

εκθαλίδνπλ πεξηνξηζκέλεο δεμηφηεηεο πιεξνθνξηθήο. Ζ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ε 

δηάδνζε ηεο επξπδσληθφηεηαο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε αλάπηπμεο, θαζψο ζα 

επηηξέςεη ειθπζηηθφηεξεο ππεξεζίεο θαη ζε πην πξνζηηέο ηηκέο αγγίδνληαο επξχηεξεο 

θαηεγνξίεο δπλεηηθψλ ρξεζηψλ144. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, αξθεηέο πιένλ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο επελδχνπλ ζε ΣΠΔ, φπσο 

δείρλεη ζρεηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Παξαηεξεηήξην γηα ηε Γηνηθεηηθή 

Μεηαξξχζκηζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο AE (ΚηΠ). Πεξηζζφηεξεο απφ 1.800 

                                                           
144  ΗΟΒΔ, Παξαηεξεηήξην γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιαηθφξκαο. (2008). Μειέηε ησλ 

θιάδσλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Διιάδα: Καηάζηαζε θαη πξννπηηθέο. 
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επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, επηρεηξήζεηο επηιεγκέλεο αληηπξνζσπεπηηθά σο πξνο έλα 

επξχ ζχλνιν θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην κέγεζνο ηνπο θαη ηα γεσγξαθηθά 

δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο, ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηελ έξεπλα. Οη πην ζεκαληηθνί ιφγνη-

θίλεηξα επέλδπζεο θεθαιαίσλ ζε ΣΠΔ φπσο είλαη: 

 Αλαβάζκηζε βαζηθψλ ππνδνκψλ 

 Απηνκαηνπνίεζε εξγαζηψλ 

 Μείσζε θφζηνπο 

 Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο 

 Βειηίσζε πνηφηεηαο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ 

 

Έηζη, ηα επελδπηηθά ηνπο θεθάιαηα δηνρεηεχνληαη ζηελ ελζσκάησζε 

ινγηζκηθνχ/εμνπιηζκνχ/εθαξκνγψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ, ελψ 

ζεκαληηθέο θξίλνληαη θαη νη επελδχζεηο ζε θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ΣΠΔ, εηδηθά φηαλ 

πξφθεηηαη γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα 

πάληα κε ηελ έξεπλα, αλάκεζα ζηνπ ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη 

επηρεηξήζεηο δελ πξαγκαηνπνίεζαλ επελδχζεηο ζε ΣΠΔ είλαη ε πεπνίζεζή ηνπο φηη δελ 

πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθά πιενλεθηήκαηα, ην πςειφ θφζηνο ηερλνινγηψλ, ε έιιεηςε 

πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο145. 

 

Απφ ηηο εηαηξείεο πνπ πξνγξακκαηίδνπλ επελδχζεηο ην 2013, ην 83% ζρεδηάδνπλ λα ηηο 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηελ Διιάδα, ην 12% ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ θαη ην 5% εθηφο 

Διιάδαο. ρεδφλ κία ζηηο δχν επηρεηξήζεηο (48%) ζα θαιχςεη ην θφζηνο ησλ 

επελδχζεσλ κε ίδηα θεθάιαηα, ην 35% κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη ην 17% κε ρξήζε 

επηδνηήζεσλ ζεσξψληαο φηη ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

πξφζβαζε ζε δαλεηαθά θεθάιαηα θαη φηη ζα απμεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ελίζρπζήο ηνπο 

κε επηδνηήζεηο. Σα ζηνηρεία απηά πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα ηεο ICAP ζε δείγκα 1.095 

επηρεηξήζεσλ κε ηδίξν άλσ ηνπ €1 εθαη. Γηα ηε δηεηία 2011-2012 ηα απνινγηζηηθά 

ζηνηρεία, απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ICAP, δείρλνπλ φηη 8.390 επηρεηξήζεηο 

πξνρψξεζαλ ζε απμήζεηο θεθαιαίσλ χςνπο €7,8 δηο θαη 438 έθαλαλ επελδχζεηο χςνπο 

€5 δηο, νη νπνίεο  επέηξεςαλ ηε δηαηήξεζε ή θαη αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη 

επελδχζεηο θαηεπζχλζεθαλ, θπξίσο, ζε αγνξά εμνπιηζκνχ - κεραλεκάησλ, θηίξηα - 

εγθαηαζηάζεηο, αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ θαη εμαγνξέο146. 

 

                                                           
145Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο AE (ΚηΠ). 2013. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο επελδχνπλ 

ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

146http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13335 
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3.6 Γηεζλνπνίεζε ηνπ θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ 

 

Όπσο εηπψζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ην ελδηαθέξνλ ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη 

κεηαθεξζεί απφ ηα πξντφληα ζηηο ππεξεζίεο, ηνλίδνληαο ηελ εμεηδίθεπζε θαη 

κνλαδηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Παξαηεξείηαη κία αχμεζε ζηηο δηεζλείο αληαιιαγέο 

ππεξεζηψλ, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Ζ αχμεζε απηή κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ 

αχμεζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ αληαιιαγψλ ελ γέλεη (πεξηζζφηεξν νη ρξεκαηηζηηθέο 

ππεξεζίεο, νη θαηαζθεπαζηηθέο ππεξεζίεο θαη νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο), ζηελ 

αχμεζε ησλ άκεζσλ επελδχζεσλ, ιφγσ θαη ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο θιάδσλ, φπσο 

ησλ ηξαπεδψλ θαη ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ θαη ηεο κεγάιεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ 

ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα147. 

 

χκθσλα κε ηνπο Rubalcaba & Bermejo 148 , ε δηεζλνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ 

πξνυπνζέηεη ηελ «εζληθνπνίεζε», δειαδή, ηελ πξνζαξκνγή ζηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο παξακέηξνπο ηεο ρψξαο ή ηεο αγνξάο ζηελ νπνία αλήθεη ν 

πειάηεο. Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ, πξνυπνζέηνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ πειαηεηαθψλ αλαγθψλ θαη ηελ επίγλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 

αμηνινγψληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εζληθή ηδηαηηεξφηεηα, κε ζθνπφ ηελ 

κεηαηξνπή ηεο ππεξεζίαο έηζη ψζηε λα αληηζηνηρεί ζηα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά. Χο 

επλντθνχο παξάγνληεο ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνπλ ηα επίπεδα 

ζπγθέληξσζεο ηεο παξαγσγήο πνπ επηηπγράλνληαη κέζσ εμαγνξψλ, ζπγρσλεχζεσλ, 

θνηλνπξαμηψλ, ππεξγνιαβηψλ, ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ηε δηεζλνπνίεζε 

άιισλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο πνπ εκκέζσο επηθέξνπλ θαη ηε δηεζλνπνίεζε θάπνησλ 

ππεξεζηψλ, ηελ αλάγθε γηα δηείζδπζε ζε λέεο πεγέο πιεξνθνξηψλ, ηελ αχμεζε ησλ 

θεξδψλ πνπ ζπλήζσο επηθέξεη ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο 

ζε κηα εζληθή αγνξά, ηελ εκθάληζε λέσλ αγνξψλ ζην εμσηεξηθφ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ αλαθάιπςε λέσλ αλαγθψλ ή ηελ εκβάζπλζε θάπνησλ πξνγελέζηεξσλ θαη ηηο 

δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ. Χο 

                                                           
147  Hufbauer, G. & Warren, T. (1999). «The globalization of services. What has 

happened? What are the implications?», Institute for International Economic 

148  Rubalcaba-Bermejo (1999). Business Services in European Industry, European 

Commission. 
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πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο δηαθξίλνπλ ηέζζεξηο ηχπνπο εκπνδίσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

εκπνξίνπ ππεξεζηψλ: λνκηθήο, νηθνλνκηθήο, δηαξζξσηηθήο θαη θνηλσληθήο θχζεο149. 

 

Οη ιφγνη δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ είλαη πνηθίινη 

θαη κεηαμχ άιισλ αθνξνχλ ηα παξαθάησ: 

 Κνξεζκφο θαη εληαηηθνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 Γπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, θπξίσο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο εξγαζίαο. 

 Γπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο πξψησλ πιψλ. 

 Απνθπγή δαζκνινγηθψλ ή κε δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ ζηηο εηζαγσγέο. 

 Δθκεηάιιεπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ 

θαλαιηψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ. 

 Δθκεηάιιεπζε αδηακφξθσησλ αγνξψλ πνπ σο πξσηαξρηθφ κέιεκα έρνπλ ην 

επίπεδν ηηκψλ θαη φρη ηεο πνηφηεηαο θαη δηαθνξνπνίεζεο πξντφλησλ. 

 

Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κία μέλε ρψξα, είηε γηαηί έιθνληαη απφ 

ηηο ζπλζήθεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε απηέο απφ ηε ρψξα ππνδνρήο, είηε γηαηί 

απσζνχληαη απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα, είηε ελφο ζπλδπαζκνχ ησλ 

παξαπάλσ. ε θάζε πεξίπησζε, νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο 

λέεο αγνξέο θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε ζηε δηεζλή αγνξά, 

δηεπξχλνληαο ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο πξννπηηθέο. Χζηφζν, πέξα απφ ηα νθέιε ηεο 

ίδηαο ηεο επηρείξεζεο πνπ επεθηείλεηαη, νθέιε επηηπγράλνληαη θαη ζην ζχλνιν ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο, φπσο είλαη150: 

 Δπηηάρπλζε ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ. 

 Αλάπηπμε ηεο εζληθήο αγνξάο. 

 Μείσζε ηεο αλεξγίαο. 

 Βειηίσζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ ηζνδπγίνπ. 

 Καιχηεξε ρξήζε ησλ εζληθψλ πφξσλ. 

 Δπίηεπμε κεγάισλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

 Αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ ρσξψλ εμαγσγήο, ιφγσ ησλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ 

ζε κεγάιν εχξνο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ. 

 Απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη άξα ηφλσζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

                                                           
149  Rubalcaba-Bermejo (1999). Business Services in European Industry, European 

Commission. 

150Παλεγπξάθεο, Γ. (1999). Γηεζλέο εμαγσγηθφ κάξθεηηλγθ, Δθδφζεηο Α. ηακνχιεο. 
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«Ζ κεγάιε θαη κνλαδηθή ειπίδα γηα ηε δηέμνδν ηεο Διιάδαοαπφ ηελ θξίζε είλαη ε 

ηερλνινγία. Πξέπεη σο ρψξα λα ηνικήζνπκε απηφ πνπ άιιεο ρψξεο δηεθδηθνχλ θαη 

έρνπλ επηηχρεη, ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. Ο θιάδνο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ 

Διιάδα είλαη δπλακηθφο θαη δσληαλφο κε 4.500 εηαηξίεο θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 

270.000 εξγαδνκέλνπο, κε ηαιέλην, γλψζε θαη ηερλνγλσζία». Απηά ππνζηεξίδεη ν 

πξφεδξνο ηνπ Γ ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ 

Διιάδαο (ΔΠΔ), Αλαζηάζηνο Σδήθαο φπνηε ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία151. 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε εγρψξηα αγνξά πιεξνθνξηθήο παξακέλεη ηδηαίηεξα δχζθνιε, 

σζηφζν επηθξαηεί έλα θιίκα ζπγθξαηεκέλεο αηζηνδνμίαο πσο κεηά ην 2014 ζα μεθηλήζεη 

κία ηάζε αλάθακςεο. ίγνπξα, ην ηδηαίηεξα αζηαζέο θαη εχζξαπζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ απνκαθξχλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ πνπ ζέιεη ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία λα αξρίζεη λα αλαθάκπηεη απφ ην 2014. Σα πξνβιήκαηα θαη νη δπζκελείο 

παξάγνληεο ηεο αγνξάο έρνπλ αλαιπζεί εθηελψο ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηνπ 

παξφληνο θεθαιαίνπ. Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ηεο αηζηνδνμίαο πεγάδεη απφ ην γεγνλφο 

φηη ε πνιηηηθή εμσζηξέθεηαο, κε άιια ιφγηα ε δηεζλνπνίεζε, έρεη αξρίζεη λα απνδίδεη 

θαξπνχο θαη δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη επεθηείλεηαη. 

 

Ζ UniSystems, ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηνπ κεηξηθνχ 

νκίινπ Quest Holdings, Θεφδσξν Φέζζα, ζα επηδηψμεη λα δηεζλνπνηήζεη πεξαηηέξσ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο θαη πεξίπνπ ην 15% ησλ εζφδσλ πξνβιέπεηαη πσο ζα 

πξνέξρεηαη απφ εθηφο Διιάδνο εξγαζίεο. Μεηαμχ ησλ θηλήζεσλ πνπ μερσξίδνπλ είλαη ε 

ίδξπζε ζπγαηξηθήο ζηελ Σνπξθία (θπξίσο ινγηζκηθφ γηα ηξαπεδηθέο θαη 

ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο), ελψ επίζεο δηεξεπλάηαη θαη ην ελδερφκελν επέθηαζεο 

ζηε Μέζε Αλαηνιή. 

 

Ο πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Profile Υαξάιακπνο ηαζηλφπνπινο 

δήισζε πσο ην 35% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πξνβιέπεηαη λα πξνέιζεη απφ ην 

εμσηεξηθφ. Μεηά ηελ ίδξπζε γξαθείσλ ζην Λνλδίλν θαη ζην Νηνπκπάη, θέηνο μεθίλεζε 

θαη ε ιεηηνπξγία γξαθείνπ ζηε ηγθαπνχξε, πξνρσξψληαο έηζη ζε δπλακηθέο 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζηηο ρψξεο απηέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, έρεη θαηαθέξεη λα 

αλαπηχμεη ζρέζεηο κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη επηπιένλ λα απνθηήζεη θαιφ φλνκα 

ζηεξηδφκελε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ππαξρφλησλ πειαηψλ ηεο.  

                                                           
151http://www.sepe.gr/gr/home 
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Ο πξφεδξνο ηεο Space Hellas Γεκήηξηνο Μαλσιφπνπινο ηνλίδεη πσο νη πξννπηηθέο 

ζην εμσηεξηθφ είλαη ζεηηθέο θαη ε επέθηαζε γίλεηαη ρσξίο επηθίλδπλα αλνίγκαηα θαη 

πάληνηε ζε ηνκείο κε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Φέηνο κφλν ηδξχζεθαλ ζπγαηξηθέο ζηε 

εξβία θαη ζηε Μάιηα, πέξαλ απηψλ ζηελ Κχπξν θαη ζηε Ρνπκαλία. 

 

Υαξαθηεξηζηηθή γηα ην θιίκα εμσζηξέθεηαο πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν είλαη θαη ε 

δήισζε ηνπ πξνέδξνπ θαη δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηεο Epsilon Net Γηάλλε Μίρνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ ηεο πιεξνθνξηθήο πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη ηε κεηεμέιημή ηνπ σο απζχπαξθηεο βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα θαη φρη 

θπξίσο σο ππνζηεξηθηηθνχ ηνκέα ησλ άιισλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ 

δεκνζίνπ. Με απηήλ ηελ παξαδνρή, θαη επελδχνληαο ζηελ εμσζηξέθεηα, ν θιάδνο 

κπνξεί λα αηελίζεη ην κέιινλ κε αηζηνδνμία»152. 

 

Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πξέπεη λα γίλνπλ πξνηεξαηφηεηα, ν βαζηθφηεξνο κνριφο 

δηεμαγσγή ζηνρεπκέλσλ δηελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ γηα πξνψζεζε πςειήο πνηφηεηαο 

ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο ζηνλ επξχηεξν δηεζλή ρψξν. Ζ 

εμσζηξέθεηα είλαη ην απνηέιεζκα  ηεο λέαο παγθφζκηαο αξρηηεθηνληθήο νηθνλνκίαο ζην 

πιαίζην ηεο έθξεμεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ κε ηε 

δηεζλνπνίεζε θαη ηελ νηθνπκελνπνίεζε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ  ζρεηηθά κε ην 

θεθάιαην, ηελ εξγαζία, ηελ ηερλνινγία, ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη γεληθφηεξα ηηο 

δηεζλείο ζπλαιιαγέο ππφ ην θαζεζηψο ησλ πνιπκεξψλ ξπζκίζεσλ πνπ 

πξνδηαγξάθνπλ νη δηεζλείο νξγαληζκνί  (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ, 

Παγθφζκηα Σξάπεδα, Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, θ.ιπ.). Βξίζθεηαη ζπλέρεηα ζην 

επίθεληξν ηεο αηδέληαο γηα ηελ αλαθνπή ηεο θαιπάδνπζαο πθεζηαθήο πνξείαο ηεο 

ρψξαο θαη ζεσξείηαη σο κνλφδξνκνο γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο153. 

 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε κεγάιε έθζεζε ηερλνινγίαο CeBIT («Centrum für 

Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation», ή αιιηψο ζε 

αγγιηθή κεηάθξαζε «Center for Office Automation, Information Technology and 

Telecommunication») ην 2013 ζην Αλφβεξν ηεο Γεξκαλίαο. Ζ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή 

                                                           
152Κνηδακάλε, . (2013). Πιεξνθνξηθή: Φσο ζην ηνχλει ππφ... πξνυπνζέζεηο. 

153Γαιηψηνο, Κ. (2013). Ση ζεκαίλεη ν φξνο εμσζηξέθεηα πνπ ζεσξείηαη κνλφδξνκνο γηα 

ηελ αλάθακςε ηεο ρψξαο θαη ηεο πεξηθέξεηαο; 
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θνηλφηεηα ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, κεηά απφ δχν ζρεδφλ δεθαεηίεο, ζα πξνζπαζήζεη λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζέζε ηεο ζην λέν ράξηε ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο. Μεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ ηνπ θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ σο εθζέηεο ήηαλ νη MLS Multimedia, Quest Group, SingularLogic, Uni 

Systems, Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ, χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο & 

Δπηθνηλσληψλ Διιάδαο (ΔΠΔ) θαη ν χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο Βνξείνπ 

Διιάδνο (ΔΠΒΔ). Σα δεηήκαηα ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ηίζεληαη ζε 

πξψηε πξνηεξαηφηεηα, πξνθεηκέλνπ ν θιάδνο ηεο πιεξνθνξηθήο, κεηά απφ κηα 

ηδηαίηεξα θαθή ρξνληά, πνπ ε πηψζε ηνπ ηδίξνπ μεπέξαζε ην 50% λα επηβηψζεη θαη λα 

απνθηήζεη πξννπηηθέο ψζηε λα εμειηρζεί.  

 

Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε Διιάδα λα κεηαηξαπεί ζε έλα ηζρπξφ πφιν έιμεο επελδχζεσλ 

θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Χζηφζν, είλαη απαξαίηεην ην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο καο λα γίλεη θηιηθφηεξν, θάηη γηα ην νπνίν κπνξεί λα εγγπεζεί ν 

θιάδνο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ηνλ απνηειεί. ηα 

πιαίζηα απηήο ηεο θηιφδνμεο ζηξαηεγηθήο επηινγήο, πνπ θαιείηαη λα πηνζεηεζεί απφ 

φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κεηαμχ εθπξνζψπσλ 

ηεο BITKOM Γεξκαλίαο (Federal Association For International Technology, 

Telecommunications and New Media) θαη ηνπ ΔΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ε 

πξννπηηθή ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ειιεληθήο θαη ηεο γεξκαληθήο πιεπξάο, ηφζν ζε 

επίπεδν επηρεηξήζεσλ φζν θαη ζε επίπεδν ζεζκηθψλ θνξέσλ154. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
154χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ Διιάδαο (ΔΠΔ). (2013). 

CeBIT 2013: Νένο ξφινο γηα ηελ Διιάδα ζηελ ςεθηαθή αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο. 
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Κεθάιαην 4: Σν πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

«επηρεηξείλ», πιενλεθηήκαηα, κεηνλεθηήκαηα 

 

4.1 Σν ζεζκηθό πεξηβάιινλ 

 

Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε θάζε ρψξα εμειίζζεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν κπνξεί λα επλνεί ή φρη ηελ εθδήισζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε πνιχ δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο θαη κε πνιχ δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. Άξα, είλαη ζεκαληηθή ε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζεζκηθφ θαη 

καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ζην επίπεδν ηεο αγνξάο, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιπζνχλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ, είηε αξλεηηθά ή ζεηηθά, ην επίπεδν ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη λα πξνηαζνχλ πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ζθνπφ 

λα εληζρχζνπλ ηα επίπεδα επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα παγθνζκίσο πνπ αζρνιείηαη κε ηε κέηξεζε θαη ζχγθξηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε έλα επξχ ζχλνιν ρσξψλ, κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηηο 

έξεπλεο ησλ εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εζληθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, είλαη ην Παγθφζκην 

Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (Global Entrepreneurship Monitor, GEM), ν 

ζπληνληζκφο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απφ ην London Business School θαη ην Babson 

College (ΖΠΑ) κε ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο νκάδεο λα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα. 

 

ηελ Διιάδα, ε νκάδα ησλ εζληθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, πεξηιακβάλεη 36 άηνκα, ηα 

νπνία θαηαλέκνληαη αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηηο 9 δηαζηάζεηο 

(αλά 4 άηνκα) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ νξίδεη ην εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα155: 

 Υξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε: αθνξά ην βαζκφ πνπ είλαη δηαζέζηκε ε 

ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε γηα ηηο λέεο θαη αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηδνηήζεσλ θαη επηρνξεγήζεσλ. 

 Κπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο: αθνξά ην βαζκφ ελζάξξπλζεο ησλ εζληθψλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη ξπζκίζεσλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ. 

                                                           
155Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ εξεπλψλ. (2013). Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ 

Διιάδα 2011-12: Ζ εμέιημε ησλ δεηθηψλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο. 
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 Κπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα: ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε θαη ην βαζκφ επθνιίαο 

πξφζβαζεο ζε πξνγξάκκαηα θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. 

 Μεηαθνξά έξεπλαο θαη αλάπηπμεο: ε δπλαηφηεηα ππνδνκήο γηα αλεπηπγκέλεο 

ηερλνινγίεο θαη ν εζληθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ δαπαλψλ γηα έξεπλα θαη 

αλάπηπμε θαη θαηά πφζν δεκηνπξγνχλ λέεο επελδπηηθέο επθαηξίεο. 

 Παηδεία θαη κφξθσζε: αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα φισλ ησλ 

βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε κίαο κηθξήο ή 

αλαπηπζζφκελεο επηρείξεζεο. 

 Γνκή ηεο αγνξάο/εκπφδηα εηζφδνπ: ν βαζκφο πνπ νη επηρεηξήζεηο 

αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ην πφζν ζηαζεξέο ή 

κεηαηξέςηκεο είλαη νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, ηε ζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο 

πξνο φινπο θαη ηε δνκή ηεο αγνξάο. 

 Πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά πξφηππα: αθνξά ην βαζκφ επίδξαζεο ησλ 

ππαξρφλησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πξνηχπσλ ζηνπο ηξφπνπο 

επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη ηε γεληθφηεξε επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 Δκπνξηθή θαη επαγγεικαηηθή ππνδνκή: ε επίδξαζε εκπνξηθψλ, ινγηζηηθψλ θαη 

λνκηθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηδξπκάησλ πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηε ιεηηνπξγία κίαο λέαο ή αλαπηπζζφκελεο επηρείξεζεο. 

 Πξφζβαζε ζηελ πιηθή ππνδνκή: αθνξά φινπο ηνπο πιηθνχο θαη θπζηθνχο 

πφξνπο νη νπνίνη είλαη επσθειή γηα ηελ ηε ιεηηνπξγία κίαο λέαο ή 

αλαπηπζζφκελεο επηρείξεζεο. 

 

Τπάξρνπλ θάπνηεο βαζηθέο ζπλζήθεο, φπσο είλαη θάπνηνη βαζηθνί ζεζκνί, ππνδνκέο, 

επίπεδα αζθαιείαο θαη παηδείαο, πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο. Άιιεο δηαζηάζεηο, φπσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ 

πξντφλησλ θαη εξγαζίαο, ην πξνρσξεκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε εμσζηξέθεηα θαη ην 

κέγεζνο ηεο αγνξάο, θαη ε ηερλνινγηθή εηνηκφηεηα, επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηε λέα 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, κέζα απφ ηηο λέεο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ αγνξά. 

Σέινο, ππάξρεη θαη κία ηξίηε νκάδα δηαζηάζεσλ επεξεάδνληαο άκεζα ηηο νηθνλνκίεο 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία, φπσο ε επθνιία επηρεηξεκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

ε χπαξμε πξνγξακκάησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη δχν ηειεπηαίεο νκάδεο επλννχλ πεξηζζφηεξν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία, έρνληαο άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ πςειψλ δπλαηνηήησλ 

αλάπηπμεο, λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 
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ε γεληθέο γξακκέο, ε αμηνιφγεζε ησλ Διιήλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζπγθξηηηθά κε ην 

κέζν φξν ησλ αμηνινγήζεσλ ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο είλαη αξλεηηθή. Απφ ηηο ρεηξφηεξεο 

επηδφζεηο θαηαγξάθεη ε Διιάδα ζηηο δηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξεκαηνδνηηθή 

ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ χπαξμε θπβεξλεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα 

ηελ ελίζρπζή ηεο. Ζ θξίζε ξεπζηφηεηαο είλαη εκθαλήο θαη είλαη ινγηθφ λα επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ εγρεηξεκάησλ, κηαο θαη ε βησζηκφηεηά ηνπο είλαη 

εμαηξεηηθά αβέβαηε. χκθσλα πάληα κε ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ GEM, ην 2011, 

ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο επηρεηξεκαηίεο πνπ βξίζθνληαη ζε αξρηθφ ζηάδην επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζεσξνχλ φηη νη δπζθνιίεο ίδξπζεο κίαο λέαο επηρείξεζεο έρνπλ 

απμεζεί ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Μάιηζηα, ε γεληθφηεξε δπζκελήο 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηε ρψξα καο επεξεάδεη αλάινγα θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο κίαο λέαο επηρείξεζεο. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο 

αξρηθψλ ζηαδίσλ πνπ ζεσξνχλ φηη ηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο θαη επέθηαζεο είλαη 

αξθεηά ζηελά ππεξβαίλεη ην 60% γηα ην 2011, ζε ζρέζε κε ην 33% δχν ρξφληα πξηλ. Σν 

ίδην αξλεηηθή είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ Διιήλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ αλαθνξηθά κε ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ πιαηζίνπ ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ, ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ 

πνιηηηθψλ. ηα ίδηα αξλεηηθά επίπεδα βξίζθεηαη θαη ε γεληθφηεξε θνπιηνχξα θαη 

λννηξνπία απέλαληη ζηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο156. 

 

Ζ Διιάδα δελ ήηαλ πνηέ ν παξάδεηζνο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δδψ θαη πνιιέο 

δεθαεηίεο νξηζκέλεο απφ ηηο εγγελείο αδπλακίεο ηνπ επηρεηξείλ ήηαλ θαη παξακέλνπλ ε 

γξαθεηνθξαηία θαη ε κε ζπλεξγάζηκε δεκφζηα δηνίθεζε, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ησλ 

πνιηηηθψλ, θαη ην αβέβαην θαη επκεηάβιεην λνκηθφ/ζεζκηθφ πιαίζην. Ζ θξίζε αλέδεημε 

φιεο ηηο παζνγέλεηεο ηαπηφρξνλα. Πξνθαλψο, γηα ηελ ππέξβαζε ηεο θξίζεο ρξεηάδνληαη 

νηθνλνκηθνί πφξνη. Αιιά πέξαλ απηψλ, ρξεηάδεηαη λέα ζηξαηεγηθή θαη επηηέινπο 

δηακφξθσζε ζηαζεξνχ πιαηζίνπ γηα έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

 

Δδψ σζηφζν πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη έλα ζεηηθφ ζηνηρείν, φπσο ηνλίδεηαη θαη ζηελ 

έθζεζε Doing Business 2013 πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα. Απφ ην 

2004, νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ εθαξκφζεη 17 ζεζκηθέο ή θαλνληζηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα ζηε ρψξα. 

πγθεθξηκέλα, ζηηο ηειεπηαίεο ηξεηο κεηαξξπζκίζεηο πεξηιακβάλνληαη ε επηηάρπλζε ηεο 

                                                           
156Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ εξεπλψλ. (2013). Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ 

Διιάδα 2011-12: Ζ εμέιημε ησλ δεηθηψλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο. 
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δηαδηθαζίαο έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο κεηαθέξνληαο ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία απφ ηηο 

πνιενδνκίεο ζε εγθεθξηκέλνπο ηδηψηεο θαη νξίδνληαο αλψηαην ρξνληθφ φξην γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ απαηηψληαο 

κεγαιχηεξε δηαθάλεηα κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο θαη ε εηζαγσγή λέαο 

δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο κε ζηφρν λα είλαη επθνιφηεξε ε δηάζσζε εηαηξεηψλ πνπ 

απεηινχληαη κε πηψρεπζε. πγθξηηηθά, γηα ην ίδην δηάζηεκα ε Ηζπαλία έρεη εθαξκφζεη 

επίζεο 17 κεηαξξπζκίζεηο, ε Πνξηνγαιία 25, ελψ ε Ηηαιία 14. Χζηφζν, νη ηξεηο απηέο 

ρψξεο πξνεγνχληαη φζνλ αθνξά ηελ επθνιία ηνπ επηρεηξείλ. Παξ’ φια απηά, ε Διιάδα 

ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ κείσζαλ 

πεξηζζφηεξν ηελ απφζηαζε πνπ ηηο ρσξίδεη απφ ηελ θνξπθή ηνπ θαηαιφγνπ. 

Σαπηφρξνλα απηά ηα ζηνηρεία αλαδεηθλχνπλ πφζν πίζσ ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ε 

Διιάδα φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο πνπ ζα είλαη ειθπζηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο157. 

 

Σέινο, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε Διιάδα δηαζέηεη ηθαλνχο επηρεηξεκαηίεο, πςεινχ 

επηπέδνπ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, λένπο αλζξψπνπο κε γεξέο ζπνπδέο θαη 

πξνζφληα θαη θαιά εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο 

Έιιελεο εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο GEM, ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο ε Διιάδα πιεζηάδεη ην κέζν επίπεδν ησλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο ζηε δηάζηαζε 

ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε επέθηαζε ησλ 

επελδχζεσλ είλαη ε απάληεζε ζηελ θξίζε θαη ζηε κεγάιε πηψζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ κεγάιεο κεξίδαο ησλ πνιηηψλ158. 

 

 

4.2 Δπηρεηξεκαηηθά θίλεηξα 

 

Έλα απφ ηα πην θξίζηκα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ 

ζηαδίσλ είλαη ε εμέηαζε ησλ θηλήηξσλ πνπ σζνχλ ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο 

δξάζεο. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα ηνπ GEM ρξεζηκνπνηνχληαη δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο θηλήηξσλ: Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ παξάγνληεο φπσο ε αμηνιφγεζε ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ επίδνμν/λέν επηρεηξεκαηία, αιιά θαη 

                                                           
157 Καξθαγηάλλεο, Κ. (2012). Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηελ ειιεληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. (εθεκεξίδα «Ζ Καζεκεξηλή) 

158 Δπζπκηάδεο, Ν. (2013). Αλαζηαίλνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. (εθεκεξίδα «Ζ 

Καζεκεξηλή) 
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ην «ζάξξνο» ηνπ γηα ηελ είζνδν ζε κηα λέα δξαζηεξηφηεηα. Πξφθεηηαη γηα παξάγνληεο νη 

νπνίνη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην άηνκν θαη ηελ επηινγή επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο γηα ηελ νπνία είηε πξνβιεκαηίδεηαη, είηε έρεη ήδε απνθαζίζεη λα 

αθνινπζήζεη δξάζε. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα ηνπ GEM ρξεζηκνπνηνχληαη 

δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο θηλήηξσλ: 

 ε επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπνίεζε κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο πνπ εληνπίδεηαη απφ ην άηνκν θαη αμηνινγείηαη ζην 

πιαίζην ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ (ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεζκηθνχ θαη καθξννηθνλνκηθνχ ηνπίνπ) θαη πξνθξίλεηαη 

ηθαλή είηε λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ, είηε λα πξνζθέξεη 

εξγαζηαθή αλεμαξηεζία θαη 

 ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ην 

άηνκνσζείηαη ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ έιιεηςεο 

άιισλ επηινγψλ εξγαζίαο, ή δπζαξέζθεηαο κε ηελ ππάξρνπζα απαζρφιεζε, 

θφβνπ γηα πηζαλή απφιπζε βξαρππξφζεζκα, κε ζηφρν απιψο ηε δηαηήξεζε 

ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ,  ην νπνίν πξνθαλψο «απεηιείηαη» κε ζπξξίθλσζε. 
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Υώξεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

επθαηξίαο (% 

επηρεηξεκαηηώλ αξρηθώλ 

ζηαδίσλ) 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

αλάγθεο (% 

επηρεηξεκαηηώλ αξρηθώλ 

ζηαδίσλ) 

Υψξεο Α 38,5 37 

Υψξεο Β 41,7 28,2 

Απζηξαιία 73,1 15 

Βέιγην 72,4 10,4 

Σζερία 56,5 27,3 

Γαλία 64 7,1 

Φηιαλδία 59,4 18,3 

Γαιιία 70,7 14,8 

Γεξκαλία 54,9 18,6 

Διιάδα 36,8 25,4 

Ηξιαλδία 36,9 29,5 

Ηαπσλία 63,5 24,9 

Κνξέα 36,2 41,5 

Οιιαλδία 62,3 9,1 

Ννξβεγία 70,5 4,3 

Πνξηνγαιία 58,1 17,8 

Ηζπαλία 39,3 25,9 

Διβεηία 61,4 11,4 

Υψξεο Γ 57 17,6 

Οη ρψξεο Α θαη Β αθνξνχλ ρψξεο ρακεινχ θαη πςεινχ θφζηνπο αληίζηνηρα, ελψ νη 

ρψξεο Γ είλαη νη ρψξεο θαηλνηνκίαο. 

 

Πίλαθαο 8. Γείθηεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλάγθεο γηα ην 2011
159 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζην δείθηε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλάγθεο 

γηα ην 2011,  ε Διιάδα θαηαγξάθεη κηα απφ ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο αλάκεζα ζηηο 

ρψξεο θαηλνηνκίαο (νκάδα Γ). Πνιινί Έιιελεο δειψλνπλ, κε άιια ιφγηα, φηη 

                                                           
159 Σξαπεδάλνγινπ, Β. (2010). Δμσζηξέθεηα θαη πειαηνθεληξηθφηεηα: Ο ξφινο ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. 



 
93 

 

θαηαθεχγνπλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ιφγσ έιιεηςεο επθαηξηψλ γηα ηθαλνπνηεηηθή 

κηζζσηή απαζρφιεζε. Αιιά φηαλ θάπνηνο εηζέξρεηαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν απφ 

αλάγθε είλαη εχινγν λα ππνηεζεί φηη θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγρεηξήκαηφο 

ηνπ δελ ζα είλαη ηδηαίηεξα θηιφδνμα, ζε φξνπο θαηλνηνκίαο.  

 

Ζ θαηλνηνκία απνηειεί αλαγθαηφηεηα ηφζν ζηνπο ηδησηηθνχο φζν θαη ζηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο. Ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο θξίζεο, φπσο απηή πνπ δηαλχνπκε απηήλ ηελ 

επνρή, ε εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πνιηηηθψλ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα λα 

βξεζεί κηα επηρείξεζε ζε εληζρπκέλε ζέζε. Χζηφζν, ε Διιάδα εκθαλίδεη έλαλ απφ ηνπο 

ρακειφηεξνπο δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο επθαηξίαο (36,8%) θαη απηφ κπνξεί λα 

εμεγεζεί ελ κέξεη ιφγσ ηνπ φηη δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο 

θαη γηαηί νη ππνζρέζεηο θαη νη ζρεδηαζκνί γηα πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ ζθνληάθηνπλ ζηελ 

αδπλακία πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηδεψλ πνπ δηαηππψλνληαη160. Μάιηζηα, ν 

ζρεηηθφο δείθηεο ζηε  ρψξα καο είλαη ρακειφηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν ζηηο δχν νκάδαο 

(Α θαη Β) ησλ  θησρφηεξσλ ρσξψλ.  

 

Σν εχξεκα απηφ, θαη κε δεδνκέλν φηη ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ην 2011, έηνο πνπ ε 

Διιάδα βξηζθφηαλ ζε βαζεηά χθεζε, έξρεηαη βεβαίσο ζε  απφιπηε αξκνλία κε ην 

ρακειφ πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ πνπ βιέπνπλ επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο γχξσ ηνπο.Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πξάγκαηη επεξεάζεη ηελ θαηαλνκή ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

αλάκεζα ζε απηή πνπ θηλεηνπνηείηαη απφ ηελ αλάγθε θαη εθείλε πνπ θηλεηνπνηείηαη απφ 

ηελ επθαηξία, θάηη ην νπνίν αληαλαθιάηαη ζηε δηαρξνληθή εμέιημε απηήο ηεο θαηαλνκήο.  

 

Ζ ζρεηηθή δπλακηθή ησλ δχν θηλήηξσλ είλαη ινηπφλ ζαθήο. ε φιε ηελ πεξίνδν 2003-7, 

ηα ρξφληα δειαδή ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ζηελ Διιάδα, εθδειψλεηαη ε ηάζε 

αχμεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο επθαηξίαο θαη, θπξίσο, κείσζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλάγθεο. Με άιια ιφγηα, ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε δεκηνπξγνχζε 

επθαηξίεο θαη έηζη αχμαλε ην πνζνζηφ ησλ επίδνμσλ/λέσλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ 

θηλεηνπνηνχληαλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε επθαηξηψλ, αληί ηεο εμαζθάιηζεο ηνπ 

βηνπνξηζκνχ ηνπο. Δίλαη επίζεο ζαθήο ε αληηζηξνθή ηεο ηάζεο απφ ην 2008 θαη ζηε 

ζπλέρεηα, ζηελ πεξίνδν δειαδή ηεο χθεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην 2009, φζνλ αθνξά 

ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο, ν ζρεηηθφο δείθηεο πξνζεγγίδεη ην 47% (έλαληη 

                                                           
160 Σξαπεδάλνγινπ, Β. (2010). Δμσζηξέθεηα θαη πειαηνθεληξηθφηεηα: Ο ξφινο ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. 
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39,5% ην 2008), ελψ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ δειψλεη σο 

βαζηθφ θίλεηξν ηελ αλάγθε γηα ην 2009 (έλαληη 33,4% ην πξνεγνχκελν έηνο)161. 

 

 

 

4.3 Δκπόδηα επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

Δκπφδηα ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ελλννχληαη φιεο νη αλαίηηεο θξαηηθέο ξπζκίζεηο, 

πεξηνξηζκνί θαη επηβαξχλζεηο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δηφγθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο, ειαρηζηνπνηψληαο παξάιιεια ην 

πξνζδνθψκελν νηθνλνκηθφ φθεινο, νδεγψληαο έηζη ζε απνηπρία ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

απνθάζεηο θαη ηα επελδπηηθά εγρεηξήκαηα ηεο επηρείξεζεο. ε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο 

έρεη γίλεη αλαθνξά ζε πξνβιήκαηα θαη αδχλακα ζεκεία ηνπ επηρεηξείλ ζηελ Διιάδα, 

φκσο εδψ ζα αθνινπζήζεη κεγαιχηεξε αλάιπζε απηψλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο 

θαη κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμάγεη δηάθνξνη θνξείο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

Ζ παξνπζίαζε ηνπ Γ. Κξηηζσηάθε162, φπσο απηή θνηλνπνηήζεθε απφ ην Βαιθαληθφ 

Δπηρεηξεκαηηθφ Κέληξν Γ. Μαθεδνλίαο, γηα ηε κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο πνπ νθείινπλ 

νη Έιιελεο λα αθνινπζνχλ ζηνλ ηξφπν ηνπ θηλέδηθνπ επηρεηξείλ, παξάιιεια κε ηελ 

παξνπζίαζε γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζεκαζίαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο γηα ηελ 

αλάπηπμε επηηπρεκέλεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλεξγηψλ κε ηελ θηλέδηθε αγνξά απφ ηελ Α. 

Γξακκαηέα Ο.Δ.Τ. ηνπ Τπ. Δμσηεξηθψλ Α. θαθηδάθε, θαηαγξάθνπλ θάπνηα 

ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Γίλεηαη έκθαζε 

ζηελ θνπιηνχξα, δειαδή ζην ζχλνιν αμηψλ, ηδεψλ θαη πεπνηζήζεσλ θαη ηηο θνηλψο 

απνδεθηέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο θαη δξάζεο πνπ θαιιηεξγνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη 

θαηά ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ είλαη ν 

ζεβαζκφο, ε ππνκνλή, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε επειημία θαη ε εκπηζηνζχλε, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ νηθνδφκεζε ζηαζεξψλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο, ηελ αλάπηπμε 

ζπλεξγεηψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηαθνξψλ θαη παξαλνήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη 

                                                           
161Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ εξεπλψλ. (2013). Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ 

Διιάδα 2011-12: Ζ εμέιημε ησλ δεηθηψλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο. 

162Κξηηζσηάθεο, Γ. (2013). Γηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία: Πεξίπησζε Κίλα. 
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απφ δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο163. Μία ινηπφλ απφ ηηο αδπλακίεο ηνπ ειιεληθνχ επηρεηξείλ 

είλαη ε θνπιηνχξα θαη ε λννηξνπία θαη γεληθφηεξα ν ηξφπνο ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο 

πνπ επεξεάδνπλ θαη ηε δηεζλνπνίεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πξνθαιψληαο 

εζσζηξέθεηα θαη θαηλνηνκηθή απξαμία. Ζ έιιεηςε νξάκαηνο αλάπηπμεο, ε έιιεηςε 

ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ πιαηζίνπ έρνπλ σο βαζηθέο επηπηψζεηο ηελ απνπζία 

καθξνρξφληνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, κεησκέλεο επελδχζεηο θαη ρακειή 

αληαγσληζηηθφηεηα164.  

 

Παξαθάησ, ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζε κία ηδηαίηεξα ρξήζηκε έξεπλα πνπ 

δηελεξγήζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΔΒ (ηέγε ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο) απφ νκάδα 

ζηειερψλ ηεο. Πξνβιήκαηα φπσο απηά ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο έιιεηςεο 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη γλσζηά θαη εκπνδίδνπλ ή αθφκα θαη αλαζηέιινπλ ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ. Πιήζνο πηζηνπνηεηηθψλ απαηηνχληαη γηα ηελ 

άδεηα ιεηηνπξγίαο. Μεξηθά κφλν εμ απηψλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Άδεηα νηθνδνκήο 

 Άδεηα ρξήζεο λεξνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο 

 Άδεηα δηάζεζεο πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ 

 Άδεηα δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

 Άδεηα κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ 

 Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε 

 

ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη θαζπζηεξήζεηο ζηηο αδεηνδνηηθέο 

δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη νη απνξξένπζεο επηπηψζεηο ζε φξνπο δηαθζνξάο θαη ε 

ιεηηνπξγία πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη επλνηνθξαηίαο. Ζ δηαθζνξά πνπ ππάξρεη ζην 

δεκφζην, κε ηελ θαηάρξεζε δεκφζηαο εμνπζίαο απφ άηνκα πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο 

εμνπζίαο ή κε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο θαη ζηνλ ηδησηηθφ βέβαηα, ηνκέα είλαη κεγάιε. 

Ζ εκπινθή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθεξφλησλ, ε θαηαρξεζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

απνζηνιήο θαη ησλ κέζσλ ηνπ δεκνζίνπ, ε δεκηνπξγία θιίκαηνο θαρππνςίαο θαη 

                                                           
163 θαθηδάθε, Α. (2013). Γξαζηεξηνπνίεζε ζηελ αγνξά ηεο Κίλαο, εκπφξην θαη 

ηνπξηζκφο. 

164Κξηηζσηάθεο, Γ. (2013). Γηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία: Πεξίπησζε Κίλα. 
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δπζπηζηίαο θαη ηα πξνβιήκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο αλήθνπλ ζηε γεληθφηεξε 

λννηξνπία πνπ είλαη πιένλ θπξίαξρε ζηε ρψξα καο165.  

 

Ο Γείθηεο Αληηιακβαλφκελεο Γηαθζνξάο θαηαγξάθεη ην επίπεδν ηεο δηαθζνξάο ζην 

δεκφζην ηνκέα, φπσο απηή αληηιακβάλεηαη απφ ηνπο πνιίηεο θαη δεκνζηεχεηαη απφ ην 

δηεζλή κε-θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ Γηεζλήο Γηαθάλεηα (Transparency International).  

χκθσλα κε ηελ θιίκαθα θαηάηαμεο φζν πην θνληά ζην 0 βξίζθεηαη ν δείθηεο, ηφζν 

κεγαιχηεξε δηαθζνξά παξνπζηάδεη ε ρψξα. Σν 2009 ν δείθηεο γηα ηελ Διιάδα ήηαλ 

3,8, θαηαιακβάλνληαο ηελ 71ε ζέζε ζην ζχλνιν 180 ρσξψλ. Σν 2010 ήηαλ 3,5 νχζα 

ζηελ 78ε ζέζε ζε ζχλνιν 178 ρσξψλ, ελψ ην 2011 βξηζθφηαλ ζηελ 80ε ζέζε κε ην 

δείθηε λα κεηψλεηαη θαη άιιν ζην 3,4. Με βάζε επηκέξνπο πνζνζηά θαη κεγέζε, 

ππνινγίδεηαη φηη ε δηαθζνξά ζην δεκφζην ηνκέα αλέξρεηαη ζηα €462εθ, ελψ ζηνλ 

ηδησηηθφ ηα €325 εθ. Σν εθηηκψκελν κέγεζνο ζπλνιηθήο δηαθζνξάο θαηά ην 2010 

ππνινγίδεηαη ζηα €632 εθ. ελψ θαηά ηα έηε 2011 θαη 2012 ζηα €554 εθ. θαη €420 εθ. 

αληίζηνηρα 166 . πκπεξαζκαηηθά, νη δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο δηαθζνξάο θαη 

επλνηνθξαηίαο, νη πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο ζε ρξφλν θαη θφζηνο, ε κε δέζκεπζε απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ ηηζέκελσλ πξνζεζκηψλ, ε αδπλακία 

δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ θαη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο, ζπληεινχλ ζηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεσλ θαη 

θπζηθά ζηελ αδπλακία καθξνρξφληνπ πξνγξακκαηηζκνχ167. 

 

Άιια πξνβιήκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αθνξνχλ ηηο εηζαγσγέο θαη 

εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ. Αλαθνξηθά κε ηηο εηζαγσγέο, ε επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο 

ηηκήο ησλ εηζαγφκελσλ πξψησλ πιψλ, ηεο ηειηθήο ηηκήο ηνπ πξντφληνο, ην θφζηνο 

εθηεισληζκνχ πνπ αλέξρεηαη έσο θαη 3,5 – 5% ηεο αμίαο ηνπ εκπνξεχκαηνο, κε κέξνο 

κφλν λα είλαη ε ακνηβή ηνπ εθηεισληζηή, ην κεγάιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο απφ ηελ 

άκεζε θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ ζην ηεισλείν θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ 

πξντφλησλ, νδεγνχλ ζηε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαη ηε 

κεηαθχιηζε ηεο επηβάξπλζεο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. ηηο εμαγσγέο απφ ηελ άιιε, 

θάηη πνπ δελ εθαξκφδεηαη ζε άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο είλαη ε ππνρξεσηηθή εγγξαθή 

ζην «Μεηξψν Δμαγσγέσλ» γηα ηε ρνξήγεζε «Πηζηνπνηεηηθνχ Υψξαο Πξνέιεπζεο», 

                                                           
165Geffray, E. (2012). Γηα κηα λέα θνπιηνχξα δενληνινγίαο ζην δεκφζην βίν: Ο ξφινο 

ηεο πξφιεςεο, ζην ζπλέδξην Ζζηθή θαη Γενληνινγία ζηε χγρξνλε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

166http://www.transparency.gr/Content.aspx?ζει=42 

167 ΔΒ (2010). Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ρσξίο εκπφδηα: 30 πεδία δξάζεο γηα ηε δεκηνπξγία 

θηιηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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θάηη πνπ ζεκαίλεη επηπξφζζεηα θφζηε ζπλδξνκψλ θαη γξαθεηνθξαηηθέο ρξνλνηξηβέο. 

Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη πσο ζε 

επηθείκελεο ζπλαληήζεηο κε ζηειέρε απφ εηαηξίεο μέλσλ ρσξψλ, ηα θαηά ηφπνπο 

ειιεληθά Πξνμελεία/Πξεζβείεο απαηηνχλ πνιιά δηθαηνινγεηηθά, θαζπζηεξψληαο ή 

αθφκα θαη απνξξίπηνληαο ηεο αηηήζεηο168.  

 

Σα θαηλφκελα ηεο δηαθζνξάο εληνπίδνληαη θπζηθά θαη ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ βαζηθή πζηέξεζε ζηελ είζπξαμε άκεζσλ θφξσλ, κηαο θαη 

δηαπηζηψλεηαη απφ ζηνηρεία ηεο Eurostat φηη ζε φιε ηελ πεξίνδν 1995-2009 νη άκεζνη 

θφξνη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ είλαη ζρεδφλ ζην κηζφ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ, 

απνδεηθλχεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηε δνκή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ηελ αδπλακία πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 8 πνπ 

αθνινπζεί, ηα έζνδα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ππνιείπνληαη 

ζηαζεξά θαη απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ169: 

 

Έηνο Διιάδα ΔΔ -15 

2000 43 45,6 

2001 40,9 44,9 

2002 40,3 44,3 

2003 39 44,3 

2004 38,1 44,2 

2005 39 44,7 

2006 39,2 45,2 

2007 40,8 45,1 

 

Πίλαθαο 9 - Σα έζνδα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ
170

: 

 

                                                           
168ΔΒ (2010). Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ρσξίο εκπφδηα: 30 πεδία δξάζεο γηα ηε δεκηνπξγία 

θηιηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

169  Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, (2010). Πξνηάζεηο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

170  Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, (2010). Πξνηάζεηο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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αθψο, ε θνξνδηαθπγή θαη παξανηθνλνκία απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε ίζσο παζνγέλεηα 

ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ αλαμηνθξαηία θαη ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο ζην 

θνξνινγηθφ κεραληζκφ λα θπξηαξρνχλ. Δίλαη δεδνκέλν, πσο νη πνιίηεο ζεσξνχλ ην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα άδηθν θαη αλαμηφπηζην, κε άιια ιφγηα, ιείπεη ε θνξνινγηθή 

ζπλείδεζε θαη κάιηζηα, έρεη αλαπηπρζεί κία ερζξηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ 

θξάηνπο, κηαο θαη νη πνιίηεο βιέπνπλ ηα ηειεπηαία πνιηηηθά ζθάλδαια λα δηαδέρνληαη ην 

έλα ην άιιν, ηε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη ηελ αηηκσξεζία ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο θαη ηελ πξνψζεζε πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ απφ 

κέξνπο πνιηηηθψλ, νη νπνίνη κάιηζηα θξνληίδνπλ ψζηε λα κε ζίγνληαη ηα ζπκθέξνληά 

ηνπο. Απνηέιεζκα είλαη λα δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο, κηαο θαη ε επηβνιή λέσλ 

θφξσλ ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα επηθέξεη 

αχμεζε ηεο απφθιηζεο απφ ηα πξνυπνινγηζζέληα θνξνινγηθά έζνδα θαη άξα ηελ 

επηβνιή λέσλ θφξσλ. Μία έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Οηθνλνκηθφ 

Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο πξνζπαζεί λα εμεηδηθεχζεη ζηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο θνξνδηαθπγήο. Μεξηθά απφ ηα πνιχ ελδηαθέξνληα θαη νπζηαζηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ εληζρχνπλ φια ηα παξαπάλσ ζπλνςίδνληαη αθνινχζσο171: 

 Σν 70% ησλ πνιηηψλ πνπ ξσηήζεθαλ πηζηεχνπλ φηη νη θνξνινγνχκελνη πνπ 

θνξνδηαθεχγνπλ ην πξαγκαηνπνηνχλ εμαηηίαο ηεο απνπζίαο κεραληζκψλ 

εληνπηζκνχ ηνπο απφ ηηο θνξνειεγθηηθέο αξρέο. 

 Σν 6,6% παξαδέρεηαη φηη έρεη επηρεηξήζεη λα εμαπαηήζεη ηελ εθνξία αλαθνξηθά 

κε ηα πξαγκαηηθά ηνπ εηζνδήκαηα. 

 Οη κηζνί πνιίηεο ζεσξνχλ φηη ζε έλα δηεθζαξκέλν θξάηνο ε θνξνδηαθπγή 

απνηειεί κία ινγηθή αληίδξαζε. 

 Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο πηζηεχνπλ πσο φηαλ γίλεηαη 

άζθνπε ρξήζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ην θξάηνο ε θνξνδηαθπγή είλαη 

εζηθή πξάμε. 

 Σν 70% ησλ πνιηηψλ ππνζηεξίδνπλ φηη ε θνξνδηαθπγή αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ 

θπβέξλεζε σο νηθνλνκηθφ θαη φρη εζηθφ πξφβιεκα. 

 

Πξφθεηηαη πιένλ γηα έλα πνιπζχλζεην θαηλφκελν πνπ έρεη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

πξνεθηάζεηο, θεχγνληαο απφ ηελ απζηεξά νηθνλνκηθή ζθαίξα. Ζ θνξνδηαθπγή είλαη 

αλακθηζβήηεηα έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ηε ρψξα ζε θξίζε θαη 

                                                           
171  Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, (2011). Μειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ, Έξεπλα γηα ηε θνξνδηαθπγή ζην πεξηνδηθφ 

Οηθνλνκηθά ρξνληθά. 
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κείσζε ηεο γεληθφηεξεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο αθνχ δεκηνπξγείηαη έηζη έλα πξφζζεην 

θαζεζηψο αβεβαηφηεηαο θαη απνγνήηεπζεο ζηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο. 

 

Άιια εκπφδηα ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε θαίλεηαη πσο πεγάδνπλ απφ ηελ έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ. Ο ζπληνληζκφο, ζρεδηαζκφο, επηθνηλσλία 

θαη έιεγρνο είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη νη δηαδηθαζίεο 

εθαξκφδνληαη. Χζηφζν, ε ζπιινγηθή δξάζε κεηαμχ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ησλ 

ππνπξγείσλ θαη θνξέσλ είλαη ειάρηζηε, αθνχ ην θάζε ππνπξγείν πξνηηκά λα 

αλαιψλεηαη ζηελ πξνψζεζε ησλ δηθψλ ηνπ εξγαζηψλ, ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη γηα ην αλ 

απηέο ζπλδένληαη ή εληάζζνληαη ζε θάπνην επξχηεξν πξφγξακκα άιισλ ηκεκάησλ ηεο 

θπβέξλεζεο. Ζ ζπληνληζκέλε δξάζε θαη ε νξηδφληηα ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία 

απνζαξξχλνληαη θαη απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ δνκψλ, ηελ πνιπδηάζπαζε 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ κεγάινπ αξηζκνχ ππεξεζηψλ θαη επηπέδσλ δηνίθεζεο θαη ηελ 

πεξηνξηζκέλε ηερλνγλσζία κέξνπο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ ζηε ζέζπηζε 

θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ172. Χζηφζν, θαιφ είλαη, ζε απηφ ην ζεκείν, λα αλαθεξζεί πσο 

κε ην λφκν 3979/2011 γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε πξνβιέπνληαη λέα φξγαλα κε 

ζπληνληζηηθφ ξφιν φπσο π.ρ. ε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ζην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ελψ 

ππάξρνπλ ήδε δνκέο ζε ιεηηνπξγία κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο 

φπσο είλαη ε Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο θαη ε Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθνχ 

ρεδηαζκνχ, πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ ηνπ ΤπΓηΜΖΓ, ε Δηδηθή 

Γξακκαηεία γηα ηνλ Φεθηαθφ ρεδηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο173.  

 

Δπηπιένλ, νη αζάθεηεο θαη αληηθάζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ λνκηθνχ 

θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ε απμαλφκελε εμεηδίθεπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ λφκσλ, ε 

ηαρχηεηα κε ηελ νπνία απηνί παξάγνληαη θαη νη ζπρλέο αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ ςήθηζή ηνπο, απνηεινχλ δεηήκαηα πνπ επηδξνχλ 

αξλεηηθά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο κε ηηο επηρεηξήζεηο, επλνψληαο ηε δηαθζνξά 

κέξνπο ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. Αληίζεηα, ε λνκνζεζία πξέπεη λα είλαη απιή, 

θαηαλνεηή απφ ηνπο εθαξκνζηέο ηεο θαη θπζηθά νπζηαζηηθή, πεξηνξίδνληαο έηζη ηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ επηβξάδπλζε ή 

                                                           
172 Υιέπαο, Κ. (2012). Σν θφζηνο ηεο δηαθζνξάο: ε θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή 

δηάζηαζε ζην ζπλέδξην Ζζηθή θαη Γενληνινγία ζηε χγρξνλε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

173 Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, (2012). Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηηο ΣΠΔ 

θαη ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, Έθδνζε 2ε. 



 
100 

 

αθφκα θαη ηελ αλαβνιή ηεο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο θαη 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δξάζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ. 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο σο θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ζην μεθίλεκα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλαδεηθλχνληαη ε πξνψζεζε ηεο 

ππεξεζίαο/πξντφληνο, ε γξαθεηνθξαηία θαη ε εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο. ε επίπεδν 

ζεκαληηθήο ζπλεηζθνξάο ζηελ πινπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ππάξρεη ε 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. ε Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ  

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αιιά θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ174. 

 

Σν ζεκαληηθφ θιεηδί γηα επηρεηξείλ κε ζεηηθέο πξνβιέςεηο θαη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο 

επηηπρίαο είλαη ε ελαζρφιεζε κε επηρεηξεκαηηθά εγρεηξήκαηα λέσλ αλζξψπσλ κε 

γλψζεηο, κηθξφ θεθάιαην αξρηθά, επελδχνληαο ζηελ θαηλνηνκία θαη έρνληαο εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. ην αβέβαην θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ είλαη 

απαξαίηεηε ε δεκηνπξγηθή ζθέςε γηα δεκηνπξγηθέο ηδέεο θαη ζηξαηεγηθέο δξάζεο, 

θαζψο κφλν έηζη, είλαη δπλαηή ε ζχιιεςε κίαο θαηλνηνκίαο, ε νπνία ζα απνηειέζεη 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ. Απφ 

ηελ άιιε φκσο, πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα πγείεο θαη αζθαιέο επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ λα νδεγεί ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηδίσο ησλ λέσλ. 

 

Σν πεξηβάιινλ επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο κίαο ρψξαο - εκπνξηθνί λφκνη, θαλνληζκνί, 

λνκηθνί θαη πνιηηηθνί ζεζκνί- παξέρεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε. Έλα 

θησρφ ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ πνπ απνηπγράλεη λα πξνζθέξεη βαζηθέο εγγπήζεηο θαη 

αζθάιεηα, απνηειεί κεγαιχηεξν ξίζθν γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο επελδχζεηο. 

Αληηζηξφθσο, νη ρψξεο εθείλεο κε αλνηρηέο πνιηηηθέο εκπνξίνπ θαη ζαθψο νξηζκέλν 

αληαγσληζκφ θαη λνκηθά ζπζηήκαηα, πξνζθέξνπλ κία πνιχ θαιχηεξε πιαηθφξκα γηα 

ηηο δπλακηθέο επηρεηξήζεηο. Γπζηπρψο, ζηελ Διιάδα ηα εκπφδηα επηρεηξεκαηηθήο 

δξάζεο, απφ ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο έσο θαη ηελ εθθαζάξηζή ηεο, είλαη πνιιά. Σα πην 

ζεκαληηθά έρνπλ ήδε αλαθεξζεί θαη είλαη ε γξαθεηνθξαηία, ηα βάξε ηεο θνξνινγίαο, ε 

πνιπλνκία, ε δηαθζνξά, ε αληηεπηρεηξεκαηηθή λννηξνπία θαη θνπιηνχξα, ν θξαηηθφο 

παξεκβαηηζκφο θαη ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ θαη θνξέσλ. 

                                                           
174 Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, (2012). Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηηο ΣΠΔ 

θαη ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, Έθδνζε 2ε. 
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Δπηπιένλ, θαιφ είλαη λα ηνληζηνχλ θαη άιια πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί, 

φπσο είλαη ε άκεζε πιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο κε 

ηαρχηεξνπο ξπζκνχο, ε άκεζε επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ην ζπκςεθηζκφ ησλ νθεηιψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην θξάηνο κε ηηο νθεηιέο ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο175. 

 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαιείηαη λα βειηηψζεη ε ρψξα καο ζχκθσλα θαη κε ηα ζηνηρεία 

ηεο Παγθφζκηαο Δπεηεξίδαο Αληαγσληζηηθφηεηαο (World Competitiveness Yearbook– 

WCY) ηνπ International Institute for Management Development (IMD) πνπ εθδίδεη θάζε 

ρξφλν ην παγθνζκίνπ θήκεο businessschool ηεο Λσδάλεο. πγθεθξηκέλα, ε ελίζρπζε 

ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, ε πάηαμε ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ε 

Διιάδα, κηαο θαη ζηε δηεζλή θαηάηαμε αληαγσληζηηθφηεηαο βξίζθεηαη ζηελ 54ε ζέζε ην 

2013 ζε ζχλνιν 60 ρσξψλ. Οη πέληε πην αληαγσληζηηθέο ρψξεο παγθνζκίσο είλαη θαηά 

ζεηξά θαηάηαμεο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ε Διβεηία, ην Υνλγθ Κνλγθ, ε 

νπεδία θαη ε ηγθαπνχξε. Αληίζεηα, ζηε κέζε θαη ρακειή θαηάηαμε βξίζθνληαη ρψξεο 

φπσο ε Ηηαιία (44ε), Ηζπαλία (45ε), Πνξηνγαιία (46ε), Ρνπκαλία (55ε) θαη ε Κξναηία 

(58ε)176.  

 

χκθσλα κε παγθφζκηα έξεπλα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηε ζηήξημε λέσλ 

εηαηξηψλ πνπ δηεμήγαγε ε ΟΔΤΝΔ (Οκνζπνλδία Διιεληθψλ πλδέζκσλ Νέσλ 

Δπηρεηξεκαηηψλ) ζε ζπλεξγαζία κε ην Kauffmann Foundation θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή 

εηαηξεία Μonitor Group γηα ην 2012, ε Διιάδα δηαζέηεη ην ρεηξφηεξν πιαίζην γηα ηελ 

πξνψζεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε κηα ιίζηα 34 ρσξψλ παγθνζκίσο. Με βάζε ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαη φπσο πξνέθπςε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ 

επηρεηξεκαηηψλ, ε Διιάδα ζπγθέληξσζε ην ρεηξφηεξν βαζκφ (46,2) θαη βξέζεθε θάησ 

απφ ηε Βελεδνπέια, ηελ Οπθξαλία θαη ηελ Γθάλα. Οη παξάγνληεο πνπ θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ πνπ επεξεάδνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ήηαλ, 

κεηαμχ άιισλ, ε πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ηα θνξνινγηθά θίλεηξα, ε θαιιηέξγεηα 

επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε ελζηάιαμε επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο ζηελ 

θνηλσλία. Μφιηο ην 10% ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ έδσζε ζεηηθή απάληεζε ζην 

                                                           
175ΔΒ (2010). Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ρσξίο εκπφδηα: 30 πεδία δξάζεο γηα ηε δεκηνπξγία 

θηιηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

176 http://www.inews.gr/263/tesseris-theseis-psilotera-i-ellada-sti-diethni-katataxi-

antagonistikotitas.htm 

http://www.inews.gr/t/yearbook_yearbook.htm
http://www.inews.gr/t/business_business.htm
http://www.inews.gr/t/business_business.htm
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εξψηεκα χπαξμεο επαξθψλ πεγψλ θεθαιαίνπ γηα ηελ έλαξμε ή πξνψζεζε κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο, κφιηο ην 12% ησλ εξσηψκελσλ απφ ηελ Διιάδα απάληεζε 

ζεηηθά ζε εξψηεζε γηα ηελ παξνρή θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ ζε λέεο θαη αλεξρφκελεο 

επηρεηξήζεηο, ελψ ηέινο ζηελ εξψηεζε αλ «ε αλψηαηε εθπαίδεπζε πξνζθέξεη επαξθείο 

γλψζεηο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο επηρείξεζεο» θαη πάιη 

ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα απάληεζε αξλεηηθά (79%)177. 

 

Όιεο νη έξεπλεο ζπγθιίλνπλ ζηα ίδηα αξλεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Δλδεηθηηθά κάιηζηα θαη 

ζπγθεληξσηηθά, ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε γηα ην 2011 ηνπ World Economic 

Forum, ε γξαθεηνθξαηία, παξά ηηο φπνηεο βειηηψζεηο έρνπλ γίλεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, 

παξακέλεη ν ηζρπξφηεξνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ηνπ επηρεηξείλ ζηελ Διιάδα 

(22,1% ησλ εξσηεζέλησλ). Γεχηεξν θπξηφηεξν εκπφδην ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη 

πιένλ ε πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε, εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο πεξηνξηζκνχ ησλ 

δαλείσλ πνπ αθνινπζεί ην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα (13,8% ησλ εξσηεζέλησλ). 

ηελ ηξίηε ζέζε είλαη ε δηαθζνξά, θαζψο ην 13% ησλ εξσηεζέλησλ ηε ζεσξεί 

παξάγνληα πνπ εκπνδίδεη ηελ άζθεζε πγηνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σέινο, 

ε θνξνινγηθή λνκνζεζία, ε νπνία κάιηζηα αιιάδεη κε πνιχ κεγάιε ζπρλφηεηα ζηελ 

Διιάδα, πξνθαιψληαο ζπρλά ζχγρπζε θαη εληζρχνληαο ηελ εηθφλα αζηάζεηαο θαη 

αβεβαηφηεηαο, απνηειεί ηνλ ηέηαξην θπξηφηεξν παξάγνληα παξεκπφδηζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε πνζνζηφ 11,8% θαη ζηελ πέκπηε ζέζε, κε πνζνζηφ 10,6%, 

βξίζθεηαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα. εκαληηθφ εκπφδην ζην επηρεηξείλ ζεσξείηαη θαη ε 

εξγαηηθή λνκνζεζία (8,2%). Βέβαηα ζηα παξαπάλσ, πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη κε 

ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φηη αθνξά ηελ θαηλνηνκία θαη 

ηελ εμεηδίθεπζε178. 

 

Σν επηρεηξεκαηηθφ θιίκα ζηελ Διιάδα έρεη ρξφληεο αδπλακίεο θαη είλαη απαξαίηεην λα 

ππάξμνπλ θαίξηεο πξνηάζεηο νηθνλνκηθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ζεζκηθνχ ραξαθηήξα, φπσο 

είλαη νη αθφινπζεο: 

 Μείσζε ηνπ βαζηθνχ ζπληειεζηή εηαηξηθνχ θφξνπ. 

 Απινπνίεζε γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (π.ρ. απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

αδεηνδφηεζεο θαη έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ 

έγθξηζεο επελδχζεσλ θιπ). 

 πλεξγαζία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ κεηαμχ ηνπο. Σν Γεκφζην (ή νη 

Σξάπεδεο) θαηέρνπλ ήδε ζηνηρεία γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ζπλεπψο, φηαλ κηα 

                                                           
177http://www.tanea.gr/news/economy/article/4769590/?iid=2 

178 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_08/09/2011_455247 
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επηρείξεζε θαιείηαη λα πξνζθνκίζεη έγγξαθα ηεο Πνιενδνκίαο, ηεο Ννκαξρίαο 

ή ηεο Δθνξίαο, ζηελ νπζία θαιείηαη λα αλαπαξάγεη πιεξνθνξία πνπ ην Γεκφζην 

ήδε θαηέρεη (ή κπνξεί λα απνθηήζεη). Έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα 

κεραλνγξάθεζεο κε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ απινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ζηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο.   

 Δμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ εθνξηαθψλ ειέγρσλ θαη θαηάξγεζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ νξίσλ άξζεο ηνπ απνξξήηνπ ή δίσμεο γηα κε απφδνζε ΦΠΑ. 

 Απξφζθνπηε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πνπ πξνβιέπεη ηελ 

εληφο 60 εκεξψλ θαηαβνιή ησλ νθεηιψλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο. 

 

Ζ κείσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή θαη γεληθφηεξα νη θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο 

πξνο ηηο επηρεηξήζεηο είλαη κέηξα πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάθακςε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θάηη πνπ ζα ζήκαηλε θαη κεγαιχηεξα θξαηηθά έζνδα απφ ηε 

θνξνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ - ελ αληηζέζεη κε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε φπνπ 

εθαηνληάδεο επηρεηξήζεηο θάζε κήλα βάδνπλ ινπθέην ε κία κεηά ηελ άιιε. εκαληηθή 

είλαη θαη ε δηα λφκνπ επηβνιή ηεο απην-πιεξνθφξεζεο ηνπ δεκνζίνπ. Σέινο, πξέπεη λα 

ζπλδπαζηεί ε θνξνινγηθή πνιηηηθή απέλαληη ζηηο επηρεηξήζεηο κε έλα ζπθξνηεκέλν, 

άκεζα εθαξκφζηκν, πιάλν ην νπνίν ζα ζπλδέεη ηελ επαλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ 

ηξαπεδψλ κε ηελ δέζκεπζε ησλ ηειεπηαίσλ γηα έλα ειάρηζην επίπεδν ρνξεγήζεσλ 

δαλείσλ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο179. 

 

Κιείλνληαο απηφ ην θεθάιαην, ζα αλαθεξζνχκε ζε κία ζεκαληηθή θπβεξλεηηθή 

θαηλνηνκία πνπ ιήθζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ηεο ρψξαο καο ην 

2011. Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ζηελ νπνία ελζσκαηψλνληαη φιν ην 

απαξαίηεην πιηθφ πιεξνθφξεζεο θαη δηθηχσζεο γηα φπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα 

επηρεηξήζεη ζηελ Διιάδα, θαη είλαη γλσζηή σο Startup Greece. Βαζηθή επηδίσμε είλαη ε 

αλάδεημε θαη ππνζηήξημε ηεο λέαο θπξίσο γεληάο ησλ επηρεηξεκαηηψλ, κέζα απφ ηελ 

παξνρή ελφο πιέγκαηνο ππεξεζηψλ απφ ηνπο 50 πεξίπνπ δεκφζηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ θαη άιισλ ππνπξγείσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 

                                                           
179 Βαξνπθάθεο, Γ. & Πάησθνο Σ. (2012). Ζ θνξνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ελ κέζσ 

θξίζεο – Δπηθαηξνπνηεκέλν πφξηζκα 2012. 
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Δίλαη βαζηθφ λα ηνληζηεί πσο ην Startup Greece δε ιεηηνπξγεί σο επηρεηξεκαηηθφο 

ζχκβνπινο πνπ ζα αμηνινγήζεη επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη ζα πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο. θνπφο ηνπ είλαη απνθιεηζηηθά ε παξνρή ζσζηήο θαη 

αμηφπηζηεο πιεξνθφξεζεο, εμαηνκηθεπκέλεο ελεκέξσζεο γηα φια ηα δηαζέζηκα 

πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ελδπλακψλνληαο ην λέν θαηλνηφκν 

επηρεηξεκαηία δηεπθνιχλνληάο ηνλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα μεθηλήζεη επηρεηξεκαηηθή 

δξάζε. Δπηπιένλ, ην Startup Greece δε ζα πξνηείλεη ζε θάπνηνλ πνπ θαη ηη λα εμάγεη, 

φκσο ζα ηνλ πιεξνθνξήζεη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη απφ ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία γηα λα εμάγεη, κηαο θαη λφκνη, δηαδηθαζίεο, εληζρχζεηο, θίλεηξα, ηζηνξίεο 

επηηπρίαο θαη απνηπρίαο, επηθνηλσλία κε ηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο 

βξίζθνληαη φια κέζα ζην Startup Greece. Με άιια ιφγηα, ν λένο θαηλνηφκνο 

επηρεηξεκαηίαο κέζα απφ απηή ηελ πιαηθφξκα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα λα 

πάξεη ηηο θαιχηεξεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε, κηαο θαη έρεη 

πξφζβαζε ζε ρξήζηκεο κειέηεο, έγθπξνπο νδεγνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο θαη δηθηχσζεο κε άιινπο επηρεηξεκαηίεο. 

 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, κε ηελ 

αχμεζε ηνπ εζληθνχ πινχηνπ, ηελ παξαγσγή ηερλνγλσζίαο θαη θαηλνηνκηψλ, ηελ 

πνηθηιία ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 

πλεπψο, πξέπεη λα εληζρπζεί κε θαηάιιειεο θπβεξλεηηθέο ξπζκίζεηο κέζσ κίαο 

πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλεο ζεζκηθήο ππνζηήξημεο, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ νη 

αδπλακίεο θαη ηα ρξφληα πξνβιήκαηα, πξνζθέξνληαο αθξηβψο ηε δπλαηφηεηα ζην λέν 

επηρεηξεκαηία λα θπλεγήζεη ξεαιηζηηθά ην φλεηξφ ηνπ. 
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Κεθάιαην 5: Μειέηε πεξίπησζεο UniSystems SRL 

 

5.1 Σαπηόηεηα-Ιζηνξηθά ζηνηρεία-Αληηθείκελν εξγαζηώλ ηεο UniSystems 

 

Ζ UniSystems, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1964 απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Γνμηάδε, ζήκεξα είλαη 

κέινο ηνπ Οκίινπ Quest θαη αλήθεη ζηνλ θιάδν Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Ο 

Όκηινο είλαη ζήκεξα εδξαησκέλνο θαη δπλακηθά αλαπηπζζφκελνο ζηνπο ηνκείο ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο θαη ησλ ηαρπκεηαθνξψλ, θαηέρεη 

πξσηεχνπζα ζέζε κε δξαζηεξηφηεηεο ζ’ φιν ην θάζκα ηεο αγνξάο Πιεξνθνξηθήο, απφ 

ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε πιηθνχ, σο ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

ππνζηήξημε νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ Πιεξνθνξηθήο γηα κεγάινπο νξγαληζκνχο, 

ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο.  

 

Όζνλ αθνξά ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ, πέξα απφ ηε UniSystems, ε νπνία ζα 

απνηειέζεη ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απηέο είλαη, ε Info-Quest 

Technologies, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δηάζεζε πξντφλησλ, ιχζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, ε iSquare πνπ είλαη ν επίζεκνο 

δηαλνκέαο ησλ πξντφλησλ Apple ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2009, ε iStorm ΔΠΔ, έρνληαο σο αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία πξνηχπσλ 

θαηαζηεκάησλ απνθιεηζηηθά γηα πξντφληα Apple θαη ε εηαηξεία Quest Online ΑΔ πνπ 

εμεηδηθεχεηαη ζην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην, ζρεδηάδνληαο θαη αλαπηχζζνληαο ην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηερλνινγίαο θαη πξντφλησλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο  www.you.gr. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξάζηλε ελέξγεηα, ε Quest Energy πινπνηεί κεγάια επελδπηηθά 

πξνγξάκκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, κε 

αδεηνδνηεκέλε ηζρχ άλσ ησλ 400 MW, ζε πεξηζζφηεξα απφ 30 αηνιηθά θαη ειηαθά 

πάξθα, θαη ηέινο ζηνλ ηνκέα ησλ ηαρπκεηαθνξψλ είλαη ε ACS. 

 

Ζ UniSystems, δηαξθψο εμειηζζφκελε, πήξε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή κεηά ηε 

ζπγρψλεπζε ηεο UniSystems, ηεο Decision Systems Integration θαη ηνπ ηνκέα 

Οινθιεξσκέλσλ Λχζεσλ ηεο Info-Quest, δεκηνπξγψληαο ηε "λέα" UniSystems. Ζ 

εηζαγσγή ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ έγηλε ην 1999. Σν 2001 εμαγφξαζε ηηο ΗΣEC 

θαη FIT, ελψ ην 2005 μεθίλεζε ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηε Nortel Networks Hellas, 

θνξπθαία εηαηξία ζηελ αγνξά ηειεπηθνηλσληαθνχ θαη δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ, ηδξχνληαο 

ηε UniNortel. Δηδηθφηεξα, ε UniSystems αλέιαβε ηε δηαλνκή ησλ Enterprise Solutions 

ηεο Nortel Networks ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν. Μέζσ ηεο ζεκαληηθήο απηήο 

ζπλεξγαζίαο, ε UniSystems ηζρπξνπνηεί ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά ησλ νινθιεξσκέλσλ 

http://www.you.gr/
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ηειεπηθνηλσληαθψλ ιχζεσλ, θαζψο έρεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ζηνπο 

πειάηεο ηεο ην επξχ θάζκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Nortel. 

 

ήκεξα, ηνπνζεηείηαη ζηξαηεγηθά ζηελ αγνξά ησλ νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ (Systems Integration), αλαπηχζζνληαο έλα 

δπλακηθφ θαη επέιηθην πξνθίι, ράξε ζηα 45 θαη πιένλ ρξφληα εκπεηξίαο, ηελ 

ηερλνγλσζία θαη ηε γλψζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ απνδεδεηγκέλε 

ηθαλφηεηα ζηε ζρεδίαζε, πινπνίεζε θαη ππνζηήξημε επηηπρεκέλσλ έξγσλ θαη ζην 

εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη. Ζ εηαηξεία πινπνηεί έξγα ζπζηεκάησλ 

θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα απφ πειάηεο, φπσο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηνλ δεκφζην, 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. 

 

 

ρήκα 1 Δομή ηηρ εηαιπίαρ  180 

 

 

 

                                                           
180

 http://www.unisystems.gr/el/company-inside/organogramma.html 
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ηελ θνξπθή ηεο δνκήο ηεο εηαηξίαο, φπσο θαίλεηαη παξαπάλσ ζην ζρήκα 1, είλαη ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε ζεηεία ηνπ νπνίνπ ιήγεη ζηηο 17/05/2016 θαη κέιε ηνπ είλαη νη 

παξαθάησ: 

 Φέζζαο Θεφδσξνο, Πξφεδξνο Γ.. 

 Μπηηζάθνο Μάξθνο, Αληηπξφεδξνο Γ.. 

 Λνπκάθεο Ησάλλεο, Αληηπξφεδξνο Γ.. & Γηεπζχλσλ χκβνπινο  

 Καξαγεψξγεο Α. Γεκήηξηνο, Μέινο Γ.. 

 Άβιηρνο ηπιηαλφο, Μέινο Γ..  

 

Αθνινπζνχλ νη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο είλαη ηαμηλνκεκέλεο κε βάζε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε. Τπάξρνπλ νη ππνζηεξηθηηθέο κνλάδεο 

(supporting units) θαη εθείλεο νη κνλάδεο πνπ αζρνινχληαη κε ιεηηνπξγίεο πνπ 

επεξεάδνπλ θαη άιιεο κνλάδεο ηεο εηαηξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε κνλάδα πνπ αζρνιείηαη 

κε ηηο πσιήζεηο, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε φζν αθνξά ην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ 

(horizontal units). Δπηπιένλ, νη θάζεηεο κνλάδεο (vertical units) πνπ αζρνινχληαη κε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, φπσο είλαη ν ηξαπεδηθφο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο, ν δεκφζηνο ηνκέαο θαη ν ηνκέαο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

ηέινο, ππάξρνπλ θαη νη κνλάδεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηεζλνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο εηαηξίαο εθηφο Διιάδαο (geographical units). 

 

Ζ εηαηξία, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, πξνζθέξεη ππεξεζίεο ςεθηαθνχ outsourcing ζηελ 

Διιάδα. Ο φξνο outsourcing δειψλεη ηελ αλάζεζε, κεηαθνξά κία ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο ζε έλα εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο 

γηα ηελ επηρείξεζε. Γχν γεληθέο θαηεγνξίεο outsourcing είλαη ην ΗΣΟ θαη ην ΒΡΟ. ην 

Information Technology Outsourcing (ΗΣΟ), ν ζπλεξγάηεο αλαιακβάλεη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηε ζπληήξεζε εθαξκνγψλ, ηεξκαηηθψλ θαη δηθηχσλ ή ηνπ 

ινγηζκηθνχ. ην Business Process Outsourcing (ΒΡΟ), πνπ αλαθέξεηαη θαη σο «λέν 

outsourcing», ν ζπλεξγάηεο αλαιακβάλεη ηηο ππνζηεξηθηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο, 

φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην ινγηζηήξην, ηηο πξνκήζεηεο ή ηε δηαρείξηζε αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ. Οη εηαηξείεο πνπ πξνρσξνχλ ζε κία ηέηνηα ζπλεξγαζία απνζθνπνχλ θπξίσο 

ζε αχμεζε ησλ εζφδσλ, βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ, κείσζε ηνπ θφζηνπο, αχμεζε ηεο 

επειημίαο θαη πξφζβαζε ζε λέεο ηερλνινγίεο181.  

 

                                                           
181 αξαληφπνπινπ, Π.  (2005). Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ outsourcing ζηελ ζχγρξνλε 

επηρείξεζε.  (εθεκεξίδα «ε Καζεκεξηλή»). 

http://www.unisystems.gr/company-inside/dioikitiko-sumvoulio.html#TFgr
http://www.unisystems.gr/company-inside/dioikitiko-sumvoulio.html#MBgr
http://www.unisystems.gr/company-inside/dioikitiko-sumvoulio.html#YLgr
http://www.unisystems.gr/company-inside/dioikitiko-sumvoulio.html#DKgr
http://www.unisystems.gr/company-inside/dioikitiko-sumvoulio.html#SAgr
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Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζην "ζηφραζηξν" ηνπ outsourcing έρνπλ βξεζεί ε πιεξνθνξηθή θαη 

νη ηειεπηθνηλσλίεο. Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε θαη εμάπισζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο 

θαζψο θαη νη απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ γηα λέεο ηερλνινγίεο 

είραλ απνηέιεζκα ηε δξαζηεξηνπνίεζε πνιιψλ εηαηξηψλ πνπ παξέρνπλ ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο (πξνεξρφκελεο θπξίσο απφ ηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο). Σν ςεθηαθφ 

outsourcing κπνξεί λα πάξεη θάπνηα ή θάπνηεο απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο: 

 Τπεξεζίεο παξνρήο ππνδνκψλ, φηαλ ε εηαηξία outsourcing δηαζέηεη πξνο 

ρξήζε ηεο επηρείξεζεο δηάθνξα κεραλήκαηα, φπσο δηαθνκηζηέο (servers), 

ζηαζκνχο εξγαζίαο (work stations), νινθιεξσκέλν εμνπιηζκφ γηα αζχξκαηε 

δηθηχσζε. 

 Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο, πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν, ηε ζπληήξεζε, ηελ 

επηδηφξζσζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ κηαο επηρείξεζεο. 

 Τπεξεζίεο παξνρήο ινγηζκηθψλ εθαξκνγψλ, φηαλ δηαηίζεληαη γηα ρξήζε απφ 

ηελ επηρείξεζε εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα (φπσο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πειαηψλ, ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, εθαξκνγέο κεραλνγξαθεκέλεο 

ινγηζηηθήο, ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ). 

 Τπεξεζίεο παξνρήο θαη δηαρείξηζεο δηθηχσζεο, φπνπ ε εηαηξία outsourcing 

αλαιακβάλεη λα δηθηπψζεη ηελ επηρείξεζε είηε εζσηεξηθά (κέζσ intranet) είηε 

ηνπηθά (κέζσ LAN/δηθηχσλ κηθξήο εκβέιεηαο ή WAN/δηθηχσλ κεγάιεο 

εκβέιεηαο). 

 

ην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο, ιφγσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη, ην 

outsourcing κπνξεί λα απνηειέζεη ηδαληθή ιχζε γηα πνιιέο κηθξέο θαη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο ζα ιχζεη πνιιά πξνβιήκαηα θαη ζα βειηηψζεη πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα 182 . Ζ UniSystems, ινηπφλ, πξνζθέξεη απηή ηε 

δπλαηφηεηα ζε πνιινχο πειάηεο ηεο, «αγνξάδνληαο» απφ ηελ ίδηα εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο. 

 

 

 

                                                           
182Υαξαιακπίδνπ, Β. Accenture – Φξαλθθνχξηε, (Πεγέο: Scholtissek, Stephan (2004), 

New Outsourcing, Die dritte Revolution der Wertschθpfung in der Praxis, Econ, 

Berlin.). 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=771&PHPSESSID=ce82ac3acdf00cec5653ddca05baa3f4
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=771&PHPSESSID=ce82ac3acdf00cec5653ddca05baa3f4
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=391
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=391
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=549
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5.2 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ νκίινπ Quest θαη ηεο ζπγαηξηθήο 

UniSystems 

 

Σν παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 2) είλαη κία ζπλέρεηα ηνπ ζρήκαηνο 1 πνπ δείρλεη πσο νη 

θάζεηεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο γηα 

ηελ εηαηξία απφ ην 2009 έσο ην 2013. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ηε κεγαιχηεξε ζπκβνιή 

είραλ ν δεκφζηνο ηνκέαο, ν ηξαπεδηθφο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο θαη ν 

αζθαιηζηηθφο ηνκέαο. 

 

 

 

 

ρήκα 2 - % Εηήζιαρ ανάπηςξηρ με βάζη ηιρ κάθεηερ επισειπημαηικέρ μονάδερ  183 

 

ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ πεξηιεθζεί, κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο 

ελνπνίεζεο ε κεηξηθή εηαηξία "UniSystems πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο ΑΔΔ" θαη νη 

ζπγαηξηθέο ηεο "UniSystems Cyprus Ltd", "UniSystems Information Technology 

Systems SRL" θαη "UniSystems Bulgaria Ltd" φιεο κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100,00%. 

ηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2012 ε ζπγαηξηθή UniSystems Belgium S.A. ηέζεθε ζε ιχζε θαη 

εθθαζαξίζηεθε έπεηηα απφ απφθαζε έθηαθηεο Γ.. ζηελ νπνία ε εηαηξεία 

εθπξνζσπήζεθε απφ εμνπζηνδνηεκέλν δηθεγφξν ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο 

Βξπμέιιεο. Ζ δηαθνπή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Δηαηξείαο ζην Βέιγην 

απνθαζίζηεθε δεδνκέλνπ φηη ε δήηεζε κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ην αληίζηνηρν 
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ππνθαηάζηεκα πνπ εδξεχεη ζην Βέιγην. Δπίζεο, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ηελ 

31.12.2012 πξνέβε ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο θηήζεο ζηελ εηαηξεία UniSystems 

Cyprus Ltd θαη απνθάζηζε ηελ απνκείσζή ηεο θαηά 100ρηι. €. 

 

Ζ ίδξπζε ηεο λέαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηελ Σνπξθία πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2013. Ζ UniSystems ζπκκεηέρεη ζηε λέα εηαηξεία κε πνζνζηφ 80% θαη ε 

BIS κε ην ππφινηπν 20%. Ζ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ζα αξρίζεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 

θαη ε βαζηθή δξαζηεξηφηεηά ηεο ζα θαιχπηεη ηνλ Σξαπεδηθφ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθφ 

ηνκέα. 

 

Ζ UniSystems θαη ε BIS, εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζηψλ ζηελ Σνπξθία ηα ηειεπηαία 

είθνζη ρξφληα, αλαθνηλψλνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο ζπλεξγαζία κέζσ ηεο ίδξπζεο ηεο 

UniSystems Türk Bilgi Teknolojileri A.Ş. 

 

«Με ηελ ίδξπζε ηεο λέαο ζπγαηξηθήο καο εηαηξείαο ζηελ Σνπξθία θεθαιαηνπνηνχκε ηελ 

εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία ηεο UniSystems, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηα πελήληα 

ρξφληα εμεηδίθεπζήο καο ζηε Πιεξνθνξηθή», δήισζε ν θ. Γηάλλεο Λνπκάθεο Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ηεο UniSystems θαη Αληηπξφεδξνο ηεο λέαο εηαηξείαο. «Ζ επέλδπζε απηή, 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα ηεο ζηξαηεγηθήο καο γηα πεξαηηέξσ επέθηαζε ηεο 

Δηαηξείαο ζην εμσηεξηθφ. Δίκαζηε ηδηαηηέξσο ηθαλνπνηεκέλνη πνπ ν ζηφρνο πνπ έρνπκε 

ζέζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηε δηεζλνπνίεζε θαη δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο, 

επηηπγράλεηαη ζηαζεξά.» 183 

 

Ζ έδξα ηεο λέαο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ε δηνίθεζή ηεο ζα έρεη 

κηθηφ ζρήκα, κε Πξφεδξν Γ.. θαη Γηεπζχλνπζα χκβνπιν ηελ θπξία Ülkü Ünal, ε 

νπνία είλαη κηα εθ ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ ηεο BIS θαη δηαζέηεη πνιπεηή εκπεηξία ζε 

ζέζεηο επζχλεο αλάπηπμεο ηερλνινγηψλ ζε κεγάιεο ηξάπεδεο ηεο Σνπξθίαο. 

Παξάιιεια, ζηειέρε ηεο UniSystems κε ζεκαληηθή εκπεηξία ζα ηεζνχλ επηθεθαιήο 

βαζηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ζέζεσλ. 

 

«Δθπξνζσπψληαο κηα εηαηξεία κε εκπεηξία είθνζη εηψλ ζηελ παξνρή πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά ηεο Σνπξθίαο, 

είκαη ζε ζέζε λα δειψζσ φηη ε ζπλεξγαζία κε κηα εηαηξεία ηζρπξή θαη κε πνιπεζληθή 

                                                           
183

 http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1137648/unisystems-enarxh-

ergasion-gia-th-thygatrikh-sthn.html 
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εκπεηξία φπσο ε UniSystems, ζα είλαη απφιπηα επηηπρεκέλε» δήισζε ε θπξία Ülkü 

Ünal Γηεπζχλνπζα χκβνπινο θαη Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ. ηεο UniSystems Türk Bilgi 

Teknolojileri A.Ş. 

 

Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Uni Systems ζηελ Σνπξθία, κηα ρψξα κε νηθνλνκηθή θαη 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε ζηξαηεγηθή επέθηαζε ηεο 

Δηαηξείαο ζηηο αγνξέο ηεο Βνξεην-Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο. 

 

Αλάκεζα ζηα ζεηηθά κελχκαηα ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ νκίινπ Quest γηα ην 2013, πνπ δείρλνπλ ζεκαληηθή αχμεζε 

4,2% ζηηο ελνπνηεκέλεο πσιήζεηο νη νπνίεο αλήιζαλ ζε €140,9 εθαη. έλαληη €135,3 

εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012. Αχμεζε φκσο παξαηεξείηαη θαη ζηελ 

θεξδνθνξία, κηαο θαη ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε €2.887 ρηι. έλαληη 

€1.130 ρηι. πέξπζη. Σα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 

αλήιζαλ ζε θέξδε €114 ρηι. έλαληη δεκηψλ €420 ρηι. πέξπζη. Όζνλ αθνξά ηνλ Όκηιν 

UniSystems, νη πσιήζεηο αλήιζαλ ζε €32,5 εθαη. έλαληη €30,3 εθαη. ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, απμεκέλεο θαηά 7,3%, ελψ ηα θέξδε πξν θφξσλ 

ζε €1.332 ρηι. έλαληη €491 ρηι. ην 2012 θαη ηα θέξδε κεηά απφ θφξνπο ζε €962 ρηι. 

έλαληη θεξδψλ €8 ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 

 

Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ UniSystems θαη ε ρψξα ηεο θχξηαο 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο είλαη ε Διιάδα. Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ γίλνληαη θπξίσο ζηελ 

Διιάδα θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ην 2012 ζπλνιηθά, νη 

πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα αλέξρνληαλ ζε 51.990 ρηι. €, ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο ηηο 7.814 ρηι. € θαη ζηηο ινηπέο ρψξεο ηηο 1.772 ρηι. €. χκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ, απηέο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ππεξεζίεο (54.638 ρηι. €) θαη 

ιηγφηεξν απφ εκπνξεχκαηα (κφιηο 6.938 ρηι. €). Σα αληίζηνηρα πνζά γηα ην 2011 ήηαλ 

ειάρηζηα πην απμεκέλα, κίαο θαη νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο αλέξρνληαλ ζηηο 63.858 ρηι. € 

ζε ζρέζε κε ηηο 61.576 ρηι. € ην 2012184.  

 

 

 

 

                                                           
184 http://www.unisystems.gr/el/company-inside/oikonomika-megethoi.html 
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5.3 ηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο ηεο UniSystems 

 

Ζ UniSystems θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ ειιεληθή αγνξά, έρνληαο ζπλεξγαζηεί κε φιεο 

ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο, φπσο είλαη νη Oracle, Microsoft, Citrix, Cisco, IBM θαη 

EMC. ην δεκφζην ηνκέα έρεη πινπνηήζεη έξγα φπσο γηα ηαΤπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ, 

Δζσηεξηθψλ, Γηθαηνζχλεο, Τγείαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη ηελ Διιεληθή Βνπιή. ηνλ 

ηξαπεδηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα έρεη σο πειάηεο φιεο ηηο κεγάιεο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο, φπσο ηελ Alpha Bank, Eurobank EFG, ηελ ηξάπεδα Πεηξαηψο θαη ηελ Δζληθή 

ηξάπεδα ηεο Διιάδνο. Σέινο, ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ε UniSystems έρεη 

πινπνηήζεη έξγα γηα ηνπο ΟΣΔ, Vodafone, Cosmote θαη WIND, ελψ θαη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα έρεη πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο, φπσο νη Sony, Coca-Cola, 

Aegean θαη ICAP. χκθσλα κε έξεπλα ηεο IDC, ε ζπλνιηθή ειιεληθή αγνξά ησλ ΗΣ 

ππεξεζηψλ έθηαζε ηα 614,42 εθαη. δνιάξηα ην 2011, παξνπζηάδνληαο πηψζε 3,6% ζε 

ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. ηελ θαηάηαμε ησλ πξνκεζεπηψλ πξνεγείηαη ε ΗΒΜ, 

αθνινπζνχκελε απφ ηε UniSystems, ηελ Accenture, ηε Singular Logic θαη ηελ Intrasoft 

International. Ζ πηψζε ηνπ 3,6% ζε ζρέζε κε ην 2010 αλαθέξεηαη ζε δνιάξηα, ελψ ζε 

επξψ είλαη αθφκα κεγαιχηεξε θαη θηάλεη ην 8,2%185. 

 

Χζηφζν, ε UniSystems αλαδεηά επθαηξίεο, παξαθνινπζψληαο ζπζηεκαηηθά ηηο εμειίμεηο 

ζην επξχηεξν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ κε ζηφρν ηε δηείζδπζε ζε αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πνπ ηθαλνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα ηεο δπλακηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ 

ηθαλνπνηεηηθψλ απνδφζεσλ. Με άιια ιφγηα, ζθνπεχεη λα εμειηρζεί ζε έλαλ απφ ηνπο 

ηθαλφηεξνπο θαη πην αμηφπηζηνπο θνξείο παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ Κεληξηθή θαη Ννηηαλαηνιηθή Δπξψπε. Ζ εηαηξία 

είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηή θπξίσο ζε Ρνπκαλία, Βνπιγαξία αιιά θαη ζε Αιβαλία, 

εξβία, Κχπξν θαη Μάιηα. ηελ πξνζπάζεηά ηεο ινηπφλ, λα εληζρχζεη απηή ηελ 

πξννπηηθή, έρεη ζπλάςεη ζηξαηεγηθέο ζπκθσλίεο, ηηο θπξηφηεξεο θαη πην πξφζθαηεο εθ 

ησλ νπνίσλ ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ. 

 

Ζ UniSystems απνηειεί ηελ πξψηε εηαηξία ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ επηηπγράλεη ηε δηάθξηζε Citrix Platinum 

Partner, θάηη πνπ επηβεβαηψλεη ηελ πνιχ θαιή ζπλεξγαζία θαη εκπεηξία ησλ ζηειερψλ 

ηεο εηαηξίαο ζηελ πινπνίεζε θαη ππνζηήξημε ησλ ιχζεσλ Citrix. 

 

                                                           
185 http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=ES17U 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=ES17U
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Ζ Banca Transilvania, κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηξάπεδεο ηεο ξνπκάληθεο αγνξάο, 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο πειάηεο ηεο εηαηξίαο, κίαο θαη ε UniSystems επηιέρζεθε σο ν 

απνθιεηζηηθφο ζπλεξγάηεο γηα ηε εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ 

ινγηζκηθνχ ζρεηηθφ κε ην μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο θαη ηξαπεδηθήο απάηεο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηε λέα πιαηθφξκα ηεο Oracle, ην ζπγθεθξηκέλν έξγν πεξηιακβάλεη 

ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζελαξίσλ, πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ θαη 

ειέγρσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη εάλ ε θάζε ζπλαιιαγή πξέπεη λα πξνσζεζεί 

ζηηο αξκφδηεο αξρέο ή φρη186.  

 

H UniSystems θαη ε TΑS Group, θνξπθαία εηαηξεία κε εμεηδίθεπζε ζε ιχζεηο ινγηζκηθνχ 

θαη δηαρείξηζεο θαξηψλ, ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ, 

αλαθνίλσζαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 ηε ζηξαηεγηθή ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ επξσπατθή 

ηξαπεδηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά. Οη δχν εηαηξίεο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, 

δηαβιέπνπλ ζεκαληηθή πξννπηηθή ζηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία, γεγνλφο πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ ηερλνγλσζία θαη ηε ζέζε ηνπο αληίζηνηρα ζηελ αγνξά, έρνληαο σο πξσηαξρηθφ 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο παξνπζίαο ηνπο θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ κε ππεξεζίεο πνπ θαιχπηνπλ απφιπηα ηηο αλάγθεο ηνπο. Μέζσ ησλ 

ζπλεξγηψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ, νη πειάηεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα αμηνπνηήζνπλ 

ηελ εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε θαη ησλ δχν εηαηξεηψλ ζηελ πινπνίεζε θαη ππνζηήξημε 

θξίζηκσλ έξγσλ, απνιακβάλνληαο ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην επξχ 

ραξηνθπιάθην ησλ ππεξεζηψλ187. 

 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2013, ε UniSystems αλαθνίλσζε ηελ επέθηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηε Sensage, ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο KEYW Corporation γηα ηελ παξνρή 

ιχζεσλ ζπιινγήο πιεξνθνξηθψλ θαη δηαηήξεζεο δεδνκέλσλ ζηελ Κεληξηθή θαη 

Αλαηνιηθή Δπξψπε. Βάζεη ηεο ζπκθσλίαο, νη εηαηξίεο επεθηείλνπλ ηελ πθηζηάκελε 

ζπλεξγαζία ηνπο παξέρνληαο έλα νινθιεξσκέλν θαη αζθαιέο ζχζηεκα ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ θαη δηαηήξεζεο δεδνκέλσλ ζηνπο νξγαληζκνχο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, 

ππνζηεξίδνληαο πιήξσο ηε ζπκκφξθσζε ησλ νξγαληζκψλ ζηελ νδεγία ηεο Δ.Δ. γηα ηε 

δηαηήξεζε δεδνκέλσλ θαη αληηκεησπίδνληαο απνηειεζκαηηθά, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηηο 

απαηηήζεηο αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ. Ο ζπλδπαζκφο ππεξεζηψλ ηεο UniSystems θαη 

ηεο ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο ιχζεο Security Information and Event Management 

(SIEM) ηεο Hexis (Sensage), επηηξέπεη ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ησλ νξγαληζκψλ ζηελ 

                                                           
186Community, εζσηεξηθφ newsletter ηεο UniSystems. (επηέκβξηνο 2013). 

Γεκηνπξγψληαο ην παξφλ, δηακνξθψλνληαο ην κέιινλ.  

187http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12493&subid=2&pubid=112844533 
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νδεγία ηεο Δ.Δ. γηα ηε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ, αληηκεησπίδνληαο απνηειεζκαηηθά ηηο 

απαηηήζεηο απνζήθεπζεο θαη αζθαιήο δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Απφ ηε κία, ε UniSystems, παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ππεξεζίεο 

πινπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο ζε φινπο ηνπο πειάηεο θαη ηνπο ηνπηθνχο ζπλεξγάηεο. 

Απφ ηελ άιιε, ε Hexis (Sensage) ππνζηεξίδεη ηνπο πειάηεο ηεο UniSystems λα 

πξνρσξνχλ ζε αλαδήηεζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ εληφο σξψλ θαη εκεξψλ, αληί γηα 

εβδνκάδεο θαη κήλεο. Έηζη, κεηψλεηαη δξακαηηθά ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη θαη 

απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ188.  

 

Σν ίδην έηνο ε UniSystems ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δεκηνπξγήζεη θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ Δπξσπατθή ηεο πξννπηηθή, ζπκκεηέρεη σο 

επηθεθαιήο κε πνζνζηφ 60% (αλαινγεί ζε πνζφ 6,5€ εθ. ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ) ζηε πκθσλία Πιαίζην, πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ιχζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ Enterprise Content Management, εθηηκψκελεο αμίαο 10,8€ θαη αξρηθήο 

δηάξθεηαο 24 κελψλ κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα επηπιένλ 24 κήλεο. πκκεηέρνπλ 

επίζεο νη Atos Βειγίνπ θαη ε Atos Ηζπαλίαο, θαη ην έξγν πνπ έρνπλ αλαιάβεη λα 

πινπνηήζνπλ αθνξά ην «European Chemicals Agency (ECHA)». Πξφθεηηαη γηα ηε 

δηαρείξηζε θαηαρσξήζεσλ θνξέσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ, ηελ 

αμηνιφγεζε θαη αδεηνδφηεζή ηνπο, αιιά θαη ηνλ έιεγρν ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ αθνξνχλ 

ζηηο ρεκηθέο νπζίεο, δηαζθαιίδνληαο ηε ζπλνρή ζηελ πνιηηηθή ησλ θξαηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ε UniSystems εμειίζζεη πεξαηηέξσ ηελ 

πθηζηάκελε ππνδνκή βαζηζκέλε ζηελ πιαηθφξκα Documentum Enterprise Content 

Management (ECM), παξέρνληαο, κεηαμχ άιισλ, αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαη έξγσλ, 

ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε, παξακεηξνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο θαη ππεξεζίεο 

ιεηηνπξγίαο189. 

 

Μία άιιε ζεκαληηθή εμέιημε αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πινπνίεζεο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο πιηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο Panitza ηνπ 

Ακεξηθάληθνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βνπιγαξίαο πνπ αλέιαβε ε UniSystems. Ζ επέιηθηε 

θαη ηαρχηεξε δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ ήηαλ απαξαίηεηε ιφγσ ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ 

                                                           
188http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1118217/uni-systems-epektash-

synergasias-me-sensage.html 

189http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1115709/ergo-108-ek-apo-kx-me-

epikefalhs-th-uni-systems.html 
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αλαγθψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ, κε ηα βηβιία, πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή λα μεπεξλνχλ ηηο 200.000. Ζ ζεκαληηθή ηερλνγλσζία πνπ δηαζέηεη ε 

εηαηξία ζηα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα βηβιηνζεθψλ δεκηνπξγεί ην ηερλνινγηθφ 

ππφβαζξν γηα ηελ εμέιημε ηεο βηβιηνζήθεο ζε έλα αλνηθηφ θαη δπλακηθφ θέληξν γλψζεο. 

Ζ ζσξεπκέλε εκπεηξία ηεο UniSystems δεκηνπξγεί ην ηερλνινγηθφ ππφβαζξν γηα ηελ 

εμέιημε ηεο Βηβιηνζήθεο ζε έλα αλνηθηφ θαη δπλακηθφ θέληξν γλψζεο. Σν λέν ζχζηεκα 

πνπ εγθαηαζηάζεθε είλαη πξνζαξκνζκέλν θαη ζπλδεδεκέλν κε ην ππάξρνλ, 

πεξηιακβάλνληαο ππεξεζίεο γηα ην δαλεηζκφ, ηελ επηζηξνθή, ηελ απνγξαθή θαη ηε 

γεληθφηεξε αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ190. 

 

 

5.4 Γηαθξίζεηο-βξαβεία ηεο UniSystems 

 

Πέξα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο ζπκθσλίεο, θαη νη βξαβεχζεηο ηεο UniSystems αληαλαθινχλ 

ην επίπεδν πινπνηεκέλεο θαηλνηνκίαο, ηερλνγλσζίαο θαη πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη φρη κφλν, θαη παξάιιεια εγγπψληαη ηελ 

επηηπρεκέλε πινπνίεζε έξγσλ θαη ηελ πξνζήισζε ηεο εηαηξείαο ζηελ πξνψζεζε ησλ 

ιχζεσλ θαη πξντφλησλ. 

 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθή δηάθξηζε γηα ηε UniSystems απνηειεί ην βξαβείν Citrix Best 

Regional Solution Advisor 2011 γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ην νπνίν 

απνλεκήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Synergy Summit (Βαξθειψλε, 26-28 Οθησβξίνπ 2011). 

ην εηήζην δηεζλέο ζπλέδξην γηα ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο πειάηεο ηεο Citrix, ε εηαηξία 

δηαθξίζεθε κεηαμχ άιισλ εμίζνπ ζεκαληηθψλ ζπλεξγαηψλ, σο ν πιένλ έκπεηξνο θαη 

ηθαλφο ζπλεξγάηεο ηεο Citrix ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ UniSystems είλαη ζπλεξγάηεο 

επηπέδνπ Gold ηεο Citrix, Authorized Service Provider, Solution Advisor θαη Authorized 

Support Center γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, κε πεξηζζφηεξνπο 

απφ 1.000 πειάηεο θαη εγθαηεζηεκέλε βάζε 60.000 ρξεζηψλ191. 

 

Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Quest, Info-Quest Technologies θαη UniSystems, ηηκήζεθαλ 

ζηελ ηειεηή απνλνκήο ησλ βξαβείσλ Business IT Excellence Awards 2012, ηα νπνία 

                                                           
190http://www.inews.gr/239/Uni-Systems-eksygchronizei-ti-vivliothiki-Panitza-sti-

voulgaria.htm 

191 http://www.unisystems.gr/el/news-inside/deltia-tupou anakoinoseis/2011/item/371-

citrix-best-regional-solution-advisor-2011.html 
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ζεζκνζεηήζεθαλ απφ ην πεξηνδηθφ netweek ηεο Boussias Communications κε ηελ 

επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ (ELTRUN) ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.Ζ UniSystems βξαβεχηεθε γηα ηελ πινπνίεζε 

Contact Center ηεο ππεξεζίαο Anytime ηεο Interamerican ζηελ θαηεγνξία “Contact 

CenterTechnologies”, ελψ ε Info-Quest Technologies θέξδηζε έπαηλν ζηελ θαηεγνξία 

«Δμεηδίθεπζε ζε Δπαγγεικαηηθφ θαη Δθπαηδεπηηθφ Κιάδν» γηα ηελ πξφηαζή ηεο 

«Οινθιεξσκέλεο ιχζεηο iPad γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ρψξν». 

 

Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Quest, Info-Quest Technologies θαη UniSystems, βξαβεχηεθαλ 

γηα ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή Διιάδαο, Κχπξνπ θαη Μάιηαο απφ ηε Cisco γηα ην επίπεδν 

ζπλεξγαζίαο θαηά ηελ πεξζηλή ρξνληά. ηελ εηδηθή εθδήισζε ηεο Cisco πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε αξρέο Ηνπλίνπ ζηε Βνζηψλε, απνλεκήζεθε ζηελ Info-Quest 

Technologies ν ηίηινο “Distributor of the Year”, ελψ ε Uni Systems βξαβεχηεθε σο 

“Architectural Excellence Collaboration Partner of the Year”. 

 

Ζ UniSystems, πηζηνπνηεκέλνο Silver ζπλεξγάηεο ηεο Cisco γηα πεξηζζφηεξα απφ 10 

ρξφληα θαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη πιένλ αμηφπηζηεο εηαηξείεο παξνρήο 

νινθιεξσκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ιχζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, ήηαλ ε πξψηε 

εηαηξεία ζηελ Διιάδα πνπ έιαβε ηελ πηζηνπνίεζε Cisco Advanced Collaboration 

Architecture Specialization. Ζ αξρηηεθηνληθή Advanced Collaboration δελ αθνξά έλα 

κεκνλσκέλν πξντφλ ή ιχζε, αιιά απνηειείηαη απφ ζπλδπαζκφ 

ηερλνινγηψλ  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Networking, Computing, Unified 

Communications, Wireless, Security θαη Infrastructure Management.  Με κνλαδηθή 

εμεηδίθεπζε, πνιπεηή εκπεηξία θαη απαξάκηιιε ηερλνγλσζία, έρεη πινπνηήζεη θαη 

ππνζηεξίδεη κεξηθά απφ ηα πιένλ ζχλζεηα θαη θξίζηκα απφ άπνςε ιεηηνπξγηθφηεηαο 

έξγα πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηελ επξχηεξε πεξηνρή192. 

 

 

5.5 Γηεζλνπνίεζε UniSystems 

 

ηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο UniSystems, απνηειεί ε δηεζλνπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ απηνχ 

ζηφρνπ, είλαη ε θπζηθή παξνπζία θαη ε αλάπηπμε ηνπηθψλ ζρέζεσλ, θάηη ην νπνίν 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηα ζηειέρε ησλ ζπγαηξηθψλ καο εηαηξεηψλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ 

                                                           
192It-daily: Fresh IT news every day, (2013). Issue 165. 
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δηεζλή αληίιεςε, θαηαλφεζε θαη ζεβαζκφ ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ. Οη ζηξαηεγηθέο 

ζπκθσλίεο θαη δηαθξίζεηο ηεο ζεκεηψζεθαλ αλσηέξσ θαη δείρλνπλ ηελ πξφζεζε ηεο 

εηαηξίαο λα επεθηαζεί ζε λέεο αγνξέο. Ζ εηαηξία θαζηεξψλεηαη ζηαδηαθά ζε ζεκαληηθέο 

αγνξέο θαη παξέρνληαο έλα επξχ ραξηνθπιάθην ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο ηνκείο (ηξάπεδεο, ηειεπηθνηλσλίεο, θηι),  θαζψο θαη ζε δεκφζηνπο θνξείο 

θαη έρνληαο αλαπηχμεη έλα επξχ δίθηπν ζπλεξγαηψλ, θαιχπηεη έγθαηξα θαη 

απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο. 

 

εκαληηθέο βάζεηο έρνπλ ηεζεί αθελφο ζηελ θαξδηά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο 

Βξπμέιιεο, κε ζηφρν ηνπο Δπξσπατθνχο θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη αθεηέξνπ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σν 2006 ηδξχζεθε ε 

UniSystems Romania SRL ζην Βνπθνπξέζηη, θέξνληαο αξρηθά ηελ επσλπκία 

QuestRom, θαη’ αληηζηνηρία ηεο κεηξηθήο Info-Quest. Ζ λέα επσλπκία απνθαζίζηεθε ην 

2008, σο απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο λέαο UniSystems. Ζ UniSystems SRL 

πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν παθέην ιχζεσλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά ηεο 

Ρνπκαλίαο. Ζ ζπλεξγαζία απηή αλακέλεηαη λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ εκπνξηθή ζέζε ηεο 

UniSystems SRL, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ 

Οκίινπ ζηε Ρνπκαλία. Γεδνκέλσλ απηψλ, θάπνηεο απφ ηηο πην κεγάιεο Ρνπκάληθεο 

εηαηξίεο, πξσηίζησο ηνπ ηξαπεδηθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ θιάδνπ, επηιέγνπλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ UniSystems SRL. Σν πειαηνιφγην ηεο πεξηιακβάλεη θάπνηεο απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο Ρνπκάληθεο εηαηξίεο ηνπ ηξαπεδηθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ θιάδνπ, 

φπσο είλαη ε  Banca Romaneasca (NBG Group), Piraeus Bank, Banc Post (Eurobank 

EFG), Banca Transilvania, ATE Bank, Orange, Romtelecom, Germanos, Cosmote 

Romania, AD Pharma, Arival Group, Georgia Pacific Yfantis, Glou, Cycle, θηι. 

 

Σν 2008 ηδξχζεθε ζηε φθηα ε UniSystems Bulgaria Ltd. Ζ UniSystems ζηε Βνπιγαξία 

έρεη αλαιάβεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ππνζηήξημε ιχζεσλ γηα ινγαξηαζκφ κεξηθψλ 

απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ειιεληθνχο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο ζηελ ρψξα, 

ηειεπηθνηλσληαθνχο νκίινπο θαη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Με εμεηδίθεπζε ζε 

επηρεηξεκαηηθέο ιχζεηο θαη ηνπο ηνκείο ησλ Access θαη Security, Networking, Customer 

Interaction Management θαη Business Applications, ε UniSystems Bulgaria κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πην απαηηεηηθέο αλάγθεο θάζε νξγαληζκνχ ζηε Βνπιγαξία. ε απηφ 

ην πιαίζην, ε εηαηξεία θαζηεξψλεηαη ζηαδηαθά ζηελ βνπιγάξηθε αγνξά σο έλαο 

αμηφπηζηνο ζπλεξγάηεο, ηθαλφο λα αληαπνθξηζεί ζηηο πην απαηηεηηθέο αλάγθεο θάζε 

νξγαληζκνχ ζηε Βνπιγαξία. Γεκηνπξγεί θαη δηαηεξεί ζρέζεηο κε ηξάπεδεο ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ, φπσο είλαη νη UBB (Δζληθή), Postbank (Eurobank), Piraeus Bank 
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BG,Alpha Bank BG θαη Emporiki Bank BG, αιιά θαη κε ηξάπεδεο μέλσλ ζπκθεξφλησλ, 

φπσο νη Allianz Bank BG, UniCredit Bulbank (IT), First Investment Bank (BG) 

Economic Investment Bank (KBC|BE), Central Cooperative Bank (BG), Invest bank 

(BG), MKB Union bank (HU), θαη ProCredit Bank Bulgaria (DE), φπσο θαη κε 

αζθαιηζηηθέο μέλσλ ζπκθεξφλησλ ηηο Interamerican (Eureko|NL), DZIInsurance 

(KBC|BE) θαη ALICO. ηηο φπνηεο αδπλακίεο παξαηεξνχληαη, κπνξνχλ λα 

ζπγθαηαιερζνχλ νη εζσηεξηθέο αδπλακίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζρεηηθή έιιεηςε 

θξίζηκεο κάδαο πξνζσπηθνχ πσιήζεσλ &marketing, ηελ απνπζία ελεξγεηψλ 

πξνψζεζε, ηελ έιιεηςε pre-sales πιεξνθνξίαο ηε ζηηγκή πνπ ρξεηάδεηαη θαη ηηο 

πεξηνξηζκέλεο ελέξγεηεο πσιήζεσλ (ή PR) κέζσ κεηξηθήο, Απφ ηελ άιιε, νη 

εμσηεξηθέο απεηιέο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηζρπξφ αληαγσληζκφ απφ κεγαιχηεξεο εηαηξείεο, 

ηηο ζπλερείο ελέξγεηεο πξνψζεζεο απφ αληαγσληζηέο, ηηο πσιήζεηο κέζσ κεηξηθψλ 

απφ Έιιελεο αληαγσληζηέο θαη ηα παγσκέλα ITbudgets ζε κεγάιν κέξνο ησλ 

πειαηψλ.  

 

Ζ ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο UniSystems γηα ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζην 

εμσηεξηθφ, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, αιιά θαη ζηελ έληνλε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηεο, κέζσ έξγσλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ή πινπνηνχληαη ζε άιιεο 

ρψξεο, εθηφο ηεο έδξαο ησλ ζπγαηξηθψλ. Έηζη, έρνπλ νινθιεξσζεί επηηπρψο, ή 

βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία πινπνίεζεο, έξγα ζηηο Φηιαλδία, Πνισλία, Λνπμεκβνχξγν, 

Αιβαλία, εξβία, Π.Γ.Γ.Μ., Σνπξθία, Ληβχε, Μάιηα θαη Αίγππην. Γελ πξέπεη λα 

μεράζνπκε θαη ηελ Κχπξν, κία αγνξά αξθεηά δπλακηθή θαη επέιηθηε, πνπ απνηειεί ηελ 

επθαηξία γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία γηα ηε UniSystems.Σν πειαηνιφγηφ 

ηεο πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ην Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην ηεο Κχπξνπ, ηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα Κχπξνπ, ην Neapolis University ζηελ Πάθν, ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Τδάησλ 

Τπ. Γεσξγίαο ηεο Κπβέξλεζεο Κχπξνπ, ηελ Eurobank EFG Cyprus, θαη ηελ Alpha 

Bank Cyprus193.  
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5.6 UniSystems Romania SRL 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο UniSystems, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αλαπηπρζεί ξαγδαία θαη λα 

εθκεηαιιεπηεί ηε δπλακηθή ηεο, δίλεη νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ επέθηαζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζην εμσηεξηθφ. Δζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ηεο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο αγνξέο πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ ζα ηεο 

επηθέξνπλ ζεκαληηθά θέξδε θαη ππεξαμίεο θαη κεγαιχηεξε ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο θαη 

παξνπζίαο ηεο ζην δηεζλή ρψξν. Ζ ζπγαηξηθή, φληαο ζην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ κίαο 

άιιεο ρψξαο, δχλαηαη λα εμεηδηθεχζεη θαη λα δηαθνξνπνηήζεη ηα παξαγφκελα πξντφληα 

ηεο κε ηξφπν ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο 

ηνπηθήο αγνξάο.  

 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε κεηξηθή επηρείξεζε UniSystems απνθηά ζηξαηεγηθφ 

πιενλέθηεκα ζηελ πξνζπάζεηαο λα δηεπξχλεη ηηο παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε λέεο αγνξέο ζην εμσηεξηθφ. Δπηπιένλ, επηηπγράλνληαη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ παξαγσγήο ηνπ νκίινπ. Ζ 

νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη επξσζηία ηεο, νη θαηλνηφκεο ιχζεηο θαη ε πςειή 

ηερλνγλσζία πνπ δηαζέηεη, ν δηεζλήο πξνζαλαηνιηζκφο αλάπηπμεο θαη ε νξγαλσηηθή 

επειημία πνπ επηδεηθλχεη, αιιά θαη ε απφιπηε δέζκεπζε ζηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ιεηηνπξγίαο, εμαζθαιίδνπλ κε 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ. 

 

Σν 2006 ηδξχζεθε ε UniSystems Romania SRL ζην Βνπθνπξέζηη, θέξνληαο αξρηθά ηελ 

επσλπκία Quest Rom, θαη’ αληηζηνηρία ηεο κεηξηθήο Info-Quest. Ζ λέα επσλπκία 

απνθαζίζηεθε ην 2008, σο απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο λέαο UniSystems. Ζ 

Ρνπκαλία εμειίρζεθε, κέζα ζηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε έλα ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ πξννξηζκφ 

γηα ηνπο αιινδαπνχο επελδπηέο ιφγσ, θπξίσο, ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ηεο (πάλσ 

απφ 20 εθ. θαηαλαισηέο) θαη ηεο δπλακηθά εμειηζζφκελεο νηθνλνκίαο ηεο. Ο βαζκφο 

ειθπζηηθφηεηαο ηεο απμήζεθε ηδηαίηεξα κέζα ζηα 2-3 ρξφληα πξηλ ηελ πιήξε έληαμε ηεο 

ζηελ ΔΔ, φηαλ πιένλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007 είρε θαλεί πσο ζα απνηεινχζε 

κέξνο ηεο επξσπατθήο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο. Δπεηδή νη ξνπκαληθέο αξρέο 

δηέγλσζαλ εγθαίξσο φηη ην πιενλέθηεκα ηνπ ρακεινχ εξγαηηθνχ θφζηνπο, πάλσ ζην 

νπνίν ζηεξίρζεθε αξρηθά ε καδηθή παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο 

έληαζεο εξγαζίαο ζα έραλε κέζα ζηα επφκελα ρξφληα - ιφγσ ηνπ δηςήθηνπ πνζνζηνχ 

αχμεζεο ησλ κηζζψλ – ηε ζεκαζία ηνπ, πξνρψξεζαλ ζηελ παξνρή λέσλ ειθπζηηθψλ 

θηλήηξσλ πξνο ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο.  
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Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 ε Ρνπκαλία κείσζε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηφζν επί 

ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ φζν θαη επί ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηα 16% 

απφ 25%. Ζ κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ε έληαμε ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ 

Δ.Δ. βειηίσζαλ αηζζεηά ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, πξνζθέξνληαο λέα ειθπζηηθά 

θίλεηξα πξνο ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο θαη ζπκβάιινληαο έηζη ζηε ζεακαηηθή 

αχμεζε ηεο εηζξνήο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ζηε ρψξα. Δληππσζηαθή θαη νξαηή είλαη ε 

παξνπζία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηε Ρνπκαλία. Οη κεγαιχηεξεο ειιεληθέο 

επελδχζεηο ζηε Ρνπκαλία είλαη εθείλεο ηνπ ΟΣΔ(ν νπνίνο θαηέρεη ην 54% ηεο 

ROMTELECOM ) θαη ηεο COSMOTE, θαζψο θαη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο πνπ δηαζέηνπλ 

ζήκεξα πεξί ηα 300 ππνθαηαζηήκαηα ζε φιε ηε Ρνπκαλία θαη απαζρνινχλ πάλσ απφ 

6.000 άηνκα. 

 

Ζ UniSystems SRL πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν παθέην ιχζεσλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ 

αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο. Οη εμεηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη θαη κεραληθνί ηεο, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηα ζηειέρε ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ζηελ Διιάδα, κπνξνχλ άκεζα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

εμειηζζφκελεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, δηαζέηνληαο ραξαθηεξηζηηθά φπσο πςειή 

θαη ζπλερήο εθπαίδεπζε, πνιιαπιέο πηζηνπνηήζεηο θαη ζεκαληηθή εκπεηξία, θαζψο ε 

UniSystems είλαη κηα απφ ηηο ειάρηζηεο εηαηξείεο πνπ πξνζθέξεη νινθιεξσκέλα θαη 

κεζνδηθά ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη ππνζηήξημε. 

 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε UniSystems ηζρπξνπνηεί ηελ εκπνξηθή ζέζε ηεο ζην 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ξνπκάληθεο αγνξάο, ελψ ηαπηφρξνλα ζπκβάιιεη ζηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Ρνπκαλία. Γεδνκέλσλ απηψλ, θάπνηεο 

απφ ηηο πην κεγάιεο Ρνπκάληθεο εηαηξίεο, πξσηίζησο ηνπ ηξαπεδηθνχ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθνχ θιάδνπ, επηιέγνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ UniSystems SRL. Σν 

πειαηνιφγην ηεο πεξηιακβάλεη θάπνηεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο Ρνπκάληθεο εηαηξίεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ θιάδνπ, φπσο είλαη ε  Banca Romaneasca (NBG 

Group), Cosmote Romania, Georgia Pacific, ATE Bank, Piraeus Bank, Germanos, 

Yfantis, Glou, Cycle, θηι194. 

 

Έλαο άιινο πνιχ ζεκαληηθφο πειάηεο είλαη ε εηαηξία A&D Pharma, ν κεγαιχηεξνο 

θαξκαθεπηηθφο φκηινο ηεο Ρνπκαλίαο, κε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηε δηαθίλεζε 

θαξκάθσλ ζηελ αγνξά κέζσ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο. Ζ A&D Pharma έρεη κηα 

δπλακηθή εμέιημε θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ επξχηεξε Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή 
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Δπξψπε, κε απψηεξν ζηφρν λα γίλεη ζχληνκα ν θνξπθαίνο πάξνρνο ππεξεζηψλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη πξντφλησλ πγηεηλήο γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

Λφγσ ινηπφλ ηεο επέθηαζήο ηεο, αλαδεηήζεθε ιχζε γηα ηελ επέιηθηε δηαρείξηζε ησλ 

εθαξκνγψλ θαη ησλ ΗΣ πφξσλ. Σν θπξίσο έξγν ηεο αλαβάζκηζεο θαη επέθηαζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ ην νπνίν πεξηειάκβαλε πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

πξσηνπνξηαθέο ηερλνινγίεο θαη πξνζεγγίζεηο, αλέιαβε θαη νινθιήξσζε ε UniSystems 

SRL195. 

 

πλνπηηθά, απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο πειάηεο ηεο UniSystems SRL είλαη νη αθφινπζνη: 

Banca Romaneasca (NBG Group), Piraeus Bank, Banc Post (Eurobank EFG), Banca 

Transilvania, ATE Bank, Orange, Romtelecom, Germanos, Cosmote Romania, AD 

Pharma, Arival Group, Georgia Pacific Yfantis, Glou, Cycle, θηι. 

 

Μηα αθφκα κεγάιε επηηπρία ζην πεδίν ησλ ιχζεσλ θεληξηθήο δηαρείξηζεο εθαξκνγψλ 

ρξεζηψλ (Application Virtualization) ζεκεηψζεθε απφ ηελ εηαηξία έλα έξγν πνπ αθνξά 

ηελ παξνρή «turn key» ιχζεο-ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 5 ρξφλσλ ππνζηήξημεο, γηα 

ηελ θεληξηθνπνίεζε 50 εθαξκνγψλ πνπ αμηνπνηνχληαη απφ 500 ρξήζηεο, ζε 7 θέληξα 

δηαρείξηζεο θιήζεσλ ηεο εηαηξίαο RomΣelecom ηεο Ρνπκαλίαο. Καηαιπηηθφ ξφιν ζηελ 

θαηαθχξσζε απηνχ ηνπ έξγνπ είρε ε παξνπζία ζηελ ηνπηθή αγνξά ηεο ζπγαηξηθήο 

UniSystems SRL απνδεηθλχνληαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ project φηη ηα ζηειέρε ηνπο 

κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά κε ηα αληίζηνηρα ζηειέρε ζηελ Αζήλα, 

βνεζψληαο έηζη ηα κέγηζηα ζηελ αλάιεςε θαη επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ επηηεπγκάησλ196.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195Community, εζσηεξηθφ newsletter ηεο UniSystems. (Απξίιηνο 2013). Γεκηνπξγψληαο 

ην παξφλ, δηακνξθψλνληαο ην κέιινλ.  

196Community, εζσηεξηθφ newsletter ηεο UniSystems. (Γεθέκβξηνο 2012). 

Γεκηνπξγψληαο ην παξφλ, δηακνξθψλνληαο ην κέιινλ. 
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Κεθάιαην 6: πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή 

έξεπλα 

6.1 πκπεξάζκαηα 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ε πζηέξεζε ηεο ρψξαο ζε κηα ζεηξά απφ θξίζηκνπο δείθηεο 

(παξαγσγηθφηεηα, αληαγσληζηηθφηεηα, εμσζηξέθεηα, δηαθάλεηα) θαη ην ράζκα πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νδεγνχλ ζηελ αλάγθε 

δηακφξθσζεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη ελφο εζληθνχ πιαηζίνπ ζηήξημεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηέμνδν απφ ηελ 

θξίζε, απαηηείηαη ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ησλ εηαηξηψλ ζηηο αγνξέο θαζψο θαη ηελ 

επέθηαζή ηνπο ζε λέεο. Πιένλ, είλαη γεγνλφο φηη ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ 

πξνζπαζνχλ λα πηνζεηνχλ ζσζηέο θαη νξγαλσκέλεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ηεο 

αγνξάο ζε δηεζλέο επίπεδν αιιά θαη παξάιιεια ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο πνπ ηνπο 

επηηξέπνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηηο εμειίμεηο ηνπ παγθφζκηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σα θίλεηξα θαη ηα νθέιε απφ ηε δηεζλνπνίεζε είλαη πνηθίια, αιιά 

ζίγνπξα εγθπκνλνχλ θαη θίλδπλνη.  

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δηεζλνπνίεζεο πεξηιακβάλεη πνιιά ζηάδηα, γηα απηφ πξφθεηηαη γηα κία 

πνιχπινθε θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία. Όκσο, ε επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα πνπ ζα 

απνθηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο, ζα ηνπο εμαζθαιίζεη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, κίαο 

θαη νη απμαλφκελεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο, ην κηθξφ κέγεζνο ησλ εγρψξησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν καθξννηθνλνκηθφ θαη κηθξννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, νη γξήγνξνη ξπζκνί αλάπηπμεο, θαηλνηνκίαο θαη κεηάδνζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο, ε αλάγθε γηα επηβίσζε θαη άιινη παξάγνληεο νδεγνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα 

κίαο λέαο λννηξνπίαο, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

εθηφο ηεο κεηξηθήο ρψξαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζα βειηησζεί ε ζέζε ηεο ρψξαο καο ζην 

επξσπατθφ θαη επξχηεξν δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ζα ππάξμεη αλάπηπμε, βειηίσζε ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νηθνλνκηθή επκάξεηα.  

 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ε ςεθηαθή ηερλνινγία αλακνξθψλεη ηελ  

νηθνλνκία, πξνσζεί ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζε θάζε πηπρή ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ κεηαηξνπή ηνπ θιάδνπ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηελ 

Διιάδα ζε κηα εγεηηθή ζηξαηεγηθή βηνκεραλία ζα ηνλψζεη ηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη 

ζα ελζαξξχλεη ηηο επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία. Ζ επξχηεξε αμηνπνίεζε 

ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο είλαη απαξαίηεηε θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ παξνρή 
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πνηνηηθφηεξεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, αζθαιέζηεξσλ κεηαθνξψλ, επθνιφηεξε 

πξφζβαζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ζηε γεληθφηεξε αλάπηπμε ησλ θξίζηκσλ ηνκέσλ 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πξέπεη λα γίλνπλ πξνηεξαηφηεηα γηα 

πξνψζεζε πςειήο πνηφηεηαο ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο 

ζηνλ επξχηεξν δηεζλή ρψξν. 

 

Ζ εμσζηξέθεηα είλαη ην απνηέιεζκα  ηεο λέαο παγθφζκηαο αξρηηεθηνληθήο νηθνλνκίαο 

ζην πιαίζην ηεο έθξεμεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη γη’ απηφ 

ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη θαη ε θπβέξλεζε βειηηψλνληαο ηηο πνιιέο αδπλακίεο πνπ 

έρνπλ παξαηεξεζεί, ελψ θαη νη ηξάπεδεο πξέπεη λα παίμνπλ ελεξγφηεξν ξφιν δίλνληαο 

θεθάιαηα ή έζησ εγγπήζεηο. Δίλαη γεγνλφο φηη νη ΣΠΔ δεκηνπξγνχλ ην ππφβαζξν γηα 

θαηλνηφκν δξάζε θαη απνηεινχλ ζπρλά αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. 

Ζ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε γλψζε θαη 

πιεξνθφξεζε, νη αγνξέο θεθαιαίνπ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε θαηλνηνκία θαη 

ρξήζε ηεο ηερλνγλσζίαο ζρεηηθά κε βειηησκέλνπο ηξφπνπο παξαγσγήο θαη παξνρήο 

ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ, νη ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο είλαη κεξηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ αηζζεηά ηελ αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ, 

δεκηνπξγψληαο ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη πξνζηηζέκελε αμία. Ζ πεξίπησζε ηεο 

UniSystems είλαη ελδεηθηηθή γηα ην πψο κία εηαηξία κπνξεί λα εμειηρζεί ζε έλα 

ππνινγίζηκν ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ Πιεξνθνξηθή ηεο επξχηεξεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. Με θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο επέθηαζεο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο 

θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη μέλεο αγνξέο, λα πινπνηεί ζπλεξγαζίεο θαη ζπκθσλίεο κε 

ζεκαληηθέο εηαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ, πεηπραίλνληαο κεγάιε πξνβνιή ηνπ brandname 

θαη ησλ έξγσλ ηεο.   

 

Σελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο ζπλζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο κέγεζνο, εκπεηξία, 

ηερλνγλσζία πςεινχ επηπέδνπ, δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ 

ηνπ πειάηε ζε βάζνο, πςειήο εμεηδίθεπζεο αλζξψπηλν δπλακηθφ, επξχ 

ραξηνθπιάθην  πξνζθεξνκέλσλ ιχζεσλ θαη απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα ζηε ζρεδίαζε, 

πινπνίεζε θαη ππνζηήξημε ζχλζεησλ έξγσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. 

Δπηπιένλ, δηαζέηνληαο ζεκαληηθή επειημία θηλείηαη κε άλεζε κεηαμχ ησλ αγνξψλ, ησλ 

πειαηψλ, ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πεξηνρψλ, μεπεξλψληαο ηηο 

δπζθνιίεο ησλ δηάθνξσλ ηνκέσλ ηεο αγνξάο ή ηνπο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο. Απηά 

είλαη θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ θαη ηα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο απφ ηηο ππφινηπεο ηνπ θιάδνπ, δίλνληαο 

ηεο ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί επεθηαηηθέο ζηξαηεγηθέο ζην δηεζλή ρψξν, 
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ηνλψλνληαο ηελ θεξδνθνξία ηεο. Έηζη, ζεκαληηθέο βάζεηο έρνπλ ηεζεί αθελφο ζηελ 

θαξδηά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο Βξπμέιιεο, κε ζηφρν ηνπο Δπξσπατθνχο θαη 

ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη αθεηέξνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο κε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηε Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία θαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο - Βνξείνπ Αθξηθήο, θπξίσο κέζσ ζπλεξγαζηψλ.  

 

Σν θαηλφκελν ηεο δηεζλνπνίεζεο είλαη κία πξαγκαηηθφηεηα θαη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

ζα πξέπεη λα αλαζπληάμνπλ ηα νξγαλσζηαθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο αβεβαηφηεηαο ζε εγρψξην θαη μέλν 

πεξηβάιινλ. ε απηφ ην πιαίζην, ν ηνκέαο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ πξέπεη 

λα απνηειέζεη ζηξαηεγηθφ ππιψλα αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, επελδχνληαο ζπζηεκαηηθά 

ηφζν ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηνλ εγρψξην δεκφζην θαη ηδησηηθφ 

ηνκέα, φζν θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ εμαγσγηθνχ ραξαθηήξα ηνπ θιάδνπ.  

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα γηα 

ηνλ ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ ηεο. Με αξγφ αιιά ζηαζεξφ ξπζκφ γίλεηαη πξνζπάζεηα 

λα θηάζεη ηηο ζχγρξνλεο, ηερλνινγηθά αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε 

ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη κνλφδξνκνο γηα ηελ παξνχζα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ 

κειινληηθή νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο ρψξαο. Ζ Διιάδα έρεη ηελ επθαηξία αιιά θαη ηελ 

ππνρξέσζε λα αλαιάβεη ελεξγφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία σο κνριφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο. Με ηε ξαγδαία 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε, πνπ δηεπθνιχλεη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη εληαηηθνπνηεί ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα θάλνπλ αθφκα πην ζηαζεξά θαη 

νπζηαζηηθά βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηεζλνπνίεζήο ηνπο, κίαο θαη πξνο ην 

παξφλ θαίλεηαη πσο ε ειιεληθή νηθνλνκία, ζην ζχλνιφ ηεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αδπλακία επαξθνχο πξνζαξκνγήο ζηνπο ςεθηαθνχο θαηξνχο. 

6.2 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

 

ε κία πεξίνδν πνπ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ν δηεζλήο αληαγσληζκφο, νη 

ξηδηθέο ηερλνινγηθέο αιιαγέο, ε ηαρχηεξε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ε 

απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε εμάπισζε ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, αλαπηχζζνληαη 

ζπλερψο λέεο επθαηξίεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κεηαβάιινληαο ηηο 

αλάγθεο ησλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο απαζρφιεζεο. Σαπηφρξνλα, 

δηαθνξνπνηνχλ ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ 
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επαγγεικάησλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζηφ ηνπο. Με άιια ιφγηα, 

ε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ε καθξνπξφζεζκε εηαηξηθή επηηπρία ζπλδένληαη 

άξξεθηα πιένλ κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θαηλνηνκεί. Αλ θαη νη εηαηξηθέο 

επελδχζεηο ζε «νξηαθέο» βειηηψζεηο πθηζηάκελσλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ 

ζεσξνχληαη φηη, ζην ζχλνιφ ηνπο, εμαθνινπζνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρείξεζεο, εληνχηνηο ζήκεξα είλαη ζαθέο φηη κφλνλ νη ξηδηθέο αιιαγέο νδεγνχλ ζε 

λέεο αγνξέο, πξνσζνχλ ηελ γξήγνξε αλάπηπμε θαη δεκηνπξγνχλ πςειέο απνδφζεηο 

ησλ επελδχζεσλ. 

 

Γεληθφηεξα, θαίλεηαη πσο νη νξγαληζκνί ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ έρνπλ πξνβιήκαηα. 

Γηαζέηνπλ ρακειφ πξνυπνινγηζκφο γηα δαπάλεο IT, ελψ θάλνπλ ηα απνιχησο 

απαξαίηεηα θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ζηελ ινγηθή κείσζεο ηνπ θφζηνπο έρνπλ 

πεξηνξηζηεί δξακαηηθά (Romtelecom, Cosmote, Banca Romaneasca ). Οη ηνπηθέο 

εηαηξίεο κε θαιφ δίθηπν δηαλνκψλ θαη ρακειέο ηηκέο πξνζθέξνπλ ιχζεηο αλεπηπγκέλεο 

γηα ηνπο πειάηεο κε απνηειεζκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν. Απφ ηελ άιιε, νη ειιεληθέο 

εηαηξίεο δε δηαζέηνπλ νχηε ηελ θνπιηνχξα, νχηε ν πξνυπνινγηζκφο γηα to κάξθεηηλγθ 

θαη ηελ αλάπηπμε, νχηε έλα θαηάιιειν δίθηπν πσιήζεσλ κε ληφπηνπο πσιεηέο. 

 

Παξά ηελ θξίζε ζηελ Διιάδα, ε εηθφλα ζρεηηθά κε ην πψο βιέπνπλ νη πειάηεο θαη 

ζπλεξγάηεο ηε UniSystems ζηελ Ρνπκαλία άιιαμε άξδελ, ράξε ζηηο αιιαγέο πνπ 

έγηλαλ ζην πξνζσπηθφ κε κεγάιε πείξα, ζέιεζε θαη θίλεηξν γηα λα πεηχρνπλ, 

ηερλνγλσζία θαη ε απαξαίηεηε δηεζλή θνπιηνχξα. Οη ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθέο εηαηξίεο 

έδσζε αζθάιεηα ζηνπο πειάηεο βιέπνληαο φηη κηα κηθξή ζπγαηξηθή νπζηαζηηθά 

ρξεζηκνπνηεί πνιχ απνηειεζκαηηθά ηηο πεγέο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο. Ο ζπλδπαζκφο ηεο 

ηερλνγλσζίαο ησλ 45 εηψλ ηεο UniSytems θαη ηεο κεγάιεο επέλδπζεο ζην marketing 

(θακπάληεο, παξνπζηάζεηο, δειηία ηχπνπ), ην ηνπηθφ γξαθείν κε έκπεηξνπο ξνπκάλνπο 

ηερληθνχο (κε κεγαιχηεξα θίλεηξα) θαη νη ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθέο εηαηξίεο δεκηνχξγεζε 

πξνζηηζέκελε αμία κε ηελ αμηνπηζηία ηεο UniSystems δηαξθψο λα κεγεζχλεηαη.  

 

ε φια απηά λα κελ μεράζνπκε σζηφζν ηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ε Ρνπκαλία 

ζηνλ ηνκέα ηεο πςειήο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ηνλ ζθιεξφ αληαγσληζκφ πνπ επηθξαηεί, 

κηαο θαη πνιιέο ζεκαληηθέο πνιπεζληθέο εηαηξίεο ηνπ ρψξνπ κε κεγάιεο επηξξνέο 

έρνληαο ην global support center & development center ζηελ Ρνπκαλία, φπσο είλαη νη 

Microsoft, Oracle, Ericsson θαη Huawei. Σξεηο κεγάινη πξνκεζεπηέο ζηελ Ρνπκαλία, νη 

SAP, Siveco, θαη  Oracle έρνπλ ην 65% ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ, νη 

ηνπηθέοsoftwareεηαηξείεο αχμεζαλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο φζνλ αθνξά ην software 
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development (Siveco, TotalSoft). H Ρνπκαλία θαίλεηαη φηη ζα μεπεξάζεη ηελ θξίζε πην 

εχθνια απφ ηελ Διιάδα. Τπάξρνπλ πνιιά έξγα IT Infrastructure λα γίλνπλ θαη ε 

απνξξφθεζε ησλ θνλδπιίσλ απφ ηελ EE δελ έρεη νπζηαζηηθά μεθηλήζεη αθφκα. 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε UniSystems έρεη πιένλ αλαγλσξηζκέλε αμία ζηελ ξνπκάληθε 

αγνξά. Γη’ απηφ πξέπεη λα επσθειεζεί απφ απηφ ην παξάζπξν επθαηξίαο πνπ κφλε ηεο 

δεκηνχξγεζε, ράξε ζηηο πξνεγκέλεο ιχζεηο πνπ πξνζθέξεη, ηελ εκπεηξία θαη ηελ 

ηερλνγλσζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, θαη λα εμειηρζεί αθφκε πεξηζζφηεξν, θαιχπηνληαο 

ηηο απαηηήζεηο θαη επηπιένλ πειαηψλ ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή.  

 

Δλ θαηαθιείδη ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη ζην πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζνχλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή 

έξεπλα, φπσο είλαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο: 

 Μία πνζνηηθή έξεπλα ησλ ιφγσλ πνπ σζνχλ ηηο ειιεληθέο εηαηξίεο λα 

δηεζλνπνηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ιφγσ ηνπ δπζκελνχο επηρεηξεκαηηθνχ 

θιίκαηνο ζηελ Διιάδα. Μεηαμχ απηψλ είλαη ε θαζπζηεξεκέλε ή ε κε είζπξαμε 

απαηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο θαη θπξίσο απφ ην δεκφζην, ε ειιηπήο 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξαπεδψλ, ε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ 

θαηαλαισηψλ εμαηηίαο θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ηειηθά κεηψλνπλ ηεο πξαγκαηηθή αλάπηπμε θαη ην ρακειφ επίπεδν ηερλνινγηθήο 

θνπιηνχξαο ζηελ Διιάδα. 

 Σπρφλ αδπλακίεο ηεο εηαηξίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε κε δεκηνπξγία 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο, κηαο θαη θπξίσο 

απεπζχλνληαη ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην 

ηνκέα. 

 Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή κεζνδνινγία εηαηξηψλ πνπ έρνπλ εθαξκφζεη επεθηαηηθή 

πνιηηηθή ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνπνίεζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνχλ ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη νη αδπλακίεο θαη νη ιφγνη πνπ ηηο νδήγεζαλ ζε απηέο ηηο 

ζηξαηεγηθέο.  

 Να παξαηεζνχλ παξφκνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα παιαηφηεξα ψζηε λα 

γίλεη ζχγθξηζε κε ηελ πην πξφζθαηε θαη λα εμεηάζνπκε ηελ χπαξμε νκνηνηήησλ 

θαη δηαθνξψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα είκαζηε ζε ζέζε λα παξαηεξήζνπκε ηελ 

εμέιημε ή φρη ησλ πνζνζηψλ ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζε ρψξεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

 Γηαηεξψληαο ην ίδην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηνλ ίδην επηζηεκνληθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί έξεπλα κε ηελ θαηάιιειε δνκή 
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εξσηεκαηνινγίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο σο δείγκα κφλν ηηο κεγάιεο ειιεληθέο 

εηαηξίεο πνπ έρνπλ επεθηαζεί ζηελ Ρνπκαλία ή κία αληίζηνηρε έξεπλα κε δείγκα 

κία ζπγαηξηθή ηνπ ίδηνπ Οκίινπ πνπ αλήθεη θαη ε UniSystems ζε θάπνηα άιιε 

ρψξα κε ζπγγελή ραξαθηεξηζηηθά θαη θνπιηνχξα, ψζηε λα γίλεη ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη λα αλαδεηρζνχλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα 

ζεκεία θαη νη αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο θαη θίλδπλνη πνπ εκπεξηέρεη ε 

δηείζδπζε κηαο ειιεληθήο επηρείξεζεο ζηελ μέλε αγνξά. 
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Παξάξηεκα A: πλέληεπμε Γηεπζύλνληα πκβνύινπ 

 
 

1. Πείηε καο ιίγα ιόγηα γηα ηελ εηαηξεία ζαο. 

 

Ζ εηαηξεία UNISYSTEMS δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ Οινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ 

Πιεξνθνξηθήο (Systems Integration) γηα πεξίπνπ 50 ρξφληα. Δίλαη απφ ηηο παιαηφηεξεο 

εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα. ήκεξα είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξεία 

Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα (IDC 2012) θαη πξνζθέξεη ιχζεηο ζε Σξάπεδεο, 

Σειεπηθνηλσληαθνχο νξγαληζκνχο, Γεκφζην θαζψο θαη ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα. Έρεη θχθιν 

εξγαζηψλ γχξσ ζηα 60 Μ€ θαη πξνζσπηθφ πεξί ηα 500 άηνκα. 

 

2. ε πνηέο ρώξεο θαη πόηε δξαζηεξηνπνηεζήθαηε; 

 

Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ηέζζεξεο βαζηθέο πεξηνρέο ηνπ εμσηεξηθνχ: 

 

 ηελ αγνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ηδξπκάησλ ηεο απφ ην 2009. 

 ηελ αγνξά ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο απφ ην 2006. 

 ηελ αγνξά ηεο Σνπξθίαο απφ ην 2013. 

 Καη πξφζθαηα ζηελ αγνξά ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. 

 

 

3. Γηα πνηνπο ιόγνπο επέιεμε ε εηαηξεία ζαο λα δηεζλνπνηεζεί ζηελπεξηνρή 

ηεο Ρνπκαλίαο; 

 

Ζ αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο ήηαλ κηα ελδηαθέξνπζα αγνξά δηφηη ήηαλ κεγάιε νηθνλνκία, 

είρε πξφζθαηα απειεπζεξσζεί, έκπαηλε ζηελ επξσπατθή έλσζε, ππήξραλ πνιιέο 

Διιεληθέο εηαηξείεο-πειάηεο καο θαη ζεσξήζακε φηη ππήξραλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζην 

ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο.  

 

4. Σί πιενλεθηήκαηα αλαδεηνύζε ε επηρείξεζε λα αμηνπνηήζεη κε απηή ηε 

θίλεζε;  

 

Να εμάγνπκε ηελ ηερλνγλσζία καο ζε ιχζεηο θαη ππεξεζίεο ζε ηνκείο φπνπ είρακε 

εκπεηξία θαη πξνζηηζέκελε αμία. Δπίζεο λα κπνξέζνπκε ζηαδηαθά λα μεθχγνπκε απφ 

ηελ εμάξηεζε καο απφ ηελ εγρψξηα αγνξά πιεξνθνξηθήο (CountryRisk). 
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5. Σειηθά πνηα νθέιε απνθόκηζε ε εηαηξεία; 

 

Ζ επέθηαζε ζηε Ρνπκαλία, ήηαλ ε πξψηε πξνζπάζεηα επέθηαζεο ζην εμσηεξηθφ πνπ 

επηρείξεζε ε εηαηξία καο. Σα νθέιε ήηαλ πεξηζζφηεξν φηη κάζακε απφ ηα ιάζε καο, 

αιιάμακε ηελ λννηξνπία καο, πξνζαξκνζηήθακε νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζε έλαλ 

λέν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο καο βνήζεζε λα είκαζηε θαιχηεξα 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηα επφκελα βήκαηα ηεο επέθηαζεο ζην εμσηεξηθφ. 

 

6. Οη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο θαηά ηελ είζνδό ζαο απνηέιεζαλ εκπόδην 

βνήζεζαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο; Τπήξμαλ θνξνινγηθά ή 

άιια πιενλεθηήκαηα;  

 

Γεληθά δελ αληηκεησπίζακε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζην λα ζηήζνπκε ηελ εηαηξεία θαζψο 

θαη λα πξνζαξκνζηνχκε ζην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο πνπ επέβαιιε ε Ρνπκάληθε 

Ννκνζεζία. Θα έιεγα φηη κάιινλ ήηαλ πην θηιηθφ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ απφ φηη 

ήηαλ ζηελ Διιάδα. Βεβαίσο ν θχθινο εξγαζηψλ θαη ε πνιππινθφηεηα δελ ζπγθξίλεηαη 

κε ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα.  

 

7. Τπάξρνπλ δεζκνί ζαο κε ηελ ηνπηθή αγνξά; Γειαδή έρνπλ δηακνξθσζεί 

δεζκνί κε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ σθειήζεθαλ από ηελ παξνπζία ζαο 

(πξνκεζεπηέο, πειάηεο); 

 

ηαδηαθά μεθηλήζακε απφ ηηο Διιεληθέο εηαηξείεο-πειάηεο καο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο. Καηφπηλ επεθηαζήθακε θαη ζε άιιεο 

μέλεο εηαηξείεο έρνληαο ζαλ βάζε ηα έξγα πνπ είρακε πινπνηήζεη ζηηο Διιεληθέο 

εηαηξείεο. Δπίζεο μεθηλήζακε θαη ζπλεξγαζίεο κε ληφπηεο εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο κε 

ζθνπφ λα πεγαίλνπκε ζε έξγα απφ θνηλνχ θαη ζπλεξγαηηθά. 

 

8. Πνηα πξνβιήκαηα αληηκεηώπηζε θαη αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία ζαο 

δξαζηεξηνπνηνύκελε ζηελ αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο; 

 

Ξεθηλήζακε θαζπζηεξεκέλα, καο βξήθε ε θξίζε ηνπ 2008 πνπ επεξέαζε φιε ηελ 

Ρνπκάληθε νηθνλνκία, ηέινο είρακε ηελ θξίζε ζηελ Διιάδα πνπ επεξέαζε ηηο 

ζπγαηξηθέο ησλ Διιεληθψλ εηαηξεηψλ ζηε Ρνπκαλία. Απηή ηη ζηηγκή πξνζπαζνχκε λα 
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αλαθάκςνπκε θαη λα επεθηαζνχκε ζε επηιεγκέλνπο πειάηεο ζην ρψξν ησλ 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σξαπεδψλ. 

 

9. Πσο ζα θξίλαηε κε δπν ιόγηα ηελ γλώκε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηελ 

επηρείξεζε;  

 

Γεληθά ε εηαηξεία καο απεπζχλεηαη ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη φρη ζηε αγνξά ιηαληθήο. 

Έηζη ην Brand Name ηεο εηαηξείαο καο δελ είλαη γλσζηφ ζην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ, 

φπσο πηζαλά είλαη ηα νλφκαηα COSMOTE, ROMTELECOM θιπ. Έρνπκε φκσο 

αλαγλσζηκφηεηα ζηνπο κεγάινπο πειάηεο, ηηο άιιεο εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη 

ζηνπο δηεζλείο πξνκεζεπηέο εηδψλ πιεξνθνξηθήο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

Ρνπκαλία (π.ρ. ORACLE, CISCO, MS, HP θιπ.).  

 

 

10. Πνηνη είλαη νη ζηόρνη θαη πνηα ε ζηξαηεγηθή πνπ ε εηαηξεία ζαο έρεη ζέζεη 

γηα ηα επόκελα έηε δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο; 

 

Θέινπκε λα ζπλερίζνπκε κεζνδηθά, ζηαζεξά θαη ζηνρεπκέλα δηφηη πηζηεχνπκε φηη ε 

Ρνπκάληθε αγνξά έρεη αξθεηά πεξηζψξηα αλάπηπμεο ζηνλ Σνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

 

11. Πνηα θίλεηξα είλαη ηθαλά λα νδεγήζνπλ ηελ εηαηξεία ζαο ζηνλ 

επαλαπαηξηζκό ηεο ζηε ρώξα καο; 

 

Γελ ηίζεηαη ζέκα επαλαπαηξηζκνχ. Ζ εηαηξεία είλαη ακηγψο Διιεληθή κε έδξα ηελ 

Διιάδα. Πάλσ απφ 80% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γίλεηαη ζηε ρψξα καο. Έρνπκε φκσο 

βάιεη ζαλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν λα δηεπξχλνπκε ηελ ηηο εξγαζίεο καο ζην εμσηεξηθφ έηζη 

ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ πεξί ην 30-40% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ καο.  
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