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Στοιχεια μακροοικονομικήΣ θεωριαΣ  
και δήμοΣιαΣ οικονομικήΣ

 μικρεΣ και πολύ μικρεΣ επιχειρήΣειΣ  
Στήν εύρωπή και Στήν ελλαδα

παγκοΣμιοποιήΣή, διεθνειΣ οικονομικεΣ ΣχεΣειΣ  
και οικονομική κριΣή

το πλαιΣιο τού ανταγωνιΣμού  
και οι επιπτωΣειΣ Στή μικρή επιχειρήΣή

 Φορολογικα ΣύΣτήματα Στήν ελλαδα  
και μικρεΣ επιχειρήΣειΣ

το χρήματοπιΣτωτικο ΣύΣτήμα  
και ή χρήματοδοτήΣή των μικρων επιχειρήΣεων
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Το  Ινστιτούτο Μικρών  
Επιχειρήσεων  της 
Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 
είναι μη κερδοσκοπικός  
φορέας  υλοποίησης  μελετών  
και  ερευνών  για  θέματα   
που αφορούν στις πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
της βιοτεχνίας, του εμπορίου 
και  των υπηρεσιών.  
Ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί  
τον φορέα τεκμηρίωσης, 
ανάπτυξης, υποστήριξης  
και προβολής των θέσεων  
και προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ 
για την οικονομία, την 
απασχόληση, τη φορολογία, 
την ασφάλιση, την 
εκπαίδευση - κατάρτιση 
και τα επαγγελματικά 
προσόντα. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
διαθέτει πιστοποιητικό 
διαχειριστικής επάρκειας 
δικαιούχου και παράλληλα 
είναι θεσμοθετημένος φορέας 
παροχής υπηρεσιών διά βίου 
εκπαίδευσης (ν.3879/2010)  
για το ανθρώπινο δυναμικό  
των μικρών επιχειρήσεων.

www.imegsevee.gr

αΓΓέΛική 
παπακΩνςΤανΤινΟΥ

Η Αγγελική Παπακωνσταντίνου  
έχει σπουδάσει Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στο Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
στη Διοίκηση Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο). 

ΛαμπρΟς καναΒΒας

Ο Λάμπρος Καναββάς είναι 
Οικονομολόγος (Πανεπιστήμιο 
Πειραιά), ενώ έχει κάνει και σπουδές 
δημοσιογραφίας (Εργαστήρι 
Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας). 

ιΩαννής νΤΟκας

Ο Δρ Ιωάννης Ντόκας διδάσκει 
Λογιστική και Ανάλυση Λογιστικών 
Καταστάσεων στο Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι 
πτυχιούχος του ιδίου τμήματος και 
κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 
στην Χρηματοοικονομική και 
την Λογιστική από το Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου 
Πανεπιστημίου. 
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Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει εκπονηθεί και εκδοθεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της εργασίας 
«Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου», του Υποέργου «Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση 
και εσωτερική αξιολόγηση ενεργειών επιμόρφωσης συνδικαλιστών της ΓΣΕΒΕΕ», της Πράξης «Ενί-
σχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» (κωδ. ΟΠΣ 296403) Θεματικός Άξο-
νας Προτεραιότητας 2 (Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού», του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, με τη συγ-
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.



Πρόλογος 

Η συνδικαλιστική δράση και η ενασχόληση με τα κοινά είναι στις μέρες μας ανα-
γκαίες όσο ποτέ. Την ίδια στιγμή, οι μορφές και το περιεχόμενο του συνδικαλισμού 
αλλάζουν. Νέα θέματα προστίθενται και όσα παλαιότερα παραμένουν ακόμη στο 
προσκήνιο μεταβάλλονται εσωτερικά. Ειδικά τα τελευταία χρόνια -χρόνια πρωτο-
φανούς κρίσης- «έχουν έρθει τα πάνω κάτω». Νέοι νόμοι, υπουργικές αποφάσεις 
και εγκύκλιοι, αλλάζουν τα καθιερωμένα χιλιάδων επιχειρήσεων και τη ζωή εκα-
τομμυρίων ανθρώπων. Πολλά από τα θέματα που γνωρίζαμε και συζητούσαμε για 
χρόνια, ως εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ ή των Ομοσπονδιών, έχουν τροποποιηθεί. 
Παράλληλα, η οικονομική κρίση έχει εισαγάγει το δικό της λεξιλόγιο. Νέες έννοι-
ες και όροι εισήλθαν στον καθημερινό διάλογο. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε 
ανάγκη να ενημερωνόμαστε και να γνωρίζουμε με ακρίβεια πολλά και διαφορετικά 
θέματα: Ασφαλιστικό, φορολογία, αδειοδοτήσεις, επαγγελματική στέγη, πιστοποίη-
ση προσόντων, χρηματοδότηση επιχειρήσεων, προγράμματα επενδύσεων, εργα-
τική νομοθεσία, εκπαιδευτικά προγράμματα, ευρωπαϊκές οδηγίες, εξελίξεις στα 
επαγγέλματα και πολλά άλλα. Η ενημέρωσή μας είναι συνήθως βιαστική, παρακο-
λουθώντας τις τηλεοπτικές ειδήσεις ή ξεφυλλίζοντας «στα πεταχτά» εφημερίδες, 
επιφανειακή, ακούγοντας συνθηματολογικές και δημοσιογραφικές απλουστεύσεις, 
και παθητική, χωρίς συμμετοχή σε διάλογο, δοκιμή επιχειρημάτων και ανταλλαγή 
απόψεων. Αντιθέτως, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι, αξιολόγηση και ταξινόμηση 
της πληθώρας των πληροφοριών, περισσότερη και καλύτερη γνώση των θεμάτων 
που μας ενδιαφέρουν και διαμόρφωση προσωπικής άποψης μέσα από διάλογο. 
Αυτά είναι απαραίτητα όχι μόνο για να κατανοήσουμε την κατάσταση που μας περι-
βάλλει, αλλά και για να δράσουμε αποτελεσματικά και έτσι να προσελκύσουμε και 
άλλους ανθρώπους στην ενασχόληση με τα κοινά και στον συνδικαλισμό.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος θεσμικής και ορ-
γανωτικής ενδυνάμωσης της Συνομοσπονδίας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Υπουργείο Εργασίας, συγχρηματοδότηση Ευ-
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ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), σχεδίασε ένα έργο ενημέρωσης και επιμόρφωσης  
συνδικαλιστικών στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ σε όλη την Ελλάδα. Το έργο αφορά στελέχη 
της ΓΣΕΒΕΕ, των Ομοσπονδιών και των Σωματείων. Παλιοί ή νέοι συνδικαλιστές, 
εκλεγμένοι ή υποψήφιοι που έχουν όρεξη για δουλειά και συμμετοχή στα όργανα, 
όλοι έχουν θέση σε αυτόν τον διάλογο. Η συνολική διάρκεια της επιμόρφωσης θα 
είναι 120 ώρες, οι οποίες θα γίνουν σε χρονικό διάστημα και σε ώρες που θα είναι 
βολικές για τους συμμετέχοντες. Δεν πρόκειται για ένα «κλασικό» και συμβατικό 
σεμινάριο, αλλά για συναντήσεις συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, κατανόη-
σης και αξιολόγησης πολιτικών, συνδιαμόρφωσης προτάσεων. Είναι μια προσπά-
θεια να προσελκυστούν νέοι δυναμικοί συνάδελφοι στην ανάληψη δράσης, αλλά 
και μια μορφή να παραχθεί η πολιτική της ΓΣΕΒΕΕ «από τα κάτω». Με αυτόν τον 
κύκλο ενημέρωσης ελπίζουμε να βελτιωθεί και να γίνει πιο ενημερωμένη η συ-
ζήτηση και περισσότερο ώριμες οι αποφάσεις των οργάνων, αλλά και να αναβαθ-
μιστεί το επίπεδο της τεκμηρίωσης και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων 
της Συνομοσπονδίας. 

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Οικονομία και μικρές έπιχειρήσεις.

•  Στοιχεία μακροοικονομικής θεωρίας και δημόσιας οικονομικής. 

•  Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 

•  Παγκοσμιοποίηση, διεθνείς οικονομικές σχέσεις και οικονομική κρίση.

•  Φορολογικά συστήματα στην Ελλάδα και μικρές επιχειρήσεις.

•  Το πλαίσιο του ανταγωνισμού και οι επιπτώσεις στη μικρή επιχείρηση.

•  Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων.

κοινωνική πολιτική και απασχόληση.

•  Κοινωνική πολιτική: ορισμοί και έννοιες.

•  Συστήματα ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

•  Αγορά εργασίας και δομή απασχόλησης: ορισμοί και βασικές εναλλακτικές προ-
σεγγίσεις

•  Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης για τις μικρές επιχειρήσεις.

•  Η κοινωνική ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων

•  Η μετανάστευση στην Ελλάδα: επιδράσεις και αλλαγές σε κοινωνικό και εργασι-
ακό επίπεδο

•  Στοιχεία εργατικής νομοθεσίας.
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έυρωπαϊκή Ένωση, ελληνικό κράτος και περιφέρειες.

•  Δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

•  Κράτος και μικρές επιχειρήσεις.

•  Η νέα διοικητική δομή της χώρας.

•  Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων και χωροταξικά θέματα για τις μικρές επιχει-
ρήσεις.

•  Άδειες άσκησης επαγγελμάτων. 

•  Προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα, 
εθνικοί πόροι και δράσεις)

έκπαίδευση, διά βίου μάθηση, πιστοποίηση προσόντων.

•  Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση.

•  Οι πολιτικές διά βίου μάθησης και οι μικρές επιχειρήσεις.

•  Συστήματα και θεσμοί επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.

•  Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων.

•  Επαγγελματικά περιγράμματα και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

ςυνδικαλισμός εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων μέσω της ΓςέΒέέ. 

•  Ιστορία, δομές και μορφές συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των μικρών επιχει-
ρήσεων στην Ελλάδα. 

•  Ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της.

•  Ο ρόλος και το έργο του συνδικαλιστή εκπρόσωπου εργοδοτικής οργάνωσης 
μικρών επιχειρήσεων: Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται.

•  Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία πρωτοβάθμιου Σωματείου / Ομοσπονδίας

•  Θέματα διαπραγματεύσεων εργοδοτών – εργαζομένων στην Ελλάδα.

Η νέα, πιο δύσκολη και γεμάτη προκλήσεις, εποχή απαιτεί μια καινούργια, πιο 
τεκμηριωμένη, πιο παρεμβατική και πιο σύγχρονη δύναμη εκπροσώπησης των μι-
κρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που βρίσκονται στη δίνη της κρίσης και με 
αβέβαιη προοπτική. Τα Σωματεία, οι τοπικές και κλαδικές Ομοσπονδίες και η ΓΣΕ-
ΒΕΕ βρίσκονται μπροστά στην πρόκληση να δημιουργήσουν μια κοινωνική δύναμη 
άρνησης των άδικων, άνισων και αντιαναπτυξιακών μέτρων, να εκπονήσουν και να 
προωθήσουν καινοτόμες προτάσεις και διεξοδικές λύσεις, να πείσουν πιο πολλούς 
επιχειρηματίες ότι η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τη συνειδητή ενεργοποίηση 
και την ενότητα περισσότερων ατόμων και στηρίζεται στο συνδυασμό ατομικής δημι-
ουργικότητας και συλλογικής δράσης. 
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Σε αυτό το πλαίσιο η ΓΣΕΒΕΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους συνδικαλιστές 
των Ομοσπονδιών και των Σωματείων μελών της να συμβάλουν ενεργά και δη-
μιουργικά, με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτουν, στον εμπλουτισμό της 
συζήτησης. Η γνώση είναι μια δύναμη που πρέπει να αξιοποιήσουμε πολύ περισ-
σότερο στις μέρες που έρχονται, αν θέλουμε οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
να έχουν το μέλλον που τους αξίζει και όχι το μέλλον που τους ετοιμάζουν.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.



ιμέ ΓςέΒέέ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

11

κεφάλαιο α:   Στοιχεία μακροοικονομικής θεωρίας και δημόσιας οι-
κονομικής

Συγγραφέας Αγγελική Παπακωνσταντίνου

κεφάλαιο Β:   Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και 
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περίληψη

Η λειτουργία της οικονομίας και οι σχέσεις μεταξύ των μεγεθών της βασίζεται στην μα-
κροοικονομική ανάλυση η οποία αφορά τη συμπεριφορά του οικονομικού συστήματος 
ως σύνολο. Η κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας επιτυγχάνεται μέσω της γνώσης 
βασικών μακροοικονομικών μεγεθών. Το προϊόν και το εισόδημα που παράγονται σε μία 
οικονομία, οι δημόσιες δαπάνες και τα έσοδα του κράτους, ο πληθωρισμός, το έλλειμμα, 
είναι μερικά από τα μεγέθη της μακροοικονομικής. Η γνώση των μεγεθών αυτών αφο-
ρά κάθε άτομο καθώς η οποιαδήποτε μεταβολή τους έχει αντίκτυπο στην οικονομία. Είναι 
χρήσιμη για τον πολίτη για να έχει μία γενική άποψη για το οικονομικό περιβάλλον και να 
αξιολογεί τα μέτρα και τις ενέργειες του κράτους. Αδιαμφισβήτητα, οι πολιτικοί οφείλουν 
να είναι γνώστες των μακροοικονομικών μεγεθών για να κατανοούν γενικά τις συνθήκες 
του οικονομικού περιβάλλοντος, τα πιθανά προβλήματα και να προβαίνουν στις κατάλληλες 
ενέργειες για την επίλυσή τους. Το ίδιο ισχύει και για τους επιχειρηματίες, οι οποίοι κατα-
νοώντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή τους και από το οποίο 
επηρεάζονται άμεσα, έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις εκάστοτε συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά.

Abstract

The function of an economy and the relations between its aggregates depend on the 
macroeconomic analysis which regards to the behavior of the economic system as a 
whole. The comprehension of the function of an economy is achieved through the knowl-
edge of basic macroeconomic figures. The product and the income which are produced 
in an economy, the public expenditures and revenues, the inflation, the deficit are some 
of the aggregates of macroeconomics. The knowledge of these aggregates regards eve-
ry person, as any change in them has an impact at the economy. Therefore, each citizen 
should be able to comprehend the basic principles of these aggregates in order to have a 
general view of the economic environment and to evaluate the measures and the acts of 
the state. Undoubtedly, the politicians are required to know the macroeconomic aggre-
gates so as to generally comprehend the conditions of the economic environment, any 
possible problems and to make the appropriate acts for their solution. The same applies 
for the entrepreneurs, who should be able to adjust to the conditions which prevail in 
the market, after understanding the context in which they are operating their business.
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A

Εισαγωγή

 ςτόχος

Η θεματική ενότητα «Στοιχεία μακροοικονομικής θεωρίας και δημόσιας οικονο-
μικής» πραγματεύεται τις έννοιες των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε 
μία οικονομία (ΑΕΠ, εισόδημα, πληθωρισμός, έλλειμμα, χρέος, κλπ) καθώς και τις 
διάφορες πολιτικές που χρησιμοποιεί το κράτος για την επίτευξη των οικονομικών 
του στόχων (δημοσιονομική / νομισματική πολιτική). Είναι λογικό ότι δεν έχουν 
όλα τα μεγέθη και τα μέσα την ίδια επίδραση στην οικονομία, καθώς άλλα χρησι-
μοποιούνται σε περιόδους ύφεσης και άλλα σε περιόδους ανάπτυξης. Το γεγονός 
ωστόσο που είναι αδιαμφισβήτητο είναι ότι η γνώση των μεγεθών αυτών είναι ου-
σιώδους σημασίας για την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση της οικονομικής 
κατάστασης μιας χώρας. 

Στόχος αυτής της ενότητας είναι: η γνώση και η κατανόηση, μέσα από το συν-
δυασμό θεωρίας και παραδειγμάτων, ορισμένων βασικών μακροοικονομικών 
μεγεθών. Μέσα από την ανάλυση των παραπάνω μεγεθών μπορεί να εξεταστεί 
η πορεία της οικονομίας μιας χώρας, όπως επίσης και να γίνει σύγκρισή της σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

 προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού αυτής της ενότητας 
θα είστε σε θέση να:

ςε επίπεδο γνώσεων

• κατανοείτε τις βασικές έννοιες της μακροοικονομικής 

• κατανοείτε την οικονομική πολιτική που ακολουθεί μια χώρα

• αναγνωρίζετε τα βασικά στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού

• αναγνωρίζετε τις διάφορες φάσεις από τις οποίες περνά μία οικονομία

•  διακρίνετε τις διαφορές που υπάρχουν στις έννοιες ορισμένων μακροοικονο-
μικών μεγεθών
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ςε επίπεδο δεξιοτήτων

•  κατανοείτε και να αναγνωρίζετε την αλληλεξάρτηση που υπάρχει στα διάφορα 
μεγέθη μιας οικονομίας 

•  μπορείτε να συγκρίνετε βασικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας με τα αντί-
στοιχα άλλων χωρών 

•  περιγράφετε τις σχέσεις μεταξύ των μονάδων μιας οικονομίας και πώς αυτή 
λειτουργεί 

•  διαμορφώνετε και να διατυπώνετε απόψεις που να αφορούν διάφορα ζητή-
ματα της οικονομίας

ςε επίπεδο στάσεων

• αναγνωρίζετε τη σημασία του ΑΕΠ για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας
•  αναγνωρίζετε το ρόλο του δημόσιου τομέα στη διαμόρφωση της οικονομικής 

πολιτικής μιας χώρας

  Έννοιες – κλειδιά

ΑΕΠ - οικονομικό κύκλωμα - πληθωρισμός – πολιτικές δημόσιου τομέα - έλλειμ-
μα - ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών - χρέος - μορφές αγοράς 

 ςύντομη περιγραφή ενότητας

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τη μακροοικονο-
μική θεωρία. Αρχικά γίνεται αναφορά στους εθνικούς λογαριασμούς οι οποίοι απει-
κονίζουν πώς λειτουργεί μία οικονομία (προϊόν, εισόδημα, δαπάνη), δείχνουν παρα-
δείγματος χάριν την αξία ενός προϊόντος που έχει παραχθεί σε μια δεδομένη χρονική 
περίοδο. Στη συνέχεια, αναλύεται το οικονομικό κύκλωμα στην απλή του μορφή καθώς 
και οι διάφορες φάσεις από τις οποίες περνάει μία οικονομία διαχρονικά, οι λεγόμενες 
οικονομικές διακυμάνσεις. Στο επόμενο κεφάλαιο μελετάται το χρήμα και ο ρόλος του, 
το τραπεζικό σύστημα και τι αυτό περιλαμβάνει. Μελετάται επίσης το οικονομικό κύ-
κλωμα με τη συμμετοχή των τραπεζών καθώς και το φαινόμενο του πληθωρισμού. Στο 
τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο δημόσιος τομέας και οι διάφορες πολιτικές (δημοσιονομι-
κή, νομισματική, συναλλαγματική) που ακολουθούνται για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των οικονομικών στόχων. Επιπλέον, γίνεται ανάλυση στις δημόσιες δαπάνες και στα 
δημόσια έσοδα που αποτελούν τον κρατικό προϋπολογισμό και στις κατηγορίες τους 
καθώς επίσης στο ισοζύγιο πληρωμών και στους όρους χρέος και έλλειμμα. Παρουσι-
άζεται επίσης το ολοκληρωμένο οικονομικό κύκλωμα στο οποίο συμμετέχει και ο δη-
μόσιος τομέας. Τέλος, παρουσιάζονται οι τέσσερις μορφές αγοράς, οι συνθήκες δηλαδή 
που επικρατούν στην αγορά του προϊόντος από την πλευρά της προσφοράς.
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1. Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη

1.1. ΑΕΠ

1.2. Εισόδημα

1.3. Το οικονομικό κύκλωμα 

1.1. ΑΕΠ

 Ένα από τα πιο βασικά μεγέθη που χρησιμοποιείται στην οικονομία και έχει ιδι-
αίτερη σημασία είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) το οποίο δείχνει το 
συνολικό εισόδημα μιας χώρας και τη συνολική δαπάνη για την ποσότητα των αγα-
θών και υπηρεσιών που έχει παραχθεί. 

«ακαθάριστο έγχώριο προϊόν είναι η συνολική χρηματική αξία των τελικών 
αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία κατά τη διάρκεια μιας 
ορισμένης χρονικής περιόδου». (Πετράκη-Κώττη Αθ., Κώττης Γ., 2000) Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι η παραγωγή πρέπει να γίνεται στην επικράτεια της χώρας, ανε-
ξάρτητα αν αυτός που παράγει είναι μόνιμος κάτοικος άλλης χώρας. Στο σημείο 
αυτό θα πρέπει να γίνει διάκριση με την έννοια του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊό-
ντος. Αν η παραγωγή γίνεται με συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε μόνιμους 
κατοίκους της χώρας, ανεξάρτητα από το αν γίνεται στην επικράτεια της χώρας 
ή σε άλλες χώρες τότε αναφερόμαστε στο ακαθάριστο έθνικό προϊόν. Ένας από 
τους βασικούς στόχους μιας οικονομίας είναι το προϊόν να είναι όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο, καθώς η αύξησή του συνεπάγεται μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυ-
ξη. Στις ανοιχτές σύγχρονες οικονομίες Έλληνες επιχειρηματίες ή μετανάστες που 
ζουν στο εξωτερικό στέλνουν χρήματα στην Ελλάδα και αλλοδαποί επιχειρημα-
τίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή αλλοδαποί μετανάστες στέλνουν ει-
σοδήματα στο εξωτερικό. Από τη διαφορά των δύο αυτών μεγεθών προκύπτει το 
Καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό. Κατά συνέπεια, αν στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν προστεθεί το καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό προκύπτει το Ακαθάριστο 
Εθνικό Προϊόν. 
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Παράδειγμα: ένα εργοστάσιο κατασκευής υποδημάτων ανήκει σε Ισπανούς επι-
χειρηματίες και η παραγωγή γίνεται στην Ελλάδα. Η παραγωγή των προϊόντων 
αυτών αποτελεί μέρος του εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας, και του εθνικού προ-
ϊόντος της Ισπανίας, όχι όμως του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της Ελλάδας.

Όταν το ακαθάριστο εγχώριο ή εθνικό προϊόν περιλαμβάνει τους έμμεσους φό-
ρους ονομάζεται ακαθάριστο εγχώριο ή εθνικό προϊόν σε αγοραίες τιμές. Αν από το 
ακαθάριστο εγχώριο ή εθνικό προϊόν αφαιρεθούν οι έμμεσοι φόροι προκύπτει το 
ακαθάριστο εγχώριο ή εθνικό προϊόν σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής. Το 
ίδιο ισχύει και για το καθαρό εγχώριο ή εθνικό προϊόν.

Από τον παραπάνω ορισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος προκύπτουν 
δύο ερωτήματα:

1) Πώς προσδιορίζεται η αξία των αγαθών και 

2) Τι σημαίνει ο όρος «τελικά» αγαθά και υπηρεσίες. 

Η αξία ενός αγαθού είναι το γινόμενο της τιμής επί την ποσότητά του. Αν προ-
στεθούν οι αξίες όλων των παραγόμενων αγαθών, δίνεται η συνολική αξία του 
αγαθού, η οποία αποτελεί το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Όπως αναφέραμε και 
παραπάνω, σύμφωνα με τον ορισμό του ΑΕΠ, κατά τον υπολογισμό της αξίας του 
εγχώριου προϊόντος πρέπει να συμπεριληφθεί η αξία μόνο των τελικών αγαθών 
και όχι των ενδιάμεσων. Τελικά είναι τα αγαθά που αγοράζονται για τελική χρήση 
και που δεν πρόκειται να πωληθούν, ενώ ενδιάμεσα είναι αυτά που αγοράζονται 
για περαιτέρω επεξεργασία. Παραδείγματος χάριν, το αλεύρι που αγοράζεται από 
μία επιχείρηση παρασκευής προϊόντων τα οποία αργότερα θα πωληθούν θεωρεί-
ται ενδιάμεσο προϊόν, ενώ το ίδιο προϊόν όταν αγοραστεί από ένα νοικοκυριό για 
χρησιμοποίηση τότε είναι τελικό προϊόν.

Πώς υπολογίζεται όμως το ΑΕΠ; Υπάρχουν τρεις μέθοδοι υπολογισμού: 1) η μέ-
θοδος της προστιθέμενης αξίας, 2) η μέθοδος της δαπάνης και 3) η εισοδηματική 
μέθοδος.

Μέθοδος της προστιθέμενης αξίας

Τα προϊόντα περνούν από διάφορα στάδια επεξεργασίας κατά την παραγωγική 
διαδικασία πριν λάβουν μορφή τελικών προϊόντων. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, 
η αξία κάθε σταδίου παραγωγής προστίθεται στο προϊόν και το άθροισμα των προ-
στιθέμενων αξιών κάθε σταδίου αποτελεί την τελική αξία του προϊόντος. Η προστι-
θέμενη αξία είναι η διαφορά μεταξύ της αξίας των πωλήσεων των παραγόμενων 
προϊόντων και της αξίας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή 
τους. Για να γίνει πιο κατανοητό παρατίθεται το παρακάτω παράδειγμα:
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Πίνακας A.1: Υπολογισμός προστιθέμενης αξίας

ςτάδια παραγωγής αξία πώλησης (€) προστιθέμενη αξία

1ο στάδιο (κορμοί δέντρων) 20 20

2ο στάδιο (επεξεργασία ξύλου) 30 10

3ο στάδιο (έπιπλο) 42 12

4ο στάδιο (εμπόριο) 65 23

65

Παρατηρούμε ότι το άθροισμα των προστιθέμενων αξιών και των τεσσάρων στα-
δίων παραγωγής ισούται με την αξία του τελικού προϊόντος που πληρώνει τελικά 
ο καταναλωτής, δηλαδή 65€. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε, όπως αναφέραμε και 
νωρίτερα, ότι στο ΑΕΠ περιλαμβάνεται μόνο η αξία του τελικού προϊόντος (όχι των 
ενδιάμεσων) ή η προστιθέμενη αξία κάθε σταδίου, και όχι η συνολική αξία όλων 
των σταδίων. Με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε πολλαπλό υπολογισμό της αξίας του 
προϊόντος και κατ’ επέκταση το ίδιο θα συνέβαινε στον προσδιορισμό του ΑΕΠ.

Μέθοδος της δαπάνης 

Οι δαπάνες που γίνονται για να αγοραστούν τα τελικά προϊόντα αντιπροσωπεύ-
ουν την αξία των πωλήσεων των προϊόντων αυτών. Έτσι λοιπόν όπως προκύπτει 
από τον ορισμό του ΑΕΠ, μπορούμε να πούμε ότι από το σύνολο των δαπανών για 
την αγορά των τελικών αγαθών και υπηρεσιών προκύπτει το Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες δαπανών: ιδιωτική κατα-
νάλωση, επένδυση, δημόσιες δαπάνες, εισαγωγές και εξαγωγές. 

Εισοδηματική μέθοδος

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μπορεί να υπολογιστεί και με το σύνολο των ει-
σοδημάτων που δημιουργούνται σε μια οικονομία από την παραγωγή του προϊό-
ντος. Το ΑΕΠ λοιπόν σύμφωνα με την εισοδηματική μέθοδο μπορεί να μετρηθεί 
αν αθροιστούν όλα τα παρακάτω: 1) οι αμοιβές των συντελεστών που χρησιμο-
ποιήθηκαν στην παραγωγή, όπως οι μισθοί και τα ημερομίσθια, οι τόκοι, η έγγειος 
πρόσοδος, τα ενοίκια, τα κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, τα κέρδη Α.Ε. προ 
φόρων (στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίσματα, τα αδιανέμητα κέρδη και οι φό-
ροι κερδών) 2) οι αποσβέσεις και 3) οι έμμεσοι φόροι μειωμένοι από τις τυχόν επι-
δοτήσεις. Για να μετρηθεί συνεπώς το ΑΕΠ πρέπει να συνυπολογιστούν στο σύνολο 
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των εισοδημάτων που δημιουργήθηκαν από την παραγωγή, οι αποσβέσεις και οι 
έμμεσοι φόροι μειωμένοι κατά τις επιδοτήσεις. Και με τις τρεις μεθόδους υπολογι-
σμού του ΑΕΠ πρέπει το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το σύνολο της παραγωγής, το σύνολο των δαπανών 
που γίνονται και το σύνολο των εισοδημάτων που δημιουργούνται αποτελούν όψεις 
του ίδιου οικονομικού μεγέθους, του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Η μέθοδος 
της δαπάνης πάντως είναι η πιο συνηθισμένη για τον υπολογισμό του ΑΕΠ.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν περιλαμβάνει τις αποσβέσεις (δηλαδή το μέρος 
του προϊόντος που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του κεφαλαίου που έχει 
φθαρεί), ενώ αν αφαιρεθούν οι αποσβέσεις προκύπτει το καθαρό έγχώριο προϊ-
όν. Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει και για το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. 

Το εγχώριο προϊόν μπορεί να εμφανιστεί σε τρέχουσες ή σταθερές τιμές. Το ΑΕΠ 
σε τρέχουσες τιμές προέρχεται από τις τιμές κάθε τρέχοντος έτους. Είναι το ονομα-
στικό αέπ το οποίο δείχνει τη χρηματική αξία της παραγωγής μιας οικονομίας σε 
τρέχουσες τιμές. Η οποιαδήποτε μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ μπορεί να οφεί-
λεται στη μεταβολή των τιμών ή και στη μεταβολή της παραγωγής. Για τη μετατρο-
πή του ονομαστικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές χρησιμοποιείται ένας δείκτης τιμών 
ο οποίος αντιπροσωπεύει τις μεταβολές του γενικού επιπέδου των τιμών σε μία 
ορισμένη χρονική περίοδο σε σχέση με τις μεταβολές των τιμών σε άλλη χρονική 
περίοδο που επιλέγεται ως έτος βάσης. Επομένως, το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, το 
οποίο ονομάζεται πραγματικό αέπ, προκύπτει αν διαιρέσουμε το ΑΕΠ σε τρέχου-
σες τιμές με τον αντίστοιχο δείκτη τιμών και δείχνει την πραγματική μεταβολή των 
προϊόντων από έτος σε έτος. Παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας για την καλύτερη 
κατανόηση των συγκεκριμένων εννοιών.

Πίνακας Α.2: Υπολογισμός ΑΕΠ 

Έτος

έπίπεδο 
τιμών 
(ευρώ)

Δείκτης 
τιμών

αέπ σε τρέχουσες 
τιμές (ευρώ)

αέπ σε σταθερές 
τιμές (ευρώ)

2005 10 100 5.000 5.000

2006 12 120 8.000 6.666

2007 16 160 12.000 7.500

2008 15 150 9.000 6.000

Αν λάβουμε ως έτος βάσης το 2005 θα έχουμε:

•  Δείκτης τιμών 2005 =  Επίπεδο τιμών 2005/Επίπεδο τιμών 2005 Χ 100 = 
10/10 Χ 100 = 100
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• Δείκτης τιμών 2006 =  Επίπεδο τιμών 2006/ Επίπεδο τιμών 2005 Χ 100 = 
12/10 Χ 100 = 120 κ.ο.κ

Για τον υπολογισμό του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές ισχύει

• Για το έτος 2005: ΑΕΠ σε σταθ. τιμ. = 5.000/100 Χ 100 = 5000

• Για το έτος 2006: ΑΕΠ σε σταθ. τιμ. = 8.000/120 Χ 100 = 6.666 κ.ο.κ.

Παρατηρούμε ότι αν μεταξύ των ετών 2005-2006 το επίπεδο των τιμών παρέμενε 
σταθερό, το ΑΕΠ του έτους 2006 θα ήταν 6.666 ευρώ και όχι 8.000 ευρώ. 

κατά κεφαλήν πραγματικό α.έ.π.

Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., που αποτελεί έναν πολύ σημαντικό οικονομικό δείκτη, 
είναι το προϊόν που αντιστοιχεί σε κάθε έναν κάτοικο μιας χώρας, ή διαφορετικά το 
εισόδημα του κάθε ατόμου σε μια οικονομία. Προκύπτει αν διαιρέσουμε το Α.Ε.Π. 
ενός συγκεκριμένου έτους με τον πληθυσμό της χώρας του ίδιου έτους.

προσωπικό έισόδημα είναι το εισόδημα που λαμβάνουν τα νοικοκυριά και υπο-
λογίζεται αν από το εθνικό εισόδημα αφαιρεθεί το τμήμα του εισοδήματος που δε 
διανέμεται στους ιδιοκτήτες των συντελεστών παραγωγής (τα αδιανέμητα κέρδη 
Α.Ε., οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές κλπ) και προστεθούν οι μεταβιβα-
στικές πληρωμές σε ιδιώτες από το κράτος (συντάξεις, επιδόματα ανεργίας, τόκοι 
δημόσιου χρέους κλπ.).

προσωπικό Διαθέσιμο έισόδημα είναι το εισόδημα που διαθέτουν τα άτομα 
για κατανάλωση ή αποταμίευση και υπολογίζεται αν από το προσωπικό εισόδημα 
αφαιρεθούν οι φόροι εισοδήματος.

1.2. Το οικονομικό κύκλωμα

Το οικονομικό κύκλωμα είναι ένα μοντέλο που απεικονίζει τις σχέσεις που δη-
μιουργούνται μεταξύ των βασικών μονάδων μιας οικονομίας. Στην πιο απλή του 
μορφή, το οικονομικό κύκλωμα περιλαμβάνει τις σχέσεις μεταξύ των εξής μονά-
δων ενός οικονομικού συστήματος: των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Υπο-
θέτουμε ότι δεν υπάρχει δημόσιος τομέας και τα νοικοκυριά δεν αποταμιεύουν. 
Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα υπάρχουν δύο αντίθετες κυκλικές ροές. Από 
τα νοικοκυριά ρέουν προς τις επιχειρήσεις παραγωγικοί συντελεστές, (π.χ. εργα-
σία, γη) οι οποίοι μετατρέπονται σε προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία στη συνέχεια 
από τις επιχειρήσεις ρέουν προς τα νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά, ως αντάλλαγμα 
για τη διάθεση των παραγωγικών συντελεστών, λαμβάνουν από τις επιχειρήσεις 
αμοιβές. Οι αμοιβές αυτές αποτελούν το εισόδημα των νοικοκυριών, το οποίο δα-
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πανούν για την αγορά των αγαθών και υπηρεσιών που παράγουν οι επιχειρήσεις. 
Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει από τη μία πλευρά η πραγματική ροή, δηλαδή η ροή 
των παραγωγικών συντελεστών και των αγαθών και από την αντίθετη πλευρά η 
χρηματική ροή. 

Διάγραμμα Α.1: Το Οικονομικό Κύκλωμα

Το διάγραμμα αυτό απεικονίζει σε απλή μορφή μια κλειστή οικονομία. Σε περί-
πτωση που έχουμε να κάνουμε με μια ανοιχτή οικονομία – και αυτή είναι η πραγ-
ματικότητα – τότε θα πρέπει να προστεθούν ακόμα δύο αντίθετες ροές, οι εισαγω-
γές και οι εξαγωγές.

1.3. Οικονομικές διακυμάνσεις

Έχοντας αναλύσει στις προηγούμενες ενότητες κάποια από τα κυριότερα μεγέθη 
της οικονομίας, όπως το προϊόν, το εισόδημα, κ.ά, κατανοούμε ότι τα μεγέθη αυτά 
μεταβάλλονται διαχρονικά. Οι μεταβολές αυτές, που οι οικονομολόγοι τις αποκα-
λούν οικονομικές διακυμάνσεις, είναι πιο έντονες και πιο γρήγορες όταν υπάρχει 
αυξημένη οικονομική δραστηριότητα, ενώ το αντίθετο συμβαίνει όταν υπάρχουν 
περίοδοι μειωμένης δραστηριότητας. Κατά την περίοδο λοιπόν των διακυμάνσε-
ων αυτών η οικονομία περνά από διάφορες φάσεις, τις φάσεις του οικονομικού 
κύκλου οι οποίες φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Αν στον κατακόρυφο άξονα 
του διαγράμματος έχουμε έναν δείκτη της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. προϊ-
όν) και στον οριζόντιο άξονα το χρόνο, οι διακυμάνσεις μπορούν να απεικονιστούν 
με μια καμπύλη.
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Διάγραμμα Α.2: Φάσεις του οικονομικού κύκλου

Απ’ ότι φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα οι φάσεις του οικονομικού κύκλου 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως εξής: α) κρίση, β) κάθοδος, γ) ύφεση και δ) άνο-
δος. Στη φάση της κρίσης, που είναι το υψηλότερο σημείο του οικονομικού κύ-
κλου, η οικονομία πλησιάζει ή βρίσκεται στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης, όπου 
το επίπεδο των τιμών συνήθως αυξάνεται. Στη φάση της καθόδου το προϊόν και η 
απασχόληση μειώνονται, όπως επίσης και ο ρυθμός αύξησης του επιπέδου των 
τιμών. Μετά την κάθοδο φτάνουμε στην ύφεση που είναι το χαμηλότερο σημείο 
του οικονομικού κύκλου και στο οποίο το προϊόν και το εισόδημα φτάνουν στο 
πιο χαμηλό επίπεδο, υπάρχει ανεργία και έλλειψη επενδύσεων. Τέλος, ακολουθεί 
η άνοδος, όπου το προϊόν και η απασχόληση αυξάνονται σταδιακά. Παρατηρείται 
μετά από περιόδους οικονομικής ευημερίας να ακολουθούν περίοδοι κρίσης και 
καθόδου, οι οποίες με τη σειρά τους ακολουθούνται από περιόδους ύφεσης και 
ανόδου της οικονομίας κ.ο.κ. Στο ερώτημα ποιες είναι οι αιτίες που δημιουργούν 
την εμφάνιση των οικονομικών κύκλων, υπάρχουν πολλές θεωρίες γύρω από 
το θέμα αυτό μεταξύ των οποίων άλλες εστιάζουν σε παράγοντες που βρίσκονται 
εκτός του οικονομικού συστήματος (πολέμους, κυβερνητικές παρεμβάσεις) και 
άλλες σε παράγοντες που βρίσκονται μέσα στο οικονομικό σύστημα (μεταβολές 
στην προσφορά χρήματος, στο επιτόκιο).
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2. χρήμα και πληθωρισμός

2.1. Χρήμα

2.2. Το τραπεζικό σύστημα 

2.3. Πληθωρισμός

2.1. Χρήμα

«Ως χρήμα μπορεί να χαρακτηριστεί οποιοδήποτε αγαθό είναι γενικά αποδεκτό ως 
μέσο για τη διεξαγωγή των συναλλαγών». 

Στις παλιές οικονομίες, τα άτομα ικανοποιούσαν τις ανάγκες τους με ανταλλαγές 
προϊόντων (ζώα, μέταλλα, χρυσός κλπ), δηλαδή με αντιπραγματισμό. Αυτό όμως 
είχε σαν προϋπόθεση να συμπίπτουν οι επιθυμίες των ατόμων, κάτι που ήταν εξαι-
ρετικά δύσκολο. Σε μια οικονομία χωρίς χρήμα απαιτούνται πολύτιμοι πόροι, όπως 
πολλές ώρες και μεγάλη προσπάθεια προκειμένου τα άτομα να βρουν άλλα άτομα 
με τα οποία να μπορούν να πραγματοποιήσουν ανταλλαγές, με συνέπεια το εμπό-
ριο να είναι χρονοβόρο και δαπανηρό. Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα προσέφερε το 
χρήμα, καθώς εξοικονομείται χρόνος και προσπάθεια και έτσι δίνεται η δυνατότητα 
να παραχθούν επιπλέον αγαθά, καθώς επίσης απλοποιούνται και οι εμπορικές συ-
ναλλαγές. Έτσι λοιπόν, η ανταλλαγή μετατράπηκε σε συναλλαγή μεταξύ αγοραστή 
και πωλητή ενός αγαθού, σε αντίθεση με τον αντιπραγματισμό όπου το ίδιο άτομο 
ήταν ταυτόχρονα αγοραστής και πωλητής. Το χρήμα λοιπόν επιτελεί έναν σημαντι-
κό ρόλο στη σύγχρονη οικονομία και έχει τις παρακάτω λειτουργίες: 

i.  είναι μέσο συναλλαγής,

ii.  είναι μονάδα μέτρησης της αξίας (η αξία, η τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρε-
σίας εκφράζεται σε χρηματικές μονάδες) και 

iii.  είναι μέσο διαφύλαξης αξιών καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγ-
ματοποίηση μελλοντικών αγορών. 
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Η αξία του χρήματος εξαρτάται από την αγοραστική του δύναμη. Π.χ. η αξία των 
5 ευρώ εξαρτάται από την ποσότητα των προϊόντων που μπορεί να αγοραστεί με 
αυτά. 

Είδη χρήματος

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι παλιές κοινωνίες χρησιμοποιούσαν διάφορα 
αγαθά ως χρήμα, τα οποία ήταν δύσκολο είτε να μεταφερθούν είτε να αποθηκευ-
τούν είτε να διαιρεθούν. Στις σύγχρονες πλέον οικονομίες τα κυριότερα είδη χρή-
ματος είναι τα εξής:

1.  Τα κέρματα τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για συναλλαγές προϊόντων μι-
κρής αξίας

2.  Τα χαρτονομίσματα που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 
την Κεντρική Τράπεζα κάθε χώρας

3.  Οι τραπεζικές καταθέσεις όψεως οι οποίες χρησιμοποιούνται για συναλλαγές 
με τη μορφή τραπεζικών επιταγών

4.  Οι πιστωτικές κάρτες ή το λεγόμενο «πλαστικό χρήμα» που χρησιμοποιούνται 
από τους καταναλωτές για την αγορά προϊόντων από καταστήματα τα οποία 
έχουν συμβληθεί με τις τράπεζες. 

5.  Το ηλεκτρονικό χρήμα για τις συναλλαγές μέσω διαδικτύου (internet), το οποίο 
τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος, καθώς διευκολύνει τις 
συναλλαγές με χώρες του εξωτερικού, και όχι μόνο. Λειτουργεί ως μια προ-
πληρωμένη κάρτα όπου δεν μεσολαβεί τραπεζικός λογαριασμός κατά τη συ-
ναλλαγή. Παράδειγμα: η αγορά ενός εισιτηρίου για την επίσκεψη ενός μουσεί-
ου στην Ιταλία, η πληρωμή ενός ξενοδοχείου για τη διαμονή, κ.ά. 

2.2. Το τραπεζικό σύστημα

Όπως είδαμε προηγουμένως, το χρήμα που κυκλοφορεί στην αγορά εκδίδεται 
από την Κεντρική τράπεζα κάθε χώρας και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
για τις χώρες που έχουν ως νόμισμά τους το ευρώ. Ωστόσο, σε μία οικονομία εκτός 
από την κεντρική τράπεζα υπάρχουν οι εμπορικές τράπεζες και άλλοι χρηματοδο-
τικοί οργανισμοί όπως π.χ. το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι επενδυτι-
κές τράπεζες, κ.ά. Το σύνολο των παραπάνω αποτελεί το τραπεζικό σύστημα μιας 
χώρας. Η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος είναι η εξής: Από τη μία πλευρά 
οι καταθέτες δίνουν τις αποταμιεύσεις τους στις τράπεζες έναντι μιας αμοιβής, του 
τόκου, ενώ από την άλλη πλευρά, οι επενδυτές για να προχωρήσουν σε επενδύ-
σεις ζητούν από τις τράπεζες κεφάλαια καταβάλλοντάς τους κι αυτοί μια αμοιβή, 
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τον τόκο. Ας επανέλθουμε τώρα στα μέρη του τραπεζικού συστήματος και ας δούμε 
πιο αναλυτικά το ρόλο της κεντρικής τράπεζας και των εμπορικών τραπεζών.

Κεντρική Τράπεζα: Η κεντρική τράπεζα διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην 
οικονομία κάθε χώρας. 

•  Εκτός από το ότι εκδίδει χρήμα, δηλαδή τυπώνει χαρτονομίσματα και προβαί-
νει στην κοπή των κερμάτων, 

• προσδιορίζει την ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί στην αγορά, 
• ελέγχει το συνάλλαγμα, 
• ελέγχει τη λειτουργία των εμπορικών τραπεζών καθώς επίσης 
• είναι το μέσο με το οποίο το κράτος ασκεί τη νομισματική πολιτική. 
•  Επίσης, μπορεί να παρέμβει σε περιόδους ύφεσης για να τονώσει την οικονο-

μία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες αποτε-
λούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) το οποίο έχει στόχο 
τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Εμπορικές Τράπεζες: Το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά κατέχουν οι εμπορικές 
τράπεζες, οι οποίες

•  ως επιχειρήσεις έχουν ως στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών τους (από 
τους τόκους, τις προμήθειες, κλπ). 

•  Οι εμπορικές τράπεζες δέχονται τις αποταμιεύσεις των ιδιωτών με τη μορφή 
καταθέσεων, οι οποίοι λαμβάνουν τόκο από τις τράπεζες, αλλά επίσης 

•  διοχετεύουν τις αποταμιεύσεις στους διάφορους επενδυτές, οι οποίοι κατα-
βάλλουν τόκο στις τράπεζες. 

•  Οι πιο συνηθισμένες εργασίες των εμπορικών τραπεζών, περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, τις καταθέσεις από τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις, τις χο-
ρηγήσεις διαφόρων ειδών δανείων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την 
είσπραξη λογαριασμών διάφορων επιχειρήσεων – οργανισμών, κ.ά. 

Κατηγορίες καταθέσεων 

i.  Καταθέσεις όψεως, οι οποίες γίνονται συνήθως από τις επιχειρήσεις και τις 
χρησιμοποιούν για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκδίδοντας τραπεζικές 
επιταγές.

ii.  Καταθέσεις ταμιευτηρίου, (είναι η πιο συνηθισμένη μορφή καταθέσεων) στις 
οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται οι τυχόν αποταμιεύσεις από τους μισθούς 
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και τις συντάξεις. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις συμφωνούν με το προσωπικό 
να κατατίθεται ο μισθός σε έναν τέτοιο λογαριασμό. 

iii.  Καταθέσεις προθεσμίας, οι οποίες γίνονται σε περίπτωση που ο καταθέτης κα-
ταθέτει τα χρήματά του στην τράπεζα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και 
με ένα συγκεκριμένο επιτόκιο. Συνήθως τα επιτόκια σε αυτή την κατηγορία εί-
ναι πιο αποδοτικά σε σχέση με έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου στην περίπτωση 
που ο καταθέτης δε θα χρησιμοποιήσει άμεσα τα χρήματά του.

Στις περιπτώσεις i και ii ο καταθέτης έχει τη δυνατότητα να κάνει ανάληψη ή κα-
τάθεση κάποιου ποσού οποτεδήποτε το επιθυμεί. Αντίθετα στην τρίτη περίπτωση, 
δεν μπορεί να πάρει τα χρήματά του πριν τη λήξη της προθεσμίας, εκτός αν κατα-
βάλλει ένα προκαθορισμένο πρόστιμο στην τράπεζα. Όσον αφορά τα επιτόκια, αυτά 
μεταβάλλονται ανάλογα την τράπεζα, το είδος της κατάθεσης αλλά και τις συνθήκες 
που επικρατούν στην οικονομική κατάσταση της χώρας. Συνήθως στις προθεσμια-
κές καταθέσεις το επιτόκιο είναι μεγαλύτερο από αυτό των καταθέσεων όψεως και 
ταμιευτηρίου. Όσο μεγαλύτερη είναι η προθεσμία κατάθεσης, τόσο μεγαλύτερο εί-
ναι το επιτόκιο γιατί η τράπεζα γνωρίζει το χρονικό διάστημα που έχει στη διάθεσή 
της το χρηματικό ποσό και μπορεί να το διαχειρίζεται καλύτερα και με μικρότερο 
κίνδυνο.

Ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικών διαθεσίμων 

Ο όρος ρευστότητα αναφέρεται στην ευκολία με την οποία ένα χρηματοοικονο-
μικό προϊόν ή ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να πωληθεί και να μετατραπεί σε 
μετρητά. Με σκοπό να εξασφαλιστεί η ρευστότητα και να μην υπάρχει αβεβαιότητα 
για τους καταθέτες ως προς το αν η τράπεζα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της όταν εκείνοι θελήσουν να πάρουν κάποιο ποσό χρημάτων η κε-
ντρική τράπεζα ορίζει ένα ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικών διαθεσίμων. 

Παραδείγματος χάρη, αν υποθέσουμε ότι η κεντρική τράπεζα ορίζει ένα 20% ως 
ποσοστό υποχρεωτικών διαθεσίμων, τότε οι εμπορικές τράπεζες οφείλουν για 
κάθε 500€ που καταθέτουν οι πελάτες τους, να κρατούν 100€ και μπορούν να δα-
νείσουν τα υπόλοιπα 400€. Το ζήτημα αυτό καθορίζεται πλέον σε διεθνές επίπεδο, 
με τις λεγόμενες Συμφωνίες της Βασιλείας (Βασιλεία Ι, Βασιλεία ΙΙ), όπου τίθενται 
όροι για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, δηλαδή το ποσό και τη σύνθεση 
του κεφαλαίου που έχουν στην κατοχή τους.

Ας επανέλθουμε τώρα στο οικονομικό κύκλωμα που είδαμε προηγουμένως, 
εντάσσοντας σε αυτό και τον τραπεζικό τομέα. Ένα μέρος της αμοιβής που λαμ-
βάνουν τα νοικοκυριά από τις επιχειρήσεις δεν κατευθύνεται στην κατανάλωση 
αγαθών, αλλά αποταμιεύεται με τη μορφή των καταθέσεων στις τράπεζες. Από την 
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άλλη, οι επιχειρήσεις για να προχωρήσουν σε επενδύσεις (ή και τα νοικοκυριά για 
να αυξήσουν την τρέχουσα κατανάλωσή τους) χρειάζονται χρηματοδότηση μέσω 
δανείων από τις τράπεζες. Οι τράπεζες έτσι λαμβάνουν τόκο από τις οικονομικές 
μονάδες που δανειοδοτούν και αποδίδουν τόκο στους καταθέτες.

Διάγραμμα Α.3: Το Οικονομικό Κύκλωμα με τον Τραπεζικό Τομέα

2.3. Πληθωρισμός

Αναμφισβήτητα ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέ-
τωπες οι σύγχρονες οικονομίες είναι ο πληθωρισμός, ο οποίος μπορεί να διαφέρει 
από χώρα σε χώρα αλλά και στην ίδια χώρα διαχρονικά. Στη συνέχεια θα εξετά-
σουμε την έννοια του πληθωρισμού, τα αίτια που τον προκαλούν και τις συνέπειές 
του.

Έννοια πληθωρισμού

Πληθωρισμός είναι το φαινόμενο της συνεχούς ανόδου του γενικού επιπέδου 
των τιμών. Υπολογίζεται με βάση τη σύνθεση του καλαθιού της νοικοκυράς και τη 
μεταβολή των τιμών των αγαθών-υπηρεσιών που αυτό περιλαμβάνει.

Σε μια οικονομία οι τιμές των προϊόντων μεταβάλλονται, άλλοτε αυξάνονται, άλ-
λοτε μειώνονται. Από τον ορισμό γίνεται κατανοητό ότι για να υπάρξει πληθωρι-
σμός δεν αρκεί η ύπαρξη ενός υψηλού επιπέδου τιμών αλλά μία συνεχής τάση για 
αύξηση του επιπέδου των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών και όχι ορισμένων 
μόνο προϊόντων. Η μεταβολή του επιπέδου των τιμών σε μία ορισμένη χρονική 
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περίοδο εκφραζόμενη σε ποσοστό ονομάζεται ρυθμός πληθωρισμού. Όταν δηλαδή 
λέμε ότι ο ρυθμός πληθωρισμού είναι 4% εννοούμε ότι το επίπεδο των τιμών του 
τρέχοντος έτους αυξήθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το προηγού-
μενο. Με τον πληθωρισμό μειώνεται η αγοραστική δύναμη του χρήματος καθώς 
π.χ. με 2 ευρώ σήμερα μπορούμε να αγοράσουμε λιγότερα αγαθά σε σχέση με 
το παρελθόν, με άλλα λόγια, η αξία του ευρώ μειώνεται. Είναι δυνατόν όμως σε 
κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει μία σύγχυση σχετικά με το αν υπάρχει πληθω-
ρισμός ή όχι. Μπορεί δηλαδή να υπάρξει μία μικρή αύξηση των τιμών κάποιων 
προϊόντων, όπως των προϊόντων τεχνολογίας, η οποία αύξηση να μην οφείλεται 
στον πληθωρισμό αλλά στην βελτίωση της ποιότητάς τους ή και στα δύο.

Αίτια πληθωρισμού

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για τα αίτια που προκαλούν τον πληθωρισμό, από 
τις οποίες θα αναφερθούμε στις δύο κυριότερες: τη θεωρία για τον πληθωρισμό 
ζήτησης και τη θεωρία για τον πληθωρισμό κόστους.

Πληθωρισμός ζήτησης: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια οικονομία φτάνει στο επί-
πεδο πλήρους απασχόλησης των παραγωγικών συντελεστών, δηλαδή η συνολι-
κή παραγωγή ή προσφορά αγαθών δεν μπορεί να αυξηθεί. Όταν μία οικονομία 
πλησιάζει στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης δεν υπάρχει πληθώρα συντελεστών 
παραγωγής με αποτέλεσμα να αυξάνεται η τιμή τους. Αυτό οδηγεί στην αύξηση 
του κόστους παραγωγής και κατ’ επέκταση στην αύξηση της τιμής των αγαθών και 
υπηρεσιών λόγω αύξησης της ζήτησής τους. Με άλλα λόγια, ο πληθωρισμός ζή-
τησης εκδηλώνεται σε οικονομίες που έφτασαν ή πλησιάζουν σε επίπεδο πλήρους 
απασχόλησης των συντελεστών παραγωγής και δημιουργείται όταν η συνολική ζή-
τηση αγαθών και υπηρεσιών αυξάνεται με γρηγορότερο ρυθμό από τη δυνατότητα 
της οικονομίας να παράγει προϊόν (συνολική προσφορά).

Πληθωρισμός κόστους: Δημιουργείται βασικά από την αύξηση του κόστους παρα-
γωγής, η οποία οφείλεται σε διάφορους παράγοντες που επιδρούν στην προσφορά 
όπως είναι οι αυξήσεις μισθών που δεν αντισταθμίζονται από αύξηση παραγωγι-
κότητας, τα μεγάλα μονοπώλια με την πολιτική που ακολουθούν για την αύξηση 
των κερδών τους, οι αυξήσεις του κόστους των πρώτων υλών και των καυσίμων.

Συνέπειες πληθωρισμού

Όπως έγινε κατανοητό από τα παραπάνω, ο πληθωρισμός έχει δυσμενείς συνέ-
πειες σε μία οικονομία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

•  Μεταβάλλει τη διανομή του εισοδήματος σε βάρος των ατόμων που το εισόδη-
μά τους δεν αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό που αυξάνονται οι τιμές των αγαθών 
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και υπηρεσιών. Με τον πληθωρισμό αυξάνεται το ονομαστικό εισόδημα, δη-
λαδή το χρηματικό, το πραγματικό εισόδημα όμως μειώνεται λόγω της αύξη-
σης του επιπέδου των τιμών.

•  Μειώνει την ανταγωνιστικότητα των αγαθών και υπηρεσιών μιας χώρας π.χ. 
αν ο ρυθμός πληθωρισμού της Ελλάδας είναι 3% και ο αντίστοιχος στη Γερμα-
νία είναι 1,5% θα μειωθεί η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων στο εξωτερικό 
και κατ’ επέκταση οι εξαγωγές της Ελλάδας.

•  Οδηγεί στη σπατάλη παραγωγικών πόρων αφού τα άτομα αποφεύγουν την 
αποταμίευση λόγω της συνεχούς μείωσης της αξίας του χρήματος.

Μία έννοια που θα πρέπει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο είναι η έννοια του 
στασιμοπληθωρισμού. Στασιμοπληθωρισμός είναι η συνύπαρξη πληθωρισμού και 
ανεργίας σε μια οικονομία, μεγέθη που μπορεί να αυξάνονται ταυτόχρονα. Το φαι-
νόμενο αυτό εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, με την πετρελαϊκή 
κρίση. Συνήθως, όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός η ανεργία μειώνεται, ενώ όταν ο 
πληθωρισμός μειώνεται υπάρχει αύξηση της ανεργίας.

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ)

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) αποτελεί έναν οικονομικό δείκτη ο οποίος 
μετρά τις μεταβολές που παρατηρούνται στις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών που 
καταναλώνουν τα νοικοκυριά και καταρτίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ). Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή στην 
Ελλάδα με έτος βάσης το 2009, αυξήθηκε κατά 3,1% το Σεπτέμβριο του 2011 σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έναντι αύξησης 5,6% 
που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του 2010 με το 2009, σύμφωνα με στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ο Εναρμο-
νισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, ο οποίος σύμφωνα με τη Eurostat καλύπτει, 
κατά μέσο όρο 700 περίπου αγαθά και υπηρεσίες και αντανακλά τη μέση δαπάνη 
των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ για ένα καλάθι προϊόντων. Τα αγαθά και οι 
υπηρεσίες που λαμβάνονται υπόψη για τη μέτρηση του πληθωρισμού είναι είδη 
καθημερινής χρήσης (τρόφιμα, εφημερίδες), διαρκή αγαθά (είδη ένδυσης, ηλε-
κτρονικοί υπολογιστές) και υπηρεσίες (κομμωτήρια, ασφάλειες, κ.ά). Κάθε μήνα, οι 
στατιστικές υπηρεσίες κάθε ευρωπαϊκού κράτους χρησιμοποιούν εναρμονισμένες 
μεθόδους για την καταγραφή των τιμών καταναλωτή για μια μεγάλη δέσμη αγαθών 
και υπηρεσιών που είναι ενδεικτικές της τελικής εθνικής καταναλωτικής δαπάνης 
των νοικοκυριών. Η Eurostat χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά και υπολογίζει τον 
Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή το Σεπτέμβριο του 2011, με 
έτος βάσης το 2005, αυξήθηκε κατά 2,9% συγκριτικά με το Σεπτέμβριο του 2010 
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έναντι αύξησης 5,7% στη σύγκριση του ίδιου μήνα των ετών 2010 και 2009. Με την 
εναρμονισμένη μέθοδο (ίδια μεθοδολογία από όλες τις χώρες) επιτυγχάνεται η σύ-
γκριση μεταξύ των στοιχείων των χωρών. Ο ΕνΔΤΚ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στο πλαίσιο του προσανατολισμού της δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς αποτελεί 
το βασικό μέτρο που χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 
για την αξιολόγηση της σταθερότητας των τιμών στην ευρωζώνη.
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3. Δημόσιος τομέας

3.1. Πολιτικές δημόσιου τομέα

3.2. Προϋπολογισμός

3.3. Δημόσιες δαπάνες

3.4. Δημόσια έσοδα

3.5. Έλλειμμα

3.6. Ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών

3.7. Χρέος

3.1. Πολιτικές δημόσιου τομέα

Ο δημόσιος τομέας ενός κράτους περιλαμβάνει την κεντρική κυβέρνηση, την 
τοπική αυτοδιοίκηση και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Ο ρόλος του 
δημόσιου τομέα για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας είναι καθοριστικός. 
Μερικές από τις λειτουργίες του δημόσιου τομέα είναι η παροχή δημόσιων αγα-
θών και υπηρεσιών, η παροχή ενός θεσμικού πλαισίου το οποίο να εξασφαλίζει 
την ομαλή λειτουργία της οικονομίας, και γενικότερα η εξασφάλιση της κοινωνικής 
ισορροπίας και της οικονομικής ευημερίας. Για την καλύτερη εφαρμογή των πα-
ραπάνω το κράτος ασκεί διάφορες πολιτικές ανάλογα με τις συνθήκες που επικρα-
τούν, οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια.

Δημοσιονομική πολιτική 

Το κράτος μεταβάλλοντας κάποιο ή κάποια από τα μεγέθη του κρατικού προϋ-
πολογισμού μπορεί να επηρεάσει τη συνολική δαπάνη, το προϊόν και το εισόδημα 
μιας οικονομίας. Αυτό το καταφέρνει με την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής, 
δηλαδή τη μεταβολή των δημοσίων δαπανών, των μεταβιβαστικών πληρωμών, 
των έμμεσων φόρων και του φόρου εισοδήματος (η ανάλυση των οποίων θα γίνει 
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στη συνέχεια) με στόχο την σταθεροποίηση του συνολικού προϊόντος στο επίπεδο 
της πλήρους απασχόλησης, την οικονομική ανάπτυξη, κ.ά. Δεν έχουν όμως όλα τα 
μεγέθη την ίδια επίδραση στην οικονομία, για το λόγο αυτό είναι ζωτικής σημασίας 
το κράτος να είναι σε θέση να εφαρμόσει τις κατάλληλες μεταβολές στα μεγέθη 
αυτά σε σχέση πάντα με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε μία δεδο-
μένη περίοδο. Το κράτος λοιπόν δεδομένων των εκάστοτε συνθηκών μπορεί να 
ασκήσει είτε επεκτατική δημοσιονομική πολιτική είτε περιοριστική δημοσιονομι-
κή πολιτική. Στην περίπτωση της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής υπάρχει 
αύξηση των δημοσίων δαπανών ή μείωση των φόρων ή αύξηση του εξωτερικού 
δανεισμού, ενώ όταν ένα κράτος ασκεί περιοριστική δημοσιονομική πολιτική μει-
ώνει τις δημόσιες δαπάνες και τον εξωτερικό δανεισμό ή αυξάνει τους φόρους. Θα 
πρέπει βέβαια οι μεταβολές να εφαρμοστούν έγκαιρα πριν εμφανιστούν ανεπιθύ-
μητα φαινόμενα όπως είναι η ύφεση.

νομισματική πολιτική

Η νομισματική πολιτική, δηλαδή η ρύθμιση των επιτοκίων που γίνεται πλέον 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), έγκειται στη λήψη μέτρων από το 
κράτος για να επηρεάσει την ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί στην αγορά 
με τελικό στόχο τη σταθεροποίηση των τιμών. Ένα μέσο με το οποίο ασκείται η εν 
λόγω πολιτική είναι η πολιτική ανοικτής αγοράς με την αγορά ή την πώληση κρατι-
κών ομολογιών ή άλλων χρεογράφων στην ελεύθερη αγορά (χρηματιστήριο), με 
σκοπό τη μείωση ή την αύξηση της προσφοράς χρήματος. Ένα δεύτερο μέσο είναι 
οι υποχρεωτικές δεσμεύσεις δηλαδή το ελάχιστο ποσοστό ρευστότητας ή ποσοστό 
υποχρεωτικών διαθεσίμων που οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να 
κρατούν σε ποσοστά ή καταθέσεις. Τέλος, το προεξοφλητικό επιτόκιο όπου οριοθε-
τείται ένα επιτόκιο που ορίζεται από την Κεντρική τράπεζα, με το οποίο οι εμπορι-
κές τράπεζες μπορούν να δανειστούν χρήματα από αυτήν και οι πάγιες διευκολύν-
σεις όπου οι τράπεζες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την κεντρική τράπεζα με 
ένα συγκεκριμένο επιτόκιο για να καλύψουν προσωρινές ανάγκες ρευστότητας και 
με ενέχυρο συγκεκριμένους τίτλους. 

ςυναλλαγματική πολιτική

Με τη συναλλαγματική πολιτική, επιδιώκεται η παρακολούθηση και ο επηρεα-
σμός της ισοτιμίας του εγχώριου νομίσματος μιας χώρας έναντι άλλων νομισμά-
των. Η συναλλαγματική πολιτική, όπως και η νομισματική πολιτική, έχει ως στόχο 
τη σταθερότητα των τιμών και των επιτοκίων και τον επηρεασμό των επιτοκίων σε 
διεθνές επίπεδο ώστε να υπάρξει ένα παγκόσμιο κοινά αποδεκτό σύστημα συναλ-
λαγματικής σταθερότητας και ελεγχόμενων κρίσεων.
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έισοδηματική πολιτική

Η εισοδηματική πολιτική, η οποία αποτελείται από νομοθετικά και διοικητικά μέ-
τρα, επιδιώκει τη συγκράτηση του πληθωρισμού, της ανεργίας και την καλύτερη 
διανομή του εισοδήματος με τελικό στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του επηρεασμού της εξέλιξης των εισοδημάτων (μισθοί, 
ενοίκια, μερίσματα και γενικότερα αμοιβές των διάφορων υπηρεσιών) και του 
ελέγχου του κόστους των αγαθών. 

3.2. Προϋπολογισμός

Ο κρατικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που προβλέπεται 
ότι θα γίνουν από το κράτος σε ένα συγκεκριμένο έτος και όλα τα προβλεπόμενα 
έσοδα που θα εισπράξει το ίδιο έτος. Στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού 
περιλαμβάνονται οι μεταβιβαστικές πληρωμές (π.χ. επιδόματα) και οι δημόσιες δα-
πάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ενώ το σκέλος των εσόδων αποτελεί-
ται κυρίως από τους έμμεσους φόρους και το φόρο εισοδήματος. Στην περίπτωση 
που οι δαπάνες υπερβαίνουν τα έσοδα ο κρατικός προϋπολογισμός χαρακτηρίζεται 
ελλειμματικός, ενώ στην αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζεται πλεονασματικός. Στην 
περίπτωση που τα έσοδα είναι ίσα με τα έξοδα ο κρατικός προϋπολογισμός είναι 
ισοσκελισμένος. Ο ελλειμματικός προϋπολογισμός καλύπτεται συνήθως με δανει-
σμό ή και με φορολογία.

κατηγορίες του κρατικού προϋπολογισμού: 

Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνει, την κατάταξη των εσό-
δων και δαπανών και τη χρονική διάρκεια που καλύπτει ο κρατικός προϋπολογι-
σμός διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

•  Τακτικός- Έκτακτος προϋπολογισμός: Ο τακτικός προϋπολογισμός περιλαμβά-
νει τα τακτικά έσοδα και έξοδα του κράτους, αυτά δηλαδή που γίνονται περιο-
δικά, ενώ στον έκτακτο περιλαμβάνονται έκτακτα έσοδα και έξοδα. Συνήθως 
ο έκτακτος προϋπολογισμός συντάσσεται σε περιόδους για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών

•  Προϋπολογισμός τακτικός ή εκμετάλλευσης που περιλαμβάνει τις καταναλω-
τικές δαπάνες του δημοσίου, τις μεταβιβάσεις εισοδήματος (τόκοι δημόσιου 
χρέους, συντάξεις, κλπ), τα έσοδα και έξοδα δηλαδή που δε μεταβάλλουν την 
περιουσία του κράτους. Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων ή κεφαλαί-
ου: Περιλαμβάνει τα έσοδα και τις δαπάνες π.χ. δαπάνες επενδύσεων πάγιου 
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κεφαλαίου για έργα υποδομής και μεταβάλλει την περιουσιακή θέση του δη-
μοσίου 

•  Κλασικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμός προγραμμάτων. Στον κλασικό 
προϋπολογισμό – ο οποίος χρησιμοποιείται στην Ελλάδα - τα έσοδα ταξινο-
μούνται κατά κατηγορίες π.χ. άμεσοι φόροι, έμμεσοι φόροι και κάθε κατηγορία 
σε υποκατηγορίες, και τα έξοδα κατά φορείς π.χ. γενικούς φορείς (υπουργεία) 
και ειδικούς φορείς (διευθύνσεις υπουργείων). Στον προϋπολογισμό προ-
γραμμάτων τα έσοδα και έξοδα κατατάσσονται κατά πρόγραμμα, δηλαδή κατά 
τον επιδιωκόμενο σκοπό.

•  Ετήσιος προϋπολογισμός ο οποίος καλύπτει ένα έτος και πολυετής ή κυκλικός 
προϋπολογισμός που αναφέρεται σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο.

3.3. Δημόσιες Δαπάνες

Οι δημόσιες δαπάνες ανήκουν στην κατηγορία των εξόδων του κρατικού προ-
ϋπολογισμού και γίνονται από τους διάφορους φορείς του δημοσίου. Οι δημόσιες 
δαπάνες στην Ελλάδα παρουσιάζουν μια αυξανόμενη τάση κυρίως λόγω του ρό-
λου που παίζει το κράτος και αποτελούν ένα από τα κυριότερα μέσα δράσης του. Η 
συμβολή τους είναι σημαντική και έγκειται στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας 
μέσω π.χ. των επενδύσεων, στην τόνωση της ζήτησης, της απασχόλησης και της 
αύξησης του εισοδήματος σε περιόδους ύφεσης μέσω π.χ. προγραμμάτων απα-
σχόλησης των ανέργων. Θα πρέπει βέβαια να εξετάζονται και να μελετώνται όλες 
οι παράμετροι σε μια οικονομία ώστε η χρήση τους να είναι προς όφελος της κοι-
νωνίας πριν η κυβέρνηση καταρτίσει τον κρατικό προϋπολογισμό. Ας εξετάσουμε 
σε αυτό το σημείο τις κατηγορίες των δημοσίων δαπανών με βάση τον τρόπο που 
επηρεάζουν το εισόδημα και την παραγωγή:

1.  Δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι 
δαπάνες που αποτελούν την αμοιβή κάποιου παραγωγικού συντελεστή για τη 
συμβολή του στην παραγωγική διαδικασία. Τέτοιες δαπάνες είναι οι δαπάνες 
για την κατασκευή έργων, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, οι δαπάνες 
που γίνονται για την παιδεία, τα ενοίκια κτιρίων, οι δαπάνες για εξοπλισμό, 
κλπ. Στην περίπτωση π.χ. των μισθών των υπαλλήλων οι μισθοί αποτελούν 
την αμοιβή για τη συμβολή τους στην εκπαίδευση. Στην κατηγορία αυτή μπο-
ρεί να γίνει διάκριση σε δύο υποκατηγορίες:

 i.  τρέχουσες δαπάνες του δημοσίου ή δαπάνες κατανάλωσης στις οποίες πε-
ριλαμβάνονται οι δαπάνες που γίνονται για την αγορά καταναλωτικών αγα-
θών, δηλαδή αγαθών που καλύπτουν τρέχουσες ανάγκες, π.χ. μισθοί των 
υπαλλήλων, δαπάνες για τη χρησιμοποίηση των αυτοκινήτων που έχουν 
οι βουλευτές και οι αστυνομικοί, ενοίκια, κα. 
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 ii.  δαπάνες δημοσίων επενδύσεων που περιλαμβάνουν δαπάνες που γίνονται 
για την αγορά κεφαλαιουχικών αγαθών, δηλαδή αγαθών που καλύπτουν 
μακροπρόθεσμες ανάγκες. Παραδείγματα δαπανών δημοσίων επενδύσε-
ων αποτελούν οι δαπάνες για την κατασκευή έργων υποδομής, οι δράσεις 
ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας, οι 
προμήθειες εξοπλιστικών μέσων και μηχανολογικού εξοπλισμού.

2.  Μεταβιβαστικές πληρωμές: Οι συντάξεις, το επίδομα ανεργίας, το οικογενειακό 
επίδομα, κλπ ανήκουν στην κατηγορία των μεταβιβαστικών πληρωμών. Σε 
αντίθεση με την προηγούμενη κατηγορία, οι μεταβιβαστικές πληρωμές δεν 
αποτελούν την αμοιβή συντελεστών παραγωγής για τη συμβολή τους στην πα-
ραγωγική διαδικασία αλλά οικονομική ενίσχυση σε ομάδες ατόμων που για 
κάποιο λόγο είναι αναγκαία (π.χ. ανάπηροι πολέμου, άνεργοι). Επίσης, και σε 
αυτή την κατηγορία δημοσίων δαπανών μπορεί να γίνει διαχωρισμός με κρι-
τήριο το σκοπό που γίνονται. Έτσι λοιπόν έχουμε:

 i.  Μεταβιβάσεις εισοδήματος που σκοπό έχουν να ενισχυθεί το εισόδημα 
των νοικοκυριών, π.χ. επιδόματα ανεργίας

 ii.  Μεταβιβάσεις κεφαλαίου όπου σκοπός είναι η ενίσχυση του κεφαλαίου 
των επιχειρήσεων, π.χ. επιδοτήσεις του εξοπλισμού των εταιριών με αντι-
κείμενο το περιβάλλον

3.4. Δημόσια έσοδα

Το δεύτερο μέρος του κρατικού προϋπολογισμού αποτελούν τα δημόσια έσοδα 
τα οποία καλύπτουν τις δημόσιες δαπάνες. Στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν πιο 
αναλυτικά και ειδικότερα θα αναλυθούν οι φόροι (έμμεσοι, φόρος εισοδήματος) 
αλλά και άλλες πηγές εσόδων μη φορολογικές όπως τα έσοδα από δανεισμό και η 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Φόροι

Η κυριότερη πηγή εσόδων μιας χώρας είναι οι φόροι. Ο φόρος είναι αναγκαστική 
μονομερής παροχή των φορολογικών μονάδων προς το δημόσιο χωρίς να υπάρ-
χει κάποιο αντάλλαγμα. Ο κυριότερος λόγος επιβολής των φόρων είναι η ταμειακή 
κάλυψη των αναγκών ενός κράτους. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υφίστανται 
και άλλοι λόγοι επιβολής των φόρων, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που 
το κράτος επιβάλλει φόρο σε μια δραστηριότητα επιβλαβή για το περιβάλλον με 
στόχο να περιορίσει το μέγεθός της. Συνήθως επιβάλλονται περισσότεροι από ένας 
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φόροι για την καλύτερη ικανοποίηση των στόχων του κράτους. Ποιες είναι όμως οι 
κυριότερες κατηγορίες των φόρων; 

1)  Οι έμμεσοι φόροι ή φόροι δαπάνης που βασίζονται στη δαπάνη των φορολογού-
μενων. Ονομάζονται έμμεσοι διότι δεν επιβαρύνουν τους καταναλωτές άμεσα 
αλλά επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που παράγουν τα διάφορα προϊόντα. Η 
επιβάρυνση πλήττει και τις δύο πλευρές, καθώς οι επιχειρήσεις αποδίδουν το 
φόρο στο κράτος και στη συνέχεια μετακυλύουν το φόρο στους καταναλωτές 
με τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων τους. Παραδείγματα έμμεσων φό-
ρων είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που επιβάλλεται σε διάφορα 
προϊόντα, στα τσιγάρα, στα ποτά, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πε-
τρέλαιο, τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων κλπ.

2)  Ο φόρος εισοδήματος ή άμεσος φόρος που βασίζονται στο εισόδημα των φορο-
λογούμενων που είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα (εταιρίες). 
Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη διάφορες πηγές 
εισοδήματος π.χ. εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, από ακίνητα, από ελευ-
θέρια επαγγέλματα αλλά και τυχόν εκπτώσεις και απαλλαγές.

Έσοδα από δανεισμό

Μία άλλη σημαντική πηγή εσόδων του κράτους είναι ο δανεισμός. Στις περι-
πτώσεις που κάποιες κατηγορίες δαπανών δεν καλύπτονται από τη φορολογία το 
κράτος προσφεύγει στο δανεισμό. Τα δάνεια έχουν συνήθως θετικό αποτέλεσμα 
όταν π.χ. χρησιμοποιούνται στις επενδύσεις οι οποίες βοηθούν στην οικονομική 
ανάπτυξη μιας χώρας. Τα δάνεια ανάλογα με τη χρονική τους διάρκεια μπορεί να 
είναι βραχυπρόθεσμα αν λήγουν σε ένα έτος, μεσοπρόθεσμα όταν λήγουν σε δέκα 
χρόνια και μακροπρόθεσμα όταν η προθεσμία λήξης τους ξεπερνά τα δέκα έτη. Τα 
δημόσια δάνεια διακρίνονται σε δάνεια από το εξωτερικό, όταν η χώρα δανείζεται 
από το εξωτερικό και σε δάνεια από το εσωτερικό όταν οι πόροι προέρχονται από 
το εσωτερικό της. Στο εξωτερικό δάνειο η χώρα που δανείζεται πληρώνει τόκους 
στη χώρα από την οποία έχει δανειστεί το οποίο έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση 
της οικονομίας. Αυτό δε συμβαίνει στην περίπτωση του εσωτερικού δανείου, όπου 
οι τόκοι περιέρχονται σε ιδιωτικούς φορείς. Τα χρήματα που αντλεί το δημόσιο από 
τον εσωτερικό δανεισμό μπορεί να προέρχονται είτε από τις αποταμιεύσεις των ιδι-
ωτών με την έκδοση ενός ομολογιακού δανείου, είτε από τις εμπορικές τράπεζες 
είτε από την κεντρική τράπεζα. 
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Έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Τα έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελούν επίσης 
μία πηγή δημοσίων εσόδων μη φορολογική. Περιλαμβάνονται τα έσοδα που πραγ-
ματοποιεί το κράτος από την πώληση των αγαθών και υπηρεσιών που παράγουν οι 
δημόσιες επιχειρήσεις (π.χ. ΟΣΕ). 

3.5. Έλλειμμα

Έλλειμμα προκύπτει όταν οι δαπάνες του δημόσιου τομέα υπερβαίνουν τα συ-
νολικά έσοδα, ενώ στην αντίθετη περίπτωση προκύπτει πλεόνασμα. Το έλλειμμα 
μπορεί να χαρακτηριστεί διαρθρωτικό όταν οφείλεται στο γεγονός ότι οι δαπάνες 
είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από τα έσοδα και κυκλικό όταν η δραστηριότητα της 
οικονομίας είναι μειωμένη και συνεπώς τα έσοδα είναι μικρότερα από τα έξοδα. Ο 
πιο συνηθισμένος τρόπος για να καλυφθεί το έλλειμμα είναι ο δανεισμός του κρά-
τους, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, προϋποθέτει την πληρωμή τόκων στη 
χώρα από την οποία δανείζεται. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί η 
έννοια του πρωτογενούς ελλείμματος και πρωτογενούς πλεονάσματος. 

Πρωτογενές έλλειμμα είναι το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού αν αφαι-
ρεθούν οι τόκοι του δημόσιου χρέους. Πρωτογενές πλεόνασμα σε μία οικονομία 
υπάρχει όταν τα δημόσια έσοδα υπερβαίνουν τις δημόσιες δαπάνες. Προφανώς, 
σε περίπτωση που το πρωτογενές πλεόνασμα είναι μικρότερο από το ύψος των 
πληρωμών για τόκους, το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα κρατικό έλλειμμα, καθώς τα 
έσοδα δεν αρκούν για την πληρωμή δημοσίων δαπανών και τόκων. 

Το έλλειμμα συνήθως δίνεται και ως ποσοστό του ΑΕΠ με σκοπό να συγκριθεί με 
το αντίστοιχο άλλων χωρών αλλά και της ίδιας της χώρας σε διαφορετικές χρονι-
κές περιόδους. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θέτει όρια στα κρατικά 
ελλείμματα προκειμένου να διασφαλισθεί ο υγιής και αειφόρος χαρακτήρας των 
δημοσίων οικονομικών. Έλλειμμα άνω του 3% του ΑΕΠ θεωρείται υπερβολικό και 
επιβάλλει τη λήψη διορθωτικών μέτρων. 

3.6. Χρέος

Το δημόσιο χρέος είναι το συνολικό ανεξόφλητο χρέος του δημόσιου τομέα της 
οικονομίας. Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκε ότι ο δανεισμός μπορεί να εί-
ναι εξωτερικός και εσωτερικός. Κατά αντιστοιχία στην πρώτη περίπτωση υπάρχει 
το εξωτερικό δημόσιο χρέος, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το εσωτερικό δημόσιο 
χρέος, όπου το σύνολό τους δίνει τελικά το σύνολο του δημόσιου χρέους. Το δη-
μόσιο χρέος δημιουργείται όταν ένα κράτος δανείζεται. Αυξάνεται όταν υπάρχει 
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έλλειμμα καθώς για να καλύψει το κράτος τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων 
θα πρέπει να δανειστεί. Ένας τρόπος για να περιοριστεί η αύξηση του χρέους είναι 
να δημιουργηθεί πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο 
με τους τόκους για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Επιπλέον, η μείωση 
του δημόσιου χρέους μπορεί να επιτευχθεί με μείωση των δαπανών, αύξηση των 
φόρων, ιδιωτικοποιήσεις, ακόμα και με την κήρυξη χρεοκοπίας σύμφωνα με την 
οποία το κράτος δηλώνει αδυναμία να πληρώσει το χρέος του. Εδώ θα ήταν χρήσι-
μο να αναφερθεί και ο όρος αναδιάρθρωση του χρέους. Με τον όρο αναδιάρθρωση 
χρέους εννοούμε ότι μία χώρα που δεν μπορεί να πληρώσει τα τοκοχρεολύσια 
μπορεί να προβεί σε αλλαγές των όρων δανεισμού της (π.χ. του επιτοκίου) και της 
δομής του χρέους (π.χ. δανειακές επιβαρύνσεις, κεφαλαιακές συναλλαγές). 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής του Οκτω-
βρίου 2011, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2010 ανερχόταν σε 24,1 δις 
ευρώ (10,6% επί του Ακαθαρίστου Εγχώριου Προϊόντος) και το ενοποιημένο χρέος 
της κυβέρνησης ανήλθε στα 329,4 δις ευρώ (144,9% επί του Ακαθαρίστου Εγχώρι-
ου Προϊόντος). Συγκριτικά με το 2007 τόσο το έλλειμμα όσο και το χρέος παρουσί-
ασαν αύξηση. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης το 2007 ανερχόταν στα 239,3 δις. 
ευρώ, ενώ το 2010 παρουσίασε αύξηση 37,6%. Την ίδια πορεία είχε και το έλλειμμα 
το οποίο από 14,5 δις ευρώ αυξήθηκε κατά 66,6%.

3.7. Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών

Κάθε χώρα συναλλάσσεται με άλλες χώρες είτε προβαίνοντας σε πληρωμές 
προς αυτές είτε εισπράττοντας από αυτές. Το σύνολο των συναλλαγών αυτών με-
ταξύ κατοίκων και μη κατοίκων σε μια δεδομένη χρονική περίοδο καταγράφονται 
στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών της χώρας, το οποίο καταρτίζεται από την 
Τράπεζα της Ελλάδας και αποτελείται από τα εξής επί μέρους ισοζύγια:

έμπορικό ισοζύγιο: Το εμπορικό ισοζύγιο δείχνει τις εισαγωγές και εξαγωγές των 
αγαθών. Καταρτίζεται με βάση τις στατιστικές πληροφορίες (στοιχεία συναλλασ-
σόμενου, αξία αγαθών, χώρα προέλευσης και προορισμού, είδος εμπορεύματος 
και νόμισμα συναλλαγής) που αναγγέλλονται από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. 
Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος, για λόγους διασταύρωσης των στοιχείων, αντλεί 
απευθείας πληροφόρηση από τα διυλιστήρια για τις πληρωμές και εισπράξεις που 
αφορούν σε εισαγωγές και εξαγωγές καυσίμων, αντιστοίχως. 

ισοζύγιο υπηρεσιών: Το ισοζύγιο υπηρεσιών περιλαμβάνει τις εισπράξεις και πλη-
ρωμές που προκύπτουν από τις συναλλαγές με αντικείμενο την παροχή υπηρεσι-
ών. Στο ισοζύγιο αυτό περιλαμβάνονται και οι ταξιδιωτικές δαπάνες που γίνονται 
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(εισπράξεις και πληρωμές) από κατοίκους της Ελλάδας που ταξιδεύουν στο εξωτε-
ρικό και από κατοίκους του εξωτερικού που ταξιδεύουν στην Ελλάδα.

ισοζύγιο εισοδημάτων: Το ισοζύγιο εισοδημάτων δείχνει τις εισπράξεις και πλη-
ρωμές που αφορούν σε εισοδήματα από εργασία, από άμεσες επενδύσεις, από 
επενδύσεις χαρτοφυλακίου και από λοιπές επενδύσεις (δάνεια και καταθέσεις).

ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων: Ως τρέχουσες μεταβιβάσεις χαρακτηρίζονται 
οι μονομερείς εισπράξεις και πληρωμές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων που 
δεν συνδέονται με επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις περι-
λαμβάνουν κυρίως ένα μέρος των μεταβιβάσεων (εισπράξεων) από τον κοινοτικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γενική Κυβέρνηση, τη συνεισφορά 
(πληρωμές) της Ελλάδος στον κοινοτικό προϋπολογισμό και τα μεταναστευτικά εμ-
βάσματα. 

ισοζύγιο μεταβιβάσεων κεφαλαίου: Περιλαμβάνει τις μονομερείς εισπράξεις και 
πληρωμές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων που συνδέονται με επενδύσεις παγί-
ου κεφαλαίου. Οι μεταβιβάσεις κεφαλαίου περιλαμβάνουν κυρίως ένα μέρος των 
μεταβιβάσεων (εισπράξεων) από τον κοινοτικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην Γενική Κυβέρνηση (απολήψεις από τα διαρθρωτικά ταμεία – πλην του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου – και από το Ταμείο Συνοχής βάσει των ΚΠΣ).

ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών: Περιλαμβάνονται οι συναλλαγές που 
δημιουργούν μεταβολή στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι μη 
κατοίκων.

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών: Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αποτελεί 
την πιο σημαντική κατηγορία του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών καθώς πα-
ρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη θέση μιας χώρας σε σχέση με τις εισαγωγές 
και εξαγωγές της από αγαθά και υπηρεσίες, εισοδήματα και μεταβιβάσεις πόρων. 
Προκύπτει από το εμπορικό ισοζύγιο, το ισοζύγιο υπηρεσιών, το ισοζύγιο εισοδη-
μάτων και το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων. 

Τέλος, ας δούμε το ολοκληρωμένο οικονομικό κύκλωμα, με τη συμμετοχή του 
δημόσιου τομέα. Το κράτος εισπράττει φόρους από τα νοικοκυριά και τις επιχειρή-
σεις, οι οποίοι αποτελούν τη βασικότερη πηγή χρηματοδότησης των δαπανών του, 
και ως ανταπόδοση το κράτος τους προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες. 
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Διάγραμμα Α.4: Το Ολοκληρωμένο Οικονομικό Κύκλωμα

Συνοψίζοντας, όσον αφορά τα νοικοκυριά υπάρχουν τρεις χρηματικές ροές: μία 
για κατανάλωση (μέρος της οποίας κατευθύνεται στις εισαγωγές), μία για αποταμί-
ευση προς τις τράπεζες και μία για την πληρωμή φόρων προς τον δημόσιο τομέα. 
Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εισροές από τα νοικοκυριά, τον δημόσιο τομέα και 
τις τράπεζες για την παραγωγή των προϊόντων και τις επενδύσεις τους, και τα έσο-
δά τους προέρχονται από τις πωλήσεις των προϊόντων τους στα νοικοκυριά και το 
κράτος, αλλά και από τις εξαγωγές. Τέλος, το κράτος αποκτά παραγωγικούς συντε-
λεστές, αγαθά και υπηρεσίες από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις αντιστοίχως, 
και εισπράττει έσοδα με τη μορφή των φόρων προσφέροντάς τους υπηρεσίες.
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4. μορφές αγοράς

4.1. Πλήρης ή τέλειος ανταγωνισμός

4.2. Μονοπώλιο

4.3. Ολιγοπώλιο δαπάνες

4.4. Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Μέχρι αυτό το σημείο εξετάσαμε τα πιο σημαντικά στοιχεία της μακροοικονομικής. 
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στις μορφές αγοράς, έννοια που ανήκει στην 
μικροοικονομική. Σε μία οικονομία υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις η καθεμιά από 
τις οποίες παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με βάση τα οποία μπορεί 
να ταξινομηθεί σε κατηγορίες. Έτσι μπορεί να γίνει διάκριση με βάση τα προϊόντα 
που παράγουν (π.χ. αγορά αυτοκινήτων, αγορά ποτών) αλλά και με βάση το βαθμό 
ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ τους. Ανάλογα λοιπόν με το βαθμό ανταγωνι-
σμού των πωλητών οι μορφές αγοράς διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: πλήρης ή 
τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο και μονοπωλιακός ανταγωνισμός. 
Υπάρχει και διάκριση που γίνεται ανάλογα με τον ανταγωνισμό των αγοραστών, την 
οποία όμως δε θα εξετάσουμε. Οι μορφές αγοράς διαφέρουν ως προς τον αριθμό 
των επιχειρήσεων, τον τύπο του παραγόμενου προϊόντος, την τιμή του προϊόντος, 
τις συνθήκες εισόδου στον κλάδο, κλπ. τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

4.1. Πλήρης ή τέλειος ανταγωνισμός

Τα βασικά χαρακτηριστικά του πλήρους ανταγωνισμού είναι τα εξής:

•  υπάρχει μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων στον κλάδο. Η τιμή της αγοράς δεν 
μπορεί να επηρεαστεί από κανέναν παραγωγό και προσδιορίζεται από τη συ-
νολική ζήτηση και προσφορά για το προϊόν. Έτσι ο κάθε παραγωγός με δεδο-
μένη την τιμή του προϊόντος θα διαθέσει την ποσότητα που εκείνος θα απο-
φασίσει.
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•  το προϊόν που προσφέρουν οι επιχειρήσεις είναι ομοιογενές δηλαδή θεωρεί-
ται από τους καταναλωτές ότι τα προϊόντα δεν έχουν διαφορές μεταξύ τους ως 
προς π.χ. τα συστατικά, την εμφάνιση.

• η διαφήμιση δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου

•  οι συνθήκες εισόδου στον κλάδο είναι πολύ εύκολες με την έννοια ότι μία 
επιχείρηση έχει ελευθερία εισόδου και εξόδου στον κλάδο.

Στην πράξη είναι δύσκολο να υπάρξει αυτή η μορφή αγοράς, ωστόσο ένα παρά-
δειγμα πλήρους ανταγωνισμού μπορεί να θεωρηθεί ο γεωργικός τομέας. Ο αντα-
γωνισμός χαρακτηρίζεται τέλειος όταν οι αγοραστές και οι πωλητές έχουν πλήρη 
γνώση των συνθηκών της αγοράς. 

4.2. Μονοπώλιο

Το μονοπώλιο παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

•  υπάρχει μία μόνο επιχείρηση στον κλάδο που παράγει και προσφέρει ένα 
προϊόν. Συνεπώς, η τιμή του προϊόντος καθορίζεται από τη μοναδική επιχεί-
ρηση του κλάδου η οποία έχει τη δυνατότητα να παράγει λιγότερο προϊόν και 
να το διαθέσει σε υψηλότερη τιμή.

•  υπάρχει έλλειψη υποκατάστατων προϊόντων, προϊόντων δηλαδή που μπορεί 
να ικανοποιήσουν την ίδια ανάγκη. 

•  η διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την βελτίωση της εικό-
νας που έχουν οι καταναλωτές ή και για να αυξηθεί η συνολική ζήτηση για το 
προϊόν

• η δυνατότητα εισόδου στον κλάδο είναι πολύ δύσκολη ή αδύνατη.

Παραδείγματα μονοπωλίου αποτελούν οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας όπως η 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), η ΕΥΔΑΠ. Αυτές οι επιχειρήσεις χαρα-
κτηρίζονται ως φυσικά μονοπώλια.

4.3. Ολιγοπώλιο

Αυτή η μορφή αγοράς διακρίνεται από τα παρακάτω στοιχεία:

•  υπάρχουν λίγες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου με αποτέλεσμα να υπάρχει μία 
σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ τους. Η οποιαδήποτε ενέργεια μίας επιχείρη-
σης θα προκαλέσει αντιδράσεις των ανταγωνιστών της. Αν για παράδειγμα μία 
επιχείρηση αποφασίσει να μειώσει την τιμή του προϊόντος της με σκοπό να 
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προσελκύσει περισσότερους καταναλωτές και να αυξήσει τα κέρδη της τότε 
και οι άλλες επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να κάνουν το ίδιο για να μην χάσουν 
τους πελάτες τους. Στο ολιγοπώλιο μπορεί να υπάρξει και ο λεγόμενος πόλε-
μος τιμών γεγονός όμως που θα επιφέρει περιορισμό των κερδών όλων των 
επιχειρήσεων. Όπως επίσης μπορεί να υπάρξουν και οι λεγόμενες μυστικές 
συνέργειες, οι οποίες αναφέρονται σε συμφωνίες των επιχειρήσεων σε δεδο-
μένα επίπεδα τιμών προς όφελος όλων των επιχειρήσεων του ολιγοπωλίου. 

•  το προϊόν που παράγουν και προσφέρουν οι επιχειρήσεις μπορεί να είναι 
ομοιογενές ή διαφοροποιημένο. Η διαφοροποίηση μπορεί να αφορά στην ποι-
ότητα, στη συσκευασία, κλπ.

•  η χρήση της διαφήμισης μπορεί να είναι μεγάλη σε περιπτώσεις που το προϊόν 
είναι διαφοροποιημένο

•  η είσοδος θεωρείται δύσκολη. Ένας λόγος είναι ότι οι υπάρχουσες επιχειρή-
σεις του κλάδου έχουν ήδη εδραιωθεί και θα απαιτούνταν μεγάλες δαπάνες 
από τις καινούριες επιχειρήσεις για την είσοδό τους στην αγορά.

Παραδείγματα ολιγοπωλιακών κλάδων αποτελούν οι βιομηχανίες τσιμέντου, ηλε-
κτρικών συσκευών, κ.ά.

4.4. Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός, που αποτελεί και τη συνηθέστερη μορφή αγο-
ράς, έχει στοιχεία του τέλειου ανταγωνισμού και του μονοπωλίου.

Τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν το μονοπωλιακό ανταγωνισμό είναι τα ακό-
λουθα:

•  υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στον κάθε κλάδο συνεπώς η κάθε μία από αυ-
τές δεν επηρεάζεται από τις αντιδράσεις των άλλων

•  υπάρχει μία μικρή διαφοροποίηση των προϊόντων, η οποία μπορεί να έγκει-
ται στο χρώμα, το σχήμα, κλπ. Λόγω της διαφοροποίησης των προϊόντων, οι 
επιχειρήσεις μπορούν να καθορίζουν την τιμή που επιθυμούν. Επιπλέον, χρη-
σιμοποιείται αρκετά η διαφήμιση προκειμένου να υπάρξει καλύτερη πληρο-
φόρηση για τα προϊόντα της κάθε επιχείρησης

•  η διαφήμιση χρησιμοποιείται συχνά λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού των 
επιχειρήσεων 

•  οι συνθήκες εισόδου είναι σχετικά εύκολες 

Τα καταστήματα τροφίμων, ρούχων, τα κομμωτήρια, τα πρατήρια βενζίνης, κλπ. 
αποτελούν παραδείγματα της συγκεκριμένης μορφής αγοράς.
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ςύνοψη κεφαλαίου α

Βασικά στοιχεία της μακροοικονομίας είναι το ΑΕΠ και το εισόδημα και ο ρόλος 
τους είναι πολύ σημαντικός καθώς αποτελούν δείκτες της οικονομικής ανάπτυξης 
μιας χώρας. Το ΑΕΠ μπορεί να είναι ονομαστικό ή πραγματικό, ανάλογα με το αν 
μετράται σε τρέχουσες ή σταθερές τιμές, και μπορεί επίσης να είναι σε αγοραίες 
τιμές ή τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής, ανάλογα με το αν περιλαμβάνο-
νται ή όχι οι έμμεσοι φόροι. Οι συνιστώσες του είναι η κατανάλωση, η επένδυση, 
οι δημόσιες δαπάνες, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές. Το εισόδημα, όπως και στην 
περίπτωση του προϊόντος, διακρίνεται στο εγχώριο και το εθνικό εισόδημα, στο 
προσωπικό και στο διαθέσιμο εισόδημα. Το μοντέλο του οικονομικού κυκλώματος, 
παρουσιάζει την αλληλεπίδραση των οικονομικών παραγόντων. Τέλος, παρουσιά-
ζεται το φαινόμενο των οικονομικών διακυμάνσεων. 

Το χρήμα είτε με τη μορφή χαρτονομισμάτων, κερμάτων, επιταγών, πιστωτικών 
καρτών είτε με ηλεκτρονική μορφή αποτελεί το μέσο για τη διεξαγωγή των συ-
ναλλαγών στις σύγχρονες οικονομίες. Η διαχείριση του χρήματος γίνεται από το 
τραπεζικό σύστημα το οποίο αποτελείται από την κεντρική τράπεζα κάθε χώρας, 
τις εμπορικές τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Κάθε μία 
από τις κατηγορίες αυτές επιτελεί διαφορετικό ρόλο σε μία οικονομία, με κυρίαρχη 
την κεντρική τράπεζα. Ένα σημαντικό πρόβλημα στις σύγχρονες οικονομίες είναι ο 
πληθωρισμός, ο οποίος οφείλεται στη συνεχή αύξηση του γενικού επιπέδου των 
τιμών και έχει δυσμενείς συνέπειες στην οικονομία μιας χώρας. Για την αξιολόγη-
ση της σταθερότητας των τιμών στην Ευρώπη χρησιμοποιείται ο εναρμονισμένος 
δείκτης τιμών καταναλωτή που δείχνει το επίπεδο των τιμών στις ευρωπαϊκές χώ-
ρες. 

Ο δημόσιος τομέας αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της οικονομίας. Μέσω των πο-
λιτικών που χρησιμοποιεί, από τις οποίες οι συνηθέστερες είναι η δημοσιονομική 
και η νομισματική, μπορεί να επηρεάσει διάφορα οικονομικά μεγέθη. Ο κρατικός 
προϋπολογισμός περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα έσοδα, στα οποία περιλαμβάνο-
νται κυρίως οι φόροι και έσοδα από δανεισμό, και έξοδα, που περιλαμβάνουν τις 
μεταβιβαστικές πληρωμές και τις δαπάνες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών του 
κράτους. Στην περίπτωση που οι δαπάνες του κράτους είναι μεγαλύτερες από τα 
έσοδα υπάρχει έλλειμμα του δημόσιου τομέα. Το χρέος είναι επίσης μία έννοια 
σημαντική που μπορεί να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στην οικονομία μιας 
χώρας και συνήθως αυξάνεται όταν υπάρχει έλλειμμα. Οι συναλλαγές της χώρας 
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με άλλες χώρες φαίνονται στο ισοζύγιο πληρωμών, η κυριότερη κατηγορία του 
οποίου είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Οι μορφές αγοράς μπορούν να διακριθούν με βάση το βαθμό ανταγωνισμού με-
ταξύ των επιχειρήσεων, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς ο ανταγωνισμός 
επηρεάζει τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και συνεπώς το μηχανισμό της αγο-
ράς και των τιμών. Οι μορφές αγοράς με βάση αυτό το κριτήριο είναι ο πλήρης ή 
τέλειος ανταγωνισμός, το μονοπώλιο, το ολιγοπώλιο και ο μονοπωλιακός αντα-
γωνισμός. Κάθε μορφή αγοράς διαφέρει από την άλλη ως προς τον αριθμό των 
επιχειρήσεων, τον τύπο του προϊόντος, την ευκολία πρόσβασης στον κλάδο, κλπ. 
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ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

1.  Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι η συνολική αξία των τελικών αγαθών και υπη-
ρεσιών που παράγονται σε μία χώρα σε ένα συγκεκριμένο έτος από όσους βρίσκο-
νται εντός της χώρας. 

  Σωστό  Λάθος

2.  Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν είναι το προϊόν που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας 
ανεξάρτητα του σε ποια χώρα το αποκτούν.

  Σωστό  Λάθος

3.  Το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές ή αλλιώς το πραγματικό ΑΕΠ δεν περιλαμβάνει τις μεταβο-
λές στο γενικό επίπεδο τιμών. 

  Σωστό  Λάθος

4. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές περιλαμβάνει:

  α) τους άμεσους φόρους

  β) τους έμμεσους φόρους

  γ) κανένα από τα παραπάνω

5.  Σύμφωνα με τη μέθοδο της προστιθέμενης αξίας, για τον υπολογισμό του ΑΕΠ περι-
λαμβάνεται η αξία όλων των σταδίων παραγωγής.

  Σωστό  Λάθος

6. Στις συνιστώσες του ΑΕΠ περιλαμβάνονται:

  α) η επένδυση

  β) η κατανάλωση

  γ) οι δημόσιες δαπάνες

  δ) οι εισαγωγές και οι εξαγωγές

  ε) όλα τα παραπάνω
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7. Το Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ:

  α)  απεικονίζει το εισόδημα κάθε ατόμου σε μια οικονομία

  β)  προκύπτει αν διαιρέσουμε το ΑΕΠ ενός έτους με τον πληθυσμό του 
ίδιου έτους

  γ) α και β

8.   Στο οικονομικό κύκλωμα υπάρχουν δύο αντίθετες κυκλικές ροές, η πραγματική και 
η χρηματική.

  Σωστό  Λάθος

9.   Το διαθέσιμο εισόδημα ισούται με το προσωπικό εισόδημα αν αφαιρεθεί ο φόρος 
εισοδήματος. 

  Σωστό  Λάθος

10.   Ο μισθός ενός Έλληνα που εργάζεται σε μια επιχείρηση στη Γαλλία ανήκει στο εγχώ-
ριο εισόδημα της Ελλάδας και στο εθνικό εισόδημα της Γαλλίας.

  Σωστό  Λάθος

11.   Οι φάσεις του οικονομικού κύκλου από τις οποίες περνά μία οικονομία είναι η κορυ-
φή, η ύφεση, το βάθος και η ανάκαμψη.

  Σωστό  Λάθος

12. Το χρήμα:

  α) είναι μέσο συναλλαγής

  β) είναι μονάδα μέτρησης της αξίας

  γ) είναι μέσο διαφύλαξης αξιών

  δ) όλα τα παραπάνω

13.  Το τραπεζικό σύστημα μιας χώρας αποτελούν οι εμπορικές τράπεζες.

  Σωστό  Λάθος

14.  Η κεντρική τράπεζα μιας χώρας:

  α) εκδίδει χρήμα

  β)  προσδιορίζει την ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί στην αγο-
ρά

  γ) ελέγχει τη λειτουργία των εμπορικών τραπεζών

  δ) όλα τα παραπάνω
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15.  Οι εμπορικές τράπεζες:

  α) στοχεύουν στη μεγιστοποίηση των κερδών τους

  β)  προσδιορίζουν την ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί στην αγορά

  γ) α και β

16. Σκοπός του ελάχιστου ποσοστού υποχρεωτικών διαθεσίμων είναι:

  α)  να εμποδίζει τις εμπορικές τράπεζες να πραγματοποιούν πολλά κέρ-
δη

  β)  να επιτρέπει στις νομισματικές αρχές να επηρεάζουν την πιστοδοτική 
ικανότητα των εμπορικών τραπεζών 

17.  Πληθωρισμός σε μία οικονομία παρουσιάζεται όταν υπάρχει υψηλό επίπεδο τιμών.

  Σωστό  Λάθος

18.  Ο ρυθμός πληθωρισμού δείχνει τη μεταβολή του γενικού επιπέδου των τιμών σε μια 
ορισμένη χρονική περίοδο.

  Σωστό  Λάθος

19. Δεν αποτελεί συνέπεια του πληθωρισμού:

  α) η μείωση της αγοραστικής δύναμης του χρήματος

  β)  η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγαθών και υπηρεσιών μιας 
χώρας

  γ) η μη δίκαιη διανομή του εισοδήματος

  δ) όλα τα παραπάνω

20.  Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή:

  α)  μετρά τις μεταβολές των τιμών αγαθών και υπηρεσιών στις ευρωπα-
ϊκές χώρες

  β)  παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ των στοιχείων των χωρών

  γ)   αποτελεί τον κύριο δείκτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για 
την αξιολόγηση της σταθερότητας των τιμών στην ευρωζώνη

  δ)   όλα τα παραπάνω

21.  Ο πληθωρισμός οφείλεται σε αύξηση του κόστους παραγωγής.

  Σωστό  Λάθος

22.   Η νομισματική πολιτική αφορά στη μεταβολή της ποσότητας χρήματος που κυκλοφο-
ρεί στην αγορά και αποσκοπεί στη σταθεροποίηση των τιμών.

  Σωστό  Λάθος
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23.  Η δημοσιονομική πολιτική αφορά στη μεταβολή:

  α)   των φόρων

  β)   των δημόσιων δαπανών

  γ)   των μεταβιβαστικών πληρωμών

  δ)   όλα τα παραπάνω

24.  Ο κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί πρόβλεψη για τα έσοδα και έξοδα του κράτους.

  Σωστό  Λάθος

25.  Στο σκέλος των εξόδων ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει:

  α)   τις μεταβιβαστικές πληρωμές

  β)   τις δημόσιες δαπάνες

  γ)   α και β

26.  Στον τακτικό προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνονται:

  α)   οι δαπάνες επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου

  β)   οι καταναλωτικές δαπάνες του δημοσίου

  γ)   κανένα από τα παραπάνω

27.  Οι δημόσιες δαπάνες περιλαμβάνουν:

  α)   τις δαπάνες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών

  β)   τις δαπάνες δημοσίων επενδύσεων

  γ)   τις τρέχουσες δαπάνες του δημοσίου

  δ)   όλα τα παραπάνω

28.   Εκτός από τους φόρους, πηγή εσόδων αποτελούν ο δανεισμός και τα έσοδα από επι-
χειρηματική δραστηριότητα.

  Σωστό  Λάθος

29.  Έλλειμμα σε μία χώρα υπάρχει όταν τα έξοδα υπερβαίνουν τα έσοδα.

  Σωστό  Λάθος

30.   Πρωτογενές έλλειμμα προκύπτει αν στο έλλειμμα προστεθούν οι τόκοι του δημόσιου 
χρέους 

  Σωστό  Λάθος
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31.   Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μιας χώρας δείχνει τις εισαγωγές και εξαγωγές 
των αγαθών.

  Σωστό  Λάθος

32.  Το δημόσιο χρέος μειώνεται όταν υπάρχει πλεόνασμα.

  Σωστό  Λάθος

33.  Οι μορφές αγοράς μπορούν να διακριθούν με βάση:

  α)   το προϊόν που παράγουν

  β)   το βαθμό ανταγωνισμού

  γ)   α και β

34.   Οι μορφές αγοράς είναι ίδιες τόσο από την πλευρά των πωλητών όσο και από την 
πλευρά των αγοραστών. 

  Σωστό  Λάθος

35.   Οι μορφές αγοράς με βάση το βαθμό ανταγωνισμού των πωλητών είναι:

  α)  ο πλήρης ανταγωνισμός

  β)   ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός

  γ)   το ολιγοπώλιο

  δ)   το μονοπώλιο

  ε)   όλα τα παραπάνω

36.  Στον πλήρη ανταγωνισμό 

  α)   ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι μικρός

  β)   οι συνθήκες εισόδου στον κλάδο είναι εύκολες

  γ)   το προϊόν παρουσιάζει ανομοιογένεια

  δ)   όλα τα παραπάνω

37.  Τα χαρακτηριστικά του μονοπωλίου είναι:

  α)   υπάρχει μία μόνο επιχείρηση που παράγει ένα προϊόν

  β)   οι συνθήκες εισόδου είναι δύσκολες

  γ)   δεν υπάρχουν υποκατάστατα προϊόντα

  δ)   όλα τα παραπάνω
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38.  Το ολιγοπώλιο χαρακτηρίζεται από:

  α)   μικρό αριθμό επιχειρήσεων 

  β)   σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ των επιχειρήσεων

  γ)   α και β

39.  Στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό:

  α)   υπάρχει μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων σε ένα συγκεκριμένο κλάδο

  β)   δεν υπάρχει διαφοροποίηση των προϊόντων

  γ)   οι συνθήκες εισόδου είναι σχετικά δύσκολες

40.   Η διαφήμιση ως μέσο προβολής των προϊόντων χρησιμοποιείται συχνά:

  α)   στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό

  β)   στον πλήρη ανταγωνισμό

  γ)   κανένα από τα παραπάνω

41.  Το προϊόν είναι ομοιογενές:

  α)   στον πλήρη ανταγωνισμό

   β)   στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό

  γ)   στο μονοπώλιο

42.  Ο πλήρης ανταγωνισμός είναι η συνηθέστερη μορφή αγοράς.

  Σωστό  Λάθος
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απαντήσεις ασκήσεων αυτοαξιολόγησης

1. Σωστό (παράγραφος 1.1)

2. Σωστό (παράγραφος 1.1)

3. Σωστό (παράγραφος 1.1)

4. β (παράγραφος 1.1)

5. Λάθος (παράγραφος 1.1)

6. ε (παράγραφος 1.1)

7. γ (παράγραφος 1.1)

8. Σωστό (παράγραφος 1.2)

9. Σωστό (παράγραφος 1.1)

10. Λάθος (παράγραφος 1.1)

11. Σωστό (παράγραφος 1.3)

12. δ (παράγραφος 2.1)

13. Λάθος (παράγραφος 2.2)

14. δ (παράγραφος 2.2)

15. α (παράγραφος 2.2)

16. β (παράγραφος 2.2)

17. Λάθος (παράγραφος 2.3)

18. Σωστό (παράγραφος 2.3)

19. β (παράγραφος 2.3)

20. δ (παράγραφος 2.3)

21. Σωστό (παράγραφος 2.3)

22. Σωστό (παράγραφος 3.1)

23. δ (παράγραφος 3.1)

24. Σωστό (παράγραφος 3.2)

25. γ (παράγραφος 3.2)

26. α (παράγραφος 3.2)

27. δ (παράγραφος 3.3)

28. Σωστό (παράγραφος 3.4)

29. Σωστό (παράγραφος 3.5)

30. Λάθος (παράγραφος 3.5)

31. Σωστό (παράγραφος 3.6)

32. Σωστό (παράγραφος 3.7)

33. γ (παράγραφος 4.1)

34. Λάθος (παράγραφος 4.1)

35. ε (παράγραφος 4.1)

36. β (παράγραφος 4.2)

37. δ (παράγραφος 4.3)

38. γ (παράγραφος 4.4)

39. α (παράγραφος 4.5)

40. α (παράγραφος 4.2, 4.5)

41. α (παράγραφος 4.2, 4.3, 4.5)

42. Λάθος (παράγραφος 4.2)
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περίληψη

Η οικονομία μιας χώρας βασίζεται στους τρεις κύριους τομείς παραγωγής της που εί-
ναι ο πρωτογενής, ο δευτερογενής και ο τριτογενής τομέας. Κάθε τομέας ξεχωριστά αλλά 
και οι τρεις ως σύνολο επηρεάζουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό διάφορα μεγέθη 
της οικονομίας. Οι τομείς αυτοί αποτελούνται από διαφορετικού μεγέθους επιχειρήσεις οι 
οποίες διακρίνονται σε κατηγορίες με βάση κάποια κριτήρια. Υπάρχουν οι πολύ μικρές, μι-
κρές, μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη συντριπτι-
κή πλειοψηφία στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελούν τη βάση της οικονομίας τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο. Ο ρόλος τους συνεπώς είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικός για την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία. Η Ευρώπη κατανοώντας τη σημασία 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προβαίνει σε διάφορες ενέργειες και δράσεις τις οποίες 
στη συνέχεια ακολουθούν και υιοθετούν οι εθνικές κυβερνήσεις των χωρών της Ευρώ-
πης. Βασικός σκοπός των δράσεων είναι η ανάπτυξη και η υποστήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. 

Abstract

The economy of a country depends on three basic sectors which are the primary, the 
secondary and the tertiary sector. Each one of these, separately but also the three as 
a whole, affect some aggregates of the economy to a lesser or greater degree. These 
sections consist of different sized enterprises which are divided in categories based on 
some criteria. There are the micro ones, small ones, medium ones, which constitute 
the small and medium sized enterprises (SMEs), and the large enterprises. The small 
and medium sized enterprises are the majority of all enterprises and are the base of the 
economy not only at a European but also at a Greek level. Therefore, their role is par-
ticularly important for the Greek and European economy. Understanding the importance 
of small and medium sized enterprises, Europe takes actions which are then followed 
and adopted by the national governments of the European countries. The main purpose 
of those actions is the growth and support of the small and medium sized enterprises. 
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Μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις στην Ευρώπη 
και στην Ελλάδα

(Αγγελική Παπακωνσταντίνου)
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Εισαγωγή

 ςτόχος

Η θεματική ενότητα «Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και 
στην Ελλάδα» πραγματεύεται τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
οικονομία. Ειδικότερα, παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες για την καλύτερη 
κατανόηση του επί μελέτη θέματος καθώς επίσης στοιχεία και δείκτες που τεκμη-
ριώνουν το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 
ελληνικό επίπεδο. Γίνεται σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης που αφορά και 
σε θέματα πρωτοβουλιών και δράσεων για την ενίσχυση αυτών των επιχειρήσεων. 
Στόχος της ενότητας αυτής είναι ο ενδιαφερόμενος να κατανοήσει τους ορισμούς 
και τις βασικές έννοιες των τομέων παραγωγής της οικονομίας και των διάφορων 
κατηγοριών των επιχειρήσεων, να μπορεί να συγκρίνει τις ενέργειες της Ελλάδας 
που αφορούν στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εκείνες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σύνολο αλλά και άλλων χωρών, να αντιληφθεί τη δύναμη 
και την επιρροή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να αναγνωρίσει τις δυνατό-
τητες που μπορεί να προσφέρει μία μικρομεσαία επιχείρηση στην οικονομία.

 προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού της ενότητας θα εί-
στε σε θέση να:

ςε επίπεδο γνώσεων

•  κατανοήσετε τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής της 
οικονομίας

•   κατανοήσετε τη σημασία των τριών τομέων παραγωγής στη συμμετοχή σημα-
ντικών μεγεθών της οικονομίας 

•   κατανοήσετε την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια
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ςε επίπεδο δεξιοτήτων

•   διαμορφώνετε απόψεις για τη δυναμική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

•   συγκρίνετε τις ενέργειες υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με-
ταξύ Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως σύνολο

•   αναλύετε τη διαχρονική πορεία και την υπάρχουσα κατάσταση της ελληνικής 
οικονομίας ως προς τους τρεις τομείς παραγωγής

ςε επίπεδο στάσεων

•   αναγνωρίσετε το ρόλο και τις δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στην ανάπτυξη μιας οικονομίας

•   κατανοήσετε και να αναγνωρίσετε τη δύναμη και την επιρροή των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

  Έννοιες – κλειδιά

τομείς παραγωγής - μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) - πολιτικές ενίσχυσης ΜΜΕ 
- Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις (SBA - Small Business Act) - ανταγωνιστικό-
τητα - επιχειρηματικότητα - χρηματοδότηση - ενιαία αγορά

 ςύντομη περιγραφή ενότητας

Η παρούσα ενότητα πραγματεύεται την έννοια και τη σημασία των μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αρχικά, παρουσιάζο-
νται οι τομείς παραγωγής της οικονομίας (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής), 
τα χαρακτηριστικά, η πορεία τους διαχρονικά και η συμμετοχή που έχουν οι τομείς 
αυτοί σε κάποια βασικά μεγέθη της οικονομίας, όπως στο ΑΕΠ και στην ανεργία. 
Στη συνέχεια της ενότητας προσδιορίζονται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων και 
γίνεται εστίαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τον κορμό της 
ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας. Μέσα από στοιχεία ερευνών που έχουν 
διεξαχθεί διαχρονικά, παρουσιάζεται η συμμετοχή ορισμένων κλάδων των τριών 
τομέων της οικονομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο ρόλος των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της οικονομίας καθώς επίσης και η κατάστα-
ση στην οποία βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την οικονομική κρίση 
και έπειτα. Το τελευταίο κεφάλαιο περιγράφει τις πολιτικές της Ευρώπης που σκο-
πό έχουν να ενισχύσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς και 
στη συνέχεια αναφέρονται οι αντίστοιχες ενέργειες και προσπάθειες της Ελλάδας 
προς αυτή την κατεύθυνση.
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1.  Τομείς της ελληνικής οικονομίας και συμμετοχή τους σε 
οικονομικά μεγέθη

1.1. Τομείς παραγωγής

1.2. Συμμετοχή κλάδων στη διαμόρφωση οικονομικών μεγεθών 

1.1. Τομείς παραγωγής

1.1.1. Πρωτογενής τομέας

Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας αφορά την παραλαβή αγαθών απευθεί-
ας από τη φύση και περιλαμβάνει τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τα 
δάση. Οι παράγοντες που καθορίζουν την αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα είναι 
μεταξύ άλλων το κλίμα, οι λίγες σχετικά πεδινές εκτάσεις και το ορεινό ανάγλυφο, 
το δημογραφικό πρόβλημα, η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
κλπ. Ο πρωτογενής τομέας υπήρξε για πολλά χρόνια η βάση της οικονομίας της 
Ελλάδας. Μέχρι την δεκαετία του 1960 οι γεωργικές δραστηριότητες βασίζονταν 
σε παραδοσιακούς τρόπους, ενώ σήμερα η γεωργική παραγωγή έχει εξελιχθεί, 
καθώς χρησιμοποιούνται μηχανήματα, θερμοκήπια, αρδευτικά συστήματα, λιπά-
σματα, κ.ά. Μέσω των εγγειοβελτιωτικών έργων γίνεται προσπάθεια βελτίωσης 
και αύξησης της γεωργικής παραγωγής. Τα κυριότερα γεωργικά προϊόντα που πα-
ράγονται στην Ελλάδα είναι τα δημητριακά, τα βιομηχανικά φυτά (βαμβάκι, ζαχαρό-
τευτλα), και ελιές. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ανάπτυξη στα βιολογικά προϊόντα, 
τα οποία προέρχονται από τη βιολογική γεωργία και από τη βιολογική κτηνοτροφία. 
Όσον αφορά τη δασοκομία, φαίνεται ότι η παραγωγή δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική 
λόγω της μείωσης του αριθμού των ελληνικών δασών. Στον κλάδο της αλιείας, τις 
δύο τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκαν οι υδατοκαλλιέργειες εξαιτίας της υπερα-
λίευσης των θαλασσών και ένα μέρος της παραγωγής εξάγεται. Η συμμετοχή του 
πρωτογενούς τομέα στην οικονομία της χώρας είναι η μικρότερη συγκριτικά με 
τους δύο άλλους παραγωγικούς τομείς.
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1.1.2. Δευτερογενής τομέας

Ο δευτερογενής τομέας αφορά την παραγωγή αγαθών τα οποία προέρχονται από 
τη μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. Περιλαμβάνει τους κλάδους 
της μεταποίησης (βιομηχανίας, βιοτεχνίας), της ενέργειας, των μεταλλευμάτων, της 
ύδρευσης, της οικοδομής και των λατομείων - ορυχείων. Οι κυριότεροι κλάδοι της 
μεταποίησης στην Ελλάδα είναι η κλωστοϋφαντουργία, οι μονάδες επεξεργασίας 
τροφίμων, η παρασκευή σιδήρου, αλουμινίου, η ένδυση και υπόδηση. Η Ελλάδα 
που στηριζόταν κατά βάση στον πρωτογενή τομέα, άρχισε να στρέφεται προς τους 
κλάδους της βιομηχανίας τη δεκαετία 1960. Αρχικά υπήρξε ανάπτυξη της βαριάς 
βιομηχανίας (διυλιστήρια, μεταλλουργικές - οικοδομικές βιομηχανίες, βιομηχανί-
ες χάλυβα, αλουμινίου, τσιμέντου, κα) και στη συνέχεια ακολούθησε η ελαφριάς 
μορφής βιομηχανία (τροφίμων, υφασμάτων, ποτών, κλπ). Ωστόσο, υπήρξαν κά-
ποιοι παράγοντες που εμπόδισαν την ανάπτυξή της. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού 
οικογενειακών επιχειρήσεων, η έλλειψη τεχνολογικής υποδομής, η αδυναμία να 
ανταγωνιστούν τις ξένες επιχειρήσεις με την απελευθέρωση του εμπορίου είναι 
μερικοί από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του κλάδου της βιομηχανίας στη χώρα μας. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια 
ο αριθμός των βιομηχανικών επιχειρήσεων μειώνεται και ένα μέρος τους μεταφέ-
ρεται σε άλλες χώρες. Από την πλευρά του κράτους υπήρξαν κάποιες ενέργειες 
για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, όπως για παράδειγμα η παροχή 
κινήτρων για την ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, χωρίς όμως σημαντικά 
αποτελέσματα. Οι κατασκευές αποτελούν επίσης ένα σημαντικό κλάδο της ελλη-
νικής οικονομίας. Τα τεχνικά έργα, όπως για παράδειγμα το αεροδρόμιο «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος», η γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» στο Ρίο-Αντίρριο, η Αττική 
Οδός, η Εγνατία Οδός, κ.ά., οι κατασκευές κατοικιών και άλλων οικοδομημάτων 
συνεισέφεραν στην οικονομική πρόοδο της χώρας. Όσον αφορά στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή βασίζεται στην εξόρυξη του λιγνίτη που υπάρχει στη 
χώρα μας και στο πετρέλαιο που μέχρι σήμερα εισάγεται. Οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειες (ήλιος, άνεμος, γεωθερμία, βιομάζα) έχουν μικρό ποσοστό συμμετοχής 
στην παραγωγή ενέργειας, αν και το ποσοστό τους έχει σημειώσει μία άνοδο και 
φαίνεται ότι η αυξητική αυτή τάση θα συνεχιστεί στο μέλλον. 

1.1.3. Τριτογενής τομέας

Ο τριτογενής τομέας αφορά την παροχή υπηρεσιών και ειδικότερα το εμπόριο, τις 
μεταφορές, τις τράπεζες, τις ασφάλειες, τις επικοινωνίες, την υγεία, την παιδεία και 
άλλες υπηρεσίες. Ο τριτογενής τομέας είναι ο πιο αναπτυγμένος στη χώρα μας συ-
γκριτικά με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με τον κλάδο του τουρισμού να 
κατέχει σημαντική θέση. Μορφές τουρισμού αποτελούν ο τουρισμός των πόλεων 
(city breaks), ο πολιτιστικός, ο εναλλακτικός τουρισμός ο οποίος παρουσιάζει ανά-
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πτυξη τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον αγροτουρισμό, το 
θαλάσσιο τουρισμό, τον αθλητικό τουρισμό αναψυχής, το γαστρονομικό τουρισμό. 
Σημαντική ανάπτυξη παρουσιάζουν οι κλάδοι των θαλάσσιων μεταφορών και των 
αερομεταφορών. Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυ-
χθεί σημαντικά καθώς όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού χρησιμοποιεί κι-
νητό τηλέφωνο και το διαδίκτυο. Σήμερα, χάρη στη διαρκή αύξηση του τουρισμού 
αλλά και στην ισχυρή παρουσία της ναυτιλίας, παραδοσιακής δραστηριότητας των 
Ελλήνων, ο τριτογενής τομέας υπερτερεί σημαντικά σε σχέση με τον πρωτογενή 
και δευτερογενή τομέα.

1.2. Συμμετοχή των κλάδων στη διαμόρφωση μεγεθών της 
οικονομίας

1.2.1. ΑΕΠ

Στο σημείο αυτό θα δούμε τη συμμετοχή των τομέων παραγωγής σε ορισμένα 
βασικά μεγέθη της οικονομίας ξεκινώντας από το ΑΕΠ. Όπως είδαμε στο προη-
γούμενο κεφάλαιο, ένας τρόπος υπολογισμού του ΑΕΠ είναι η μέθοδος της προστι-
θέμενης αξίας. Δείχνει την αξία που δημιουργείται από τη λειτουργία της επιχείρη-
σης, συνεπώς είναι σημαντικό μία επιχείρηση να έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία. 
Λαμβάνεται υπόψη η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) γιατί δεν αφαιρούνται 
οι αποσβέσεις. Η ΑΠΑ διαφέρει ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν που απο-
τιμάται σε τιμές αγοράς ως προς τους φόρους, δηλαδή το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν υπολογίζεται αν στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία προστεθούν οι φόροι 
αφού έχουν αφαιρεθεί οι επιδοτήσεις στα προϊόντα. Στο σημείο αυτό θα δούμε τις 
μεταβολές κατά τα έτη 2007-2009, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής. Κατά το έτος 2007 η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία αυξήθηκε κατά 6,8% 
στο σύνολο της χώρας σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στον πρωτογενή τομέα η 
ΑΠΑ παρουσίασε μείωση 0,2%, ενώ στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα υπήρξε 
μία αύξηση κατά 3,6% και 8,1% αντίστοιχα. Κατά το έτος 2009 ο πρωτογενής τομέας 
συμμετέχει κατά 3,1% στην προστιθέμενη αξία, ο δευτερογενής με 17,8% και ο τρι-
τογενής τομέας με 79,1%. Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία αυξήθηκε κατά 0,4% 
στο σύνολο της χώρας σε σχέση με το 2008. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση της προ-
στιθέμενης αξίας στο σύνολο της χώρας στον πρωτογενή τομέα ήταν της τάξης του 
0,7%. Αντίθετα, στο δευτερογενή τομέα υπήρξε μείωση της προστιθέμενης αξίας 
κατά 1,4%, ενώ ο τριτογενής τομέας παρουσίασε αύξηση 0,9%. 

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο ΑΕΠ το 2009 είχαν οι περιφέρειες της Αττικής και 
της Κεντρικής Μακεδονίας με ποσοστά 43,4% και 15% αντίστοιχα. Το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ το ίδιο έτος ανήλθε στα 20.830 €, μειωμένο κατά 1,2% από το προηγούμενο 
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έτος. Το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφηκε στην περιφέρεια του Νότιου 
Αιγαίου και ακολουθούν οι περιφέρειες της Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Το χα-
μηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφηκε στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης και στην περιφέρεια Ηπείρου. Λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή 
των περιφερειών της χώρας στη δημιουργία της ακαθάριστης προστιθέμενης αξί-
ας φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό στον πρωτογενή τομέα κατέχει η Κεντρική 
Μακεδονία (20,8%) και ακολουθεί η περιφέρεια της Θεσσαλίας (13%). Όσον αφορά 
το δευτερογενή τομέα, η Αττική βρίσκεται στην πρώτη θέση με ποσοστό 33,4%, και 
έπεται η Κεντρική Μακεδονία με 16,4%. Τέλος, στον τριτογενή τομέα η περιφέρεια 
της Αττικής κατέχει ποσοστό 47,2% και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 14,5%. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το Βόρειο Αιγαίο κατέχει την τελευταία θέση στο 
ποσοστό συμμετοχής στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και στους τρεις τομείς 
παραγωγής. Στον πρωτογενή τομέα κατέχει το 1,9%, στο δευτερογενή τομέα 1,1% 
και στον τριτογενή τομέα 1,6%. Ανάλογα ήταν και τα στοιχεία το προηγούμενο έτος 
(2008) με κάποιες πολύ μικρές διαφορές στα ποσοστά. 

Η συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ το 2009 ήταν 17,8% έναντι 18,1% 
το 2008 και του τριτογενούς τομέα 79,1% σε σχέση με το 2008 που ήταν 78,7%, ενώ 
στον πρωτογενή τομέα δεν παρουσιάστηκε μεταβολή. 

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται η συμμετοχή των τριών παραγωγικών τομέ-
ων στην προστιθέμενη αξία της ελληνικής οικονομίας διαχρονικά. Στον πρωτογενή 
τομέα παρατηρούνται αυξομειώσεις στην προστιθέμενη αξία μέχρι το 1993-1994, 
ενώ τα επόμενα χρόνια μέχρι σήμερα υπάρχει πτώση στο συγκεκριμένο τομέα. Στο 
δευτερογενή τομέα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας ’80 υπάρχουν αυξομειώσεις, ενώ 
τα επόμενα χρόνια λόγω της αποβιομηχάνισης, η προστιθέμενη αξία έχει πτωτική 
τάση. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο ΑΕΠ διαχρονικά, όπως φαίνεται από τα ποσο-
στά των διαγραμμάτων, έχει ο τριτογενής τομέας. Μόνο στις αρχές της δεκαετίας 
’70 η προστιθέμενη αξία μειώνεται, ακολουθώντας όμως στη συνέχεια και μέχρι 
σήμερα ανοδική πορεία. Ενώ η Ελλάδα αρχικά στηριζόταν στον πρωτογενή τομέα 
παραγωγής και στο δευτερογενή, με την πάροδο των ετών τη βάση της αποτέλεσε ο 
τριτογενής τομέας παραγωγής. Οι χώρες με κύριο τομέα παραγωγής τον τριτογενή 
θεωρούνται αναπτυγμένες σε αντίθεση με εκείνες που στηρίζονται περισσότερο 
στον πρωτογενή τομέα, οι οποίες κατατάσσονται στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.
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Διάγραμμα Β.1: Πρωτογενής τομέας 1970-2008 
(Πηγή στοιχείων: OECD Factbook 2010:Economic, Environmental and Social Statistics)

Διάγραμμα Β.2: Δευτερογενής τομέας 1970-2008 
(Πηγή στοιχείων: OECD Factbook 2010:Economic, Environmental and Social Statistics)
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Διάγραμμα Β.3: Τριτογενής τομέας 1970-2008 
(Πηγή στοιχείων: OECD Factbook 2010:Economic, Environmental and Social Statistics)

1.2.2. Απασχόληση

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τα 
έτη από 2006 έως 2011 που αφορά τους απασχολούμενους ανά τομέα οικονομικής 
δραστηριότητας του πρώτου πίνακα παρατηρούνται τα εξής: 

Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα παρατηρείται μία συνεχής μείωση μέχρι το γ’ 
τρίμηνο του έτους 2007 ενώ στη συνέχεια υπάρχει μία αύξηση μέχρι το β’ τρίμηνο 
του 2008. Από το 2009 και μέχρι την αρχή του 2010 ο πρωτογενής τομέας παρουσι-
άζει αύξηση ενώ στη συνέχεια μειώνεται και πάλι. Στο δευτερογενή τομέα υπάρχει 
αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων μέχρι το γ’ τρίμηνο του 2007 και στη 
συνέχεια παρατηρούνται αυξομειώσεις. Ωστόσο, από το γ’ τρίμηνο του 2008 ολοένα 
και λιγότερα άτομα απασχολούνται στο δευτερογενή τομέα. Τέλος, στον τριτογενή 
τομέα παρατηρείται μία συνεχής αυξομείωση των απασχολούμενων ατόμων κατά 
τη διάρκεια των ετών 2006-2011. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος τομέας 
απασχολεί άτομα σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερα απ’ ότι ο δευτερογενής το-
μέας και έξι φορές περισσότερα από τον πρωτογενή τομέα.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα που αφορά στο α’ τρίμηνο του 2011 ο 
τριτογενής τομέας κατέχει την ηγετική θέση στην ελληνική οικονομία με ποσοστό 
69,2%. Το ποσοστό του αντίστοιχου τριμήνου του 2010 ήταν 67,1% και το 2009 66,8%. 
Ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας με αρκετά μεγάλη διαφορά με ποσοστό 18,4% 
έναντι 20,2% (μείωση 7,8% σε σχέση με το 2010) και 21,6% το 2009. Το μικρότερο 
ποσοστό απασχολούμενων κατέχει ο πρωτογενής τομέας με 12,40%. Το αντίστοιχο 
τρίμηνο των προηγούμενων ετών τα ποσοστά ήταν 12,7% και 11,6%.. Συγκρίνοντας 
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τον αριθμό των απασχολουμένων ανά τομέα της οικονομίας και παίρνοντας ως 
βάση το έτος 2010 φαίνεται ότι στον πρωτογενή τομέα υπήρχε μία αύξηση 8,2% σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 και μία μείωση 7,7% το 2011. Ο δευτερογε-
νής τομέας μειώθηκε κατά 7,8% το 2010 και 13,8% το επόμενο έτος. Ανάλογη εικόνα 
παρουσιάζει και ο τριτογενής τομέας, στον οποίο υπήρξε η μικρότερη μεταβολή 
(μείωση 0,9% συγκριτικά με το α’ τρίμηνο του 2009 και 2,2% το αντίστοιχο τρίμη-
νο του 2010). Ο κυριότερος κλάδος στον οποίο μειώθηκε η απασχόληση είναι ο 
κλάδος των κατασκευών και έπονται οι κλάδοι της γεωργίας, αλιείας, δασοκομίας 
καθώς και της μεταποίησης και της εκπαίδευσης.

Διάγραμμα Β.4: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολούμενων κατά τομέα της οικονομίας Α’τρίμηνο 2011
(Πηγή: Στατιστικά Θέματα-Αγορά Εργασίας (Ελληνική Στατιστική Αρχή)

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 2 που αφορά το α’ τρίμηνο του 2011 παρατί-
θενται αναλυτικά οι τομείς δραστηριότητας και παρατηρούνται τα ακόλουθα:

Στο δευτερογενή τομέα ποσοστό 57,2% απασχολείται στον κλάδο της μεταποίησης 
ενώ ένα ποσοστό 34,7% στον κλάδο των κατασκευών. Στον τριτογενή τομέα η πλει-
οψηφία των εργαζομένων με ποσοστό 27% απασχολείται στο λιανικό και χονδρικό 
εμπόριο και ακολουθεί η δημόσια διοίκηση και άμυνα και οι υπηρεσίες υποχρε-
ωτικής κοινωνικής ασφάλισης με ποσοστό σχεδόν 13%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται 
ο τομέας της εκπαίδευσης με ποσοστό 10,6% και ακολουθούν οι δραστηριότητες 
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης που καταλαμβάνουν 
ποσοστό 9,4%.

12,4%

18,4%

69,2%
Πρωτογενής τοµέας
∆ευτερογενής τοµέας
Τριτογενής τοµέας
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Πίνακας Β.1: Απασχολούμενοι 15 ετών και άνω κατά μονοψήφιες κατηγορίες 
οικονομικής δραστηριότητας

α΄ τρίμηνο 2011              

Σε χιλιάδες              

μονοψήφιες κατηγορίες οικονομικής 
δραστηριότητας και φύλο

ςύνολο 
Total

Ομάδες ηλικιών

ετών 
15 – 19 

ετών 
20 – 24 

ετών 
25 – 29 

ετών 
30 – 44 

ετών 
45 – 64 

65 ετών 
και άνω 

ςΥνΟΛΟ χΩρας - GREECE, TOTAL

και των δύο φύλων 4.194,4 15,7 177,2 447,8 1.861,4 1.611,3 81,1 

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 519,0 3,3 15,4 25,8 162,1 273,6 38,9 

Ορυχεία και λατομεία 11,1 – 0,6 1,0 5,1 4,2 0,2 

Μεταποίηση 440,7 0,8 14,7 46,7 202,7 171,4 4,4 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου, ατμού και κλιματισμού 24,5 – 0,9 0,9 10,6 12,2 – 
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, 
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες 
εξυγίανσης 27,4 – 0,9 1,3 9,7 15,3 0,1 

Κατασκευές 267,2 2,0 17,0 32,8 126,5 86,3 2,6 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. επισκευή 
μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσυ-
κλετών 782,0 3,6 40,2 105,0 376,5 246,2 10,4 

Μεταφορά και αποθήκευση 203,2 – 6,8 18,4 87,4 88,8 1,8 

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής κατα-
λύματος και υπηρεσιών εστίασης 272,3 3,7 29,2 36,4 112,2 83,8 6,8 

Ενημέρωση και επικοινωνία 83,1 – 2,8 12,1 43,7 23,9 0,5 

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες 113,7 – 1,9 11,5 57,9 42,3 0,1 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 4,7 – 0,2 0,7 2,1 1,8 0,1 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνι-
κές δραστηριότητες 218,9 – 5,6 35,4 100,9 74,3 2,7 

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστη-
ριότητες 79,1 0,4 4,4 10,8 38,0 24,4 1,0 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση 373,2 0,3 10,6 32,9 179,2 148,6 1,7 

Εκπαίδευση 308,8 – 5,9 28,3 138,9 134,1 1,7 

Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη 
υγεία και την κοινωνική μέριμνα 244,6 0,4 6,8 24,4 113,8 95,5 3,6 

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 46,7 0,1 2,9 4,4 22,2 16,2 0,9 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 87,6 0,7 7,1 12,2 36,1 29,4 2,1 

Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργο-
δοτών 84,6 0,3 3,1 6,5 34,8 38,4 1,5 

Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών 
και φορέων 2,1 – 0,2 0,2 0,9 0,8 – 
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1.2.3. Ανεργία

Ας δούμε σε αυτό το σημείο τη συσχέτιση των τριών τομέων της ελληνικής οικο-
νομίας με την ανεργία (λαμβάνονται υπόψη οι άνεργοι 15 ετών και άνω), η οποία 
παρουσιάζει μία αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Θα γίνει μία σύγκριση των το-
μέων της οικονομίας παίρνοντας ως βάση το α’ τρίμηνο κάθε έτους. Ας δούμε αρ-
χικά τα στοιχεία που αφορούν τον πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας. Το 
έτος 2009 το ποσοστό της ανεργίας στους κλάδους της γεωργίας, δασοκομίας και 
αλιείας έφτασε σχεδόν το 3%, ενώ τα δύο επόμενα χρόνια παρατηρήθηκε μία μεί-
ωση της ανεργίας στους συγκεκριμένους κλάδους με ποσοστά 2,83% το 2010 και 
1,7% το 2011. Στο δευτερογενή τομέα, στον κλάδο της μεταποίησης το 2009 ο ένας 
στους δύο δεν είχε εργασία με ποσοστό ανεργίας περίπου 50%. Το επόμενο έτος το 
ποσοστό αυξήθηκε σε 50,7%, ενώ στις αρχές του 2011 το ποσοστό ανεργίας ανήλθε 
σε 48,3%. Στον τομέα με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία κατανομή απασχολουμένων, 
τον τριτογενή τομέα τα στοιχεία είχαν ως εξής: στον κλάδο του τουρισμού η ανερ-
γία παρουσίασε πτωτική τάση, καθώς το α’ τρίμηνο του 2009 ήταν 30,10% έναντι 
28,5% του επόμενου έτους και 25,10% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Αντίθετα, ο 
κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου σημείωσε ανοδική πορεία στο δείκτη 
της ανεργίας στα τρία αυτά έτη. Συγκεκριμένα, το 2009 το ποσοστό ανεργίας ήταν 
20%, το 2010 ανήλθε σε 26,3% και το 2011 έφτασε 27,9%. Παρατηρούμε ότι κατά τη 
διάρκεια των παραπάνω τριών ετών υπήρξε μία απορρόφηση των απασχολούμε-
νων στον πρωτογενή τομέα, ενώ ο αριθμός των ανέργων στον κλάδο του εμπορίου 
αυξήθηκε. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την οικονομική κρίση που υφί-
σταται η Ελλάδα τα τελευταία έτη. 

Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) για το β’ τρίμη-
νο του 2011 μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα στοιχεία: 

Στον πρωτογενή τομέα οι κλάδοι της γεωργίας, αλιείας και δασοκομίας καταλαμ-
βάνουν ποσοστό 2,2% στο σύνολο (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τομέας). 
Στο δευτερογενή τομέα το ποσοστό ανεργίας φτάνει το 30,4% ενώ ο τριτογενής το-
μέας αγγίζει το 61%, ποσοστό διπλάσιο από το αντίστοιχο του δευτερογενούς τομέα. 
Το σύνολο των απασχολούμενων κατά το β’ τρίμηνο του 2011 ήταν 4.156.336. Ο 
μεγαλύτερος αριθμός ανέργων (πάνω από 108 χιλιάδες) παρατηρείται στον κλά-
δο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου με ποσοστό ανεργίας 17,7% στο σύνολο 
και 29% στον τριτογενή τομέα. Ακολουθεί ο κλάδος του τουρισμού όπου υπάρχει 
ανεργία σε ποσοστό 11,8% με 71.000 άνεργους στο σύνολο και 19,3% στο σύνολο 
του τριτογενούς τομέα. Αν λάβουμε υπόψη το σύνολο του δευτερογενούς τομέα 
φαίνεται ότι ο τομέας της μεταποίησης παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανεργία καθώς 
σχεδόν ο ένας στους δύο είναι άνεργος. Στον κλάδο της μεταποίησης παρατηρείται 
επίσης το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στο σύνολο που αγγίζει σχεδόν το 
15% με 91.000 άνεργους. 
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Πίνακας Β.2: Άνεργοι 15 ετών και άνω που είχαν εργαστεί στο παρελθόν, κατά μονοψήφιες κατηγορίες 
οικονομικής δραστηριότητας της τελευταίας εργασίας, διάρκεια ανεργίας και φύλο. Β΄ τρίμηνο 2011

Table 2: Unemployed persons of 15 years and over, who have previously been in employment, by one-
digit categories of economic activities of last job, duration of unemployment and sex. 2nd quarter 2011

Σε χιλιάδες              

Μονοψήφιες κατηγορίες οικονομικής 
δραστηριότητας και φύλο Σύ

νο
λο
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ta

l

Τώρα θα 
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εργασία 
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ςΥνΟΛΟ χΩρας - GREECE, TOTAL

Και των δύο φύλων 611,3 5,2 23,7 77,0 97,5 123,5 284,5 

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 13,3 – 0,5 1,7 2,6 1,2 7,3 

Ορυχεία και λατομεία 2,4 – 0,3 0,4 0,2 0,2 1,3 

Μεταποίηση 91,0 0,4 2,7 11,4 11,4 18,2 47,0 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 
κλιματισμού 3,7 0,2 0,2 0,3 0,7 0,7 1,7 

Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλή-
των και δραστηριότητες εξυγίανσης 10,0 – 1,1 1,7 1,4 2,2 3,6 

Κατασκευές 78,7 0,6 2,7 10,9 16,2 17,9 30,3 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. επισκευή μηχανοκινή των 
οχημάτων και μοτοσυκλετών 108,2 1,0 2,9 14,4 17,1 23,2 49,6 

Μεταφορά και αποθήκευση 26,9 0,2 1,3 2,9 4,7 4,9 12,9 

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και 
υπηρεσιών εστίασης 72,1 1,0 2,7 10,3 14,7 18,0 25,4 

Ενημέρωση και επικοινωνία 13,9 – 1,4 1,0 2,0 1,8 7,7 

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 5,4 0,1 0,1 1,5 0,3 1,4 1,9 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2,4 – – 0,4 0,8 0,4 0,7 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 24,5 0,4 0,7 3,8 4,5 4,8 10,3 

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 15,8 – 0,4 1,8 2,6 4,7 6,2 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση 36,2 0,5 1,7 4,4 5,5 8,0 16,0 

Εκπαίδευση 21,6 0,5 1,5 2,6 2,1 4,5 10,4 

Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεια και την 
κοινωνική μέριμνα 15,8 0,1 0,8 1,3 3,6 4,4 5,6 

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 12,2 0,3 0,4 2,4 2,7 1,6 4,8 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 11,7 – 0,8 1,2 2,1 1,6 6,0 

Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 6,4 – 0,7 1,4 1,3 0,5 2,5 

Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων – – – – – – – 

Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν 39,0 – 0,5 1,2 0,9 3,1 33,3 
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1.2.4. Πληθωρισμός

Ας δούμε τώρα τη σχέση μεταξύ των τομέων της οικονομίας με τον πληθωρισμό. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ), παρατηρώντας 
την τελευταία τριετία και παίρνοντας ως έτος βάσης το 2009, φαίνεται ότι η μεγα-
λύτερη αύξηση στο επίπεδο τιμών σημειώνεται στον κλάδο των μεταφορών του 
τριτογενή τομέα. Ενδεικτικά, αναφέρουμε, με έτος βάσης το 2009, τους γενικούς 
δείκτες τιμών 102,56 το 2008, 116,21 το 2010 και 123,69 μέχρι το Σεπτέμβριο του 
2011. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της τιμής της βενζίνης και των 
υπηρεσιών μεταφοράς. Μεγάλη αύξηση υπήρξε στη στέγαση εξαιτίας της ανοδικής 
πορείας των τιμών πετρελαίου και θέρμανσης, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ει-
δών επισκευής και συντήρησης κατοικίας, κλπ. Επίσης, στον πρωτογενή τομέα και 
ειδικότερα στα είδη διατροφής και στα μη αλκοολούχα ποτά ο δείκτης τιμών αυξή-
θηκε λόγω αύξησης των τιμών σε δημητριακά, γαλακτοκομικά, κρέατα, ψάρια, λα-
χανικά, κλπ. Αύξηση στο γενικό επίπεδο τιμών παρατηρήθηκε και στα αλκοολούχα 
ποτά και στον καπνό με το γενικό δείκτη να φτάνει τις 95,01 μονάδες το 2008 έναντι 
114,76 μονάδων το 2010 και το 2011 τις 122,62 μονάδες. Αναφορικά με τον εναρ-
μονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, τον Αύγουστο του 2011 παρουσίασε αύξηση 
1,4% έναντι ανόδου 5,6% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Ωστόσο 
υπήρξε πτωτική πορεία του πληθωρισμού που οφείλεται στις μειώσεις κατά 11% 
των ειδών ένδυσης και υπόδησης λόγω των θερινών εκπτώσεων και 0,4% της 
μείωσης στις τιμές των φαρμάκων. 

Παρατηρώντας τις διαχρονικές μεταβολές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από το 
1960 μέχρι το 2010 σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ότι υπήρξε μία 
μεγάλη αύξηση το 1973 εξαιτίας της πετρελαϊκής κρίσης η οποία είχε ως αποτέλε-
σμα την ύφεση και την αύξηση του πληθωρισμού παγκοσμίως. Το ίδιο συνέβη και 
στο τέλος της δεκαετίας ’70, ενώ την επόμενη δεκαετία υπήρχαν αυξομειώσεις. Το 
1990 ο πληθωρισμός αυξήθηκε λόγω της πολιτικής αστάθειας που επικρατούσε 
στη χώρα, ενώ για τα επόμενα δέκα χρόνια έπεφτε συνεχώς. Τη δεκαετία του 2000, 
το χρονικό διάστημα που η Ελλάδα αποτελεί μέλος της ζώνης του ευρώ ο πληθω-
ρισμός παραμένει σχεδόν σταθερός με μικρές αυξομειώσεις.
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Διάγραμμα Β.5: Μεταβολές πληθωρισμού 1960-2010 
(Πηγή στοιχείων: Στατιστικά Θέματα:Δείκτες-ΕΛ.ΣΤΑΤ)
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2.  Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στην έυρώπη και στην έλλάδα

2.1. Διάκριση των επιχειρήσεων

2.2. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη 

2.3. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

2.1. Διάκριση των επιχειρήσεων

Ανεξάρτητα από τον τομέα που δραστηριοποιείται μία επιχείρηση είναι γεγονός 
ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο 
τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Πριν όμως προχωρήσου-
με στην ανάλυση του ρόλου αυτού είναι χρήσιμο να ορίσουμε κάποιες έννοιες για 
την καλύτερη κατανόηση της ενότητας. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει ομοφωνία 
ως προς τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της ποικιλομορφίας 
των επιχειρήσεων αλλά και των διαφορετικών οικονομικών συνθηκών που επι-
κρατούν σε διάφορες χώρες και επηρεάζουν το μέγεθος των επιχειρήσεων. Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή το 1996 εξέδωσε μία σύσταση (96/280/ΕΚ) για τη διατύπωση 
του πρώτου κοινού ορισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 2003 εγκρίθηκε 
μία νέα σύσταση (2003/361/ΕΚ) όπου διατυπώθηκε νέος ορισμός που άρχισε να 
εφαρμόζεται από το 2005 και ισχύει μέχρι σήμερα. Ο ορισμός αυτός εφαρμόζεται 
σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την ΕΕ η διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων με βάση τον 
αριθμό των απασχολούμενων(1), τον ετήσιο κύκλο εργασιών και τον ετήσιο ισολο-
γισμό γίνεται ως εξής:

1.   Ο αριθμός απασχολούμενων καλύπτει το εποχικό πλήρους, μερικής και εποχικής απασχόλη-
σης. Περιλαμβάνει τους μισθωτούς, τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση 
εξάρτησης προς αυτή και εξομοιούνται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο, τους ιδιοκτήτες 
επιχειρηματίες, τους εταίρους που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προ-
σπορίζονται οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση. (Σύσταση 2003/361/ΕΚ)
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•  πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα με 
ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο σύνολο ισολογισμού μικρότερο από 2 εκατ. 
ευρώ

•  μικρές επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται από 10 – 49 άτομα και οι οποί-
ες έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ, ή ένα 
ετήσιο σύνολο ισολογισμού που δεν ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ

•  μεσαίες επιχειρήσεις όπου ο αριθμός των απασχολούμενων κυμαίνεται μετα-
ξύ 50 – 249 και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ, 
ή ένα ετήσιο σύνολο ισολογισμού που δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ

•  μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στις οποίες απασχολούνται από 1 – 249 άτο-
μα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από άλλες επιχειρή-
σεις, δηλαδή να μην ανήκουν, κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο του κεφαλαί-
ου ή των δικαιωμάτων ψήφου, σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσό-
τερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους ορισμούς της ΜΜΕ 
ή της μικρής επιχείρησης (ανάλογα με την περίπτωση). Επίσης, οι πωλήσεις 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ ή ο ετήσιος ισολογισμός 
τους να μην ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ. 

•  οι μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζόμενους και ετήσιο 
κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ ή ετήσιο ισολογισμό μεγαλύ-
τερο από 43 εκατ. ευρώ

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο (SMEs Observatory, 2003) έχει αναγνωρίσει και 
κάποια άλλα χαρακτηριστικά των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που σχε-
τίζονται με την επιχειρηματικότητα. Έτσι, η γνώση, ο αυξημένος ανταγωνισμός και 
η ποικιλία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η επιτυχία μιας επιχείρησης είναι συνάρ-
τηση της αύξησης του μεγέθους της μέχρι κάποιο άριστο μέγεθος. Το μέγεθος της 
παραγωγής θεωρούνταν καθοριστικό στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα της επι-
χείρησης. Ωστόσο, διάφορες μελέτες δείχνουν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
διαδραματίζουν βασικό ρόλο στις σύγχρονες οικονομίες και μάλιστα πολλές χώρες 
βασίζονται σε αυτές. «Η διαφοροποίηση της ζήτησης των καταναλωτικών προϊό-
ντων, τα νέα ευέλικτα συστήματα παραγωγής που συνδέονται με την εξέλιξη της 
τεχνολογίας, η αύξηση του τομέα των υπηρεσιών, οι περιχαρακωμένες και μικρές 
αγορές, καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης φαίνεται να αφήνουν σημαντι-
κά περιθώρια επιτυχούς δράσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.» (Χανδρινός Σ., 
2005). 
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2.2. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ένα σημαντικό μέρος της ανάπτυξης προέρχεται 
από αυτές. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις ξεπερνούν τα 22 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου 
των επιχειρήσεων. Εξασφαλίζουν τα 2/3 της συνολικής ιδιωτικής απασχόλησης και 
περίπου το 80% των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν την τελευταία 
πενταετία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Eurostat-Statistics). Επιπλέον 9 στις 10 μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα, είναι δηλαδή πολύ μικρές 
επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι ΜΜΕ έρχονται αντιμέτωπες με διάφορες δυσκολίες, όπως 
είναι για παράδειγμα η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η εξεύρεση πόρων για πρό-
σβαση στην τεχνολογία και στις καινοτομίες, η εξεύρεση κεφαλαίου, η εξειδίκευση 
του προσωπικού, ενώ το βασικότερο πρόβλημά τους τα τελευταία χρόνια, σύμφω-
να με τα τελευταία στοιχεία έρευνας της ΕΚΤ είναι η μειωμένη ζήτηση.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την αναλογία των διάφορων κατηγοριών των επι-
χειρήσεων στην Ευρώπη το έτος 2008. Σύμφωνα λοιπόν με τα παρακάτω στοιχεία 
και με κριτήριο τον αριθμό των επιχειρήσεων παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο πο-
σοστό καταλαμβάνουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (92%) και ακολουθούν με πολύ 
μεγάλη διαφορά οι μικρές με ποσοστό 6,7% και οι μεσαίες με 1,1%. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των μεγάλων επιχειρήσεων αποτελεί μόλις το 0,2% 
του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Συγχρόνως όμως έχει και το μεγα-
λύτερο ποσοστό (33,3%) όσον αφορά τον αριθμό των απασχολούμενων. 

Πίνακας Β.3: Enterprise size class analysis of key indicators, non-financial business 
economyEU-27, 2008 

(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Eurostat-Special feature on SMEs)

 

 

αριθμός 
επιχειρήσεων

απασχολούμενοι
προστιθέμενη 

αξία
παραγωγικότητα 

εργασίας

(εκατομμύρια) (δις €) (χιλ. €/ άτομο)

ςύνολο επιχειρήσεων 21,0 135,8 6.176 45,5

ςύνολο μμέ 20,9 90,6 3.617 39,9

Πολύ μικρές 19,3 39,3 1.348 34,3

Μικρές 1,4 27,9 1.147 41,2

Μεσαίες 0,2 23,4 1.122 47,9

μεγάλες 0,0 45,2 2.559 56,6



|  Β |  • ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ιμέ ΓςέΒέέ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

79

 

 

αριθμός 
επιχειρήσεων

απασχολούμενοι
προστιθέμενη 

αξία
παραγωγικότητα 

εργασίας

ποσοστό στο σύνολο (%)
ςχέση με το 
συνολικό (%)

ςύνολο επιχειρήσεων 100,0 100,0 100,0 100,0

ςύνολο μμέ 99,8 66,7 58,6 87,8

Πολύ μικρές 92,0 29,0 21,8 75,3

Μικρές 6,7 20,5 18,6 90,5

Μεσαίες 1,1 17,2 18,2 105,3

μεγάλες 0,2 33,3 41,4 124,5

Συγκρίνοντας το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, (στις οποίες όπως 
αναφέρθηκε νωρίτερα περιλαμβάνονται οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις), με τις μεγάλες επιχειρήσεις παρατηρούνται τα εξής: Τη συντριπτική πλει-
οψηφία του συνόλου των επιχειρήσεων κατέχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
με ποσοστό 99,8% έναντι 0,2% των μεγάλων επιχειρήσεων. Σε ότι αριθμό αφορά 
τον αριθμό των απασχολούμενων φαίνεται ότι στο σύνολο των 135,8 εκατ., στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολούνται 90,6 εκατ. ενώ 45,2 εκατ. στις μεγάλες 
επιχειρήσεις. Ο αριθμός δηλαδή αυτών που εργάζονται στις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις είναι διπλάσιος από τον αντίστοιχο των επιχειρήσεων με περισσότερους 
από 250 απασχολούμενους. Το ίδιο ισχύει και για την προστιθέμενη αξία η οποία 
παρατηρούμε ότι είναι μεγαλύτερη στις επιχειρήσεις με αριθμό απασχολούμενων 
μέχρι 250 (μικρομεσαίες) έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων. Ωστόσο, με βάση την 
παραγωγικότητα της εργασίας οι μεγάλες επιχειρήσεις φαίνεται να υπερτερούν με 
ποσοστό 124,5% σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες καλύπτουν το 
ποσοστό 87,8% του συνόλου των επιχειρήσεων. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να εξα-
χθούν δύο κύρια συμπεράσματα: 

•  Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον κορμό της οικονομίας της Ευ-
ρώπης

•  Η παραγωγικότητα της εργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σχετικά 
χαμηλή και πρέπει να ενισχυθεί 

Το 2009 οι επιχειρήσεις επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση και αυτό είχε 
αντίκτυπο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου παρατηρήθηκε μείωση του 
αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ακαθάριστης προστιθέμενης αξί-
ας, του αριθμού των απασχολούμενων και άλλων σημαντικών μεγεθών, ενώ η 
κατάσταση παραμένει προβληματική μέχρι και σήμερα (αρχές 2013). Ο όγκος συ-
ναλλαγών, η προστιθέμενη αξία και ο κύκλος εργασιών αυξήθηκαν το 2010 έναντι 
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του 2009, για να αρχίζουν να μειώνονται ξανά από τα μέσα του 2012. Οι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις επηρεάστηκαν περισσότερο από ότι οι πολύ μικρές. Ωστόσο, 
το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επηρεάστηκε λιγότερο σε σύγκριση 
με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ένα από τα μεγέθη που παρουσίασε μείωση και το 
2009 και το 2010 ήταν η απασχόληση, η οποία φαίνεται ότι θα χρειαστεί χρόνος για 
να επιστρέψει στα επίπεδα πριν την κρίση. Όλοι οι τομείς της οικονομίας επηρεά-
στηκαν αρνητικά ως προς την απασχόληση και ιδιαίτερα οι κατασκευές και η μετα-
ποίηση, εκτός από τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια που δεν παρατηρήθηκε μείωση. 

Τα στοιχεία της Ε.Ε. ως προς τον αριθμό και το είδος των επιχειρήσεων, την 
απασχόληση και την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για το 2010 έχουν ως εξής: 
Το 99,8% αποτελούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά την απασχόληση, 
όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσφέρουν τα 
2/3 των εργαζομένων στο μη χρηματοοικονομικό τομέα της οικονομίας. Οι περισ-
σότερες από τις μισές ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολήθηκαν 
στον τριτογενή τομέα παραγωγής και ειδικότερα στο εμπόριο, στον κλάδο των ακι-
νήτων, στην ενοικίαση και σε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ένας λό-
γος της κυριαρχίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών 
είναι το γεγονός ότι δεν απαιτούνται υψηλά κεφάλαια όπως συμβαίνει στον κλάδο 
των κατασκευών.

2.3. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Ο ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
χρησιμοποιείται και από τους ελληνικούς φορείς στην περίπτωση των κοινοτικών 
πόρων. Την πλειοψηφία των επιχειρήσεων αποτελούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 
οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 10 υπαλλήλους. Σε αυτής της τάξης μεγέ-
θους τις επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας η επένδυση στη γνώση και στις δε-
ξιότητες ώστε να υπάρχει δημιουργία αλλά και εξέλιξη των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων και κατά συνέπεια ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Από την τελευταία 
επίσημη απογραφή που έγινε το 2002 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή φαίνεται 
ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν παραπάνω από το 99% του 
συνόλου των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η διάκριση των επιχειρήσεων γίνεται με 
βάση τον αριθμό των απασχολούμενων ως εξής: επιχειρήσεις με 0-4 εργαζόμε-
νους, 5-9, 10-19, 20-29, 30-49, 50-99 και πάνω από 100 υπαλλήλους. Πιο συγκε-
κριμένα, το 96% αποτελούν οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 4 εργαζομένους, 
το 2% οι επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 9 υπαλλήλους ενώ στο υπόλοιπο 2% 
περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων που κυμαίνεται από 10 
έως 250. Το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, απασχολείται στον κλάδο του χονδρικού και 
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λιανικού εμπορίου όσον αφορά στον τριτογενή τομέα. Στο δευτερογενή τομέα το 
μεγαλύτερο μερίδιο απασχόλησης κατέχει ο κλάδος των κατασκευών, ενώ στον 
πρωτογενή τομέα η πλειοψηφία των εργαζομένων απασχολείται στους κλάδους 
της γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασοκομίας. Το μικρό μέγεθος των ελληνικών επι-
χειρήσεων μπορεί να φανεί και από τον κύκλο εργασιών τους. Ποσοστό 92% των 
επιχειρήσεων έχει τζίρο που δεν ξεπερνά τα 0,3 εκατ. Ευρώ και ποσοστό μόλις 
1,74% ξεπερνά το 1,5 εκατ. Ευρώ.

Οι εξελίξεις στον οριζόντιο κλάδο των μικρών επιχειρήσεων αποτυπώνονται από 
τις επαναλαμβανόμενες ανά εξάμηνο έρευνες κλίματος που πραγματοποιεί το Ινστι-
τούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ. Κάθε έρευνα προσφέρει πολύ ενδιαφέ-
ρουσες πληροφορίες για τις εξελίξεις του τελευταίου εξαμήνου και τις εκτιμήσεις του 
αμέσως επόμενου, όπως αυτές εκφράζονται από ένα αντιπροσωπευτικό του πληθυ-
σμού δείγμα μικρών επιχειρηματιών. Βασικό συμπέρασμα όλων των ερευνών των 
τελευταίων τριών ετών είναι η εξαιρετικά δύσκολη θέση των μικρών επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από την περιοριστική δημοσιονομική πο-
λιτική και την ύφεση που την ακολουθεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει σε ετήσια βάση στατιστικά δεδομένα που 
αφορούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Τα στοιχεία αυτά είναι μέ-
ρος της πολιτικής Small Business Act (SBA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 
θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις διάφορες κα-
τηγορίες των επιχειρήσεων και συγκρίνει την Ελλάδα με την ΕΕ των 27 κρατών-
μελών λαμβάνοντας ως κριτήρια τον αριθμό των επιχειρήσεων, τις θέσεις απα-
σχόλησης και την προστιθέμενη αξία για το έτος 2010. Το βασικό στοιχείο είναι ότι 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ποσοστό 99,8% στην ΕΕ και 99,9% στην 
Ελλάδα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ΜΜΕ ανή-
κουν στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η σημασία των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα των πολύ μικρών (έως 9 απασχολού-
μενοι) αντανακλάται και στις θέσεις απασχόλησης, αφού περισσότεροι από έναν 
στους δύο Έλληνες που εργάζεται στο μη χρηματοπιστωτικό τομέα απασχολείται 
σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (57,1%, έναντι 29,6% στην ΕΕ-27). Στην ΕΕ το ποσοστό 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό της Ελλάδας 
(67,4% έναντι 85,2%), ενώ το αντίθετο συμβαίνει στις μεγάλες επιχειρήσεις όπου 
στην ΕΕ το ποσοστό είναι παραπάνω από το διπλάσιο συγκριτικά με την Ελλάδα. 
Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
κατέχουν μεγαλύτερο ποσοστό (70,2%) σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ (58,1%). 
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Πίνακας Β.4: Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα και στην ΕΕ-27 το 2012 

(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Ενημερωτικό Δελτίο για την SBA στην Ελλάδα 2012)

αριθμός επιχειρήσεων απασχολούμενοι προστιθέμενη αξία

  Ελλάδα ΕΕ27 Ελλάδα ΕΕ27 Ελλάδα ΕΕ27

Αριθμός Μερίδιο Μερίδιο Αριθμός Μερίδιο Μερίδιο Δισ. € Μερίδιο Μερίδιο

Πολύ μικρές 703.648 96,6% 92,2% 1.338.671 57,1% 29,6% 23 34,2% 21,2%

Μικρές 21.586 3,0% 6,5% 404.290 17,2% 20,6% 14 21,2% 18,5%

Μικρομεσαίες 2.649 0,4% 1,1% 255.492 10,9% 17,2% 10 14,8% 18,4%

μμέ 727.883 99,9% 99,8% 1.998.453 85,2% 67,4% 47 70,2% 58,1%

Μεγάλες 399 0,1% 0,2% 346.200 14,8% 32,6% 20 29,8% 41,9%

ςύνολο 728.282 100,0% 100,0% 2.344.653 100,0% 100,0% 66 100,0% 100,0%
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3.  πολιτικές για την υποστήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων

3.1. Πολιτικές στην Ευρώπη

3.2. Πολιτικές στην Ελλάδα 

3.1. Πολιτικές στην Ευρώπη

Σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές 
και ανταγωνιστικές πιέσεις ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα 
και με τα όσα έχουν προηγηθεί, είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάπτυξη της 
οικονομίας στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων αλλά και της απασχόλησης. Η 
Ε.Ε κατανοώντας τη σημασία και το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
οικονομία των χωρών προχωρά σε ενέργειες και προγράμματα που σκοπό έχουν 
να αναπτυχθούν και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές οι ΜΜΕ. Οι πολιτικές 
αυτές λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία που υπάρχει στις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις και τις διαφορετικές ανάγκες που έχουν.

Κατανοώντας λοιπόν τη σπουδαιότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η Ε.Ε., 
για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων και γενικά τη βελτίωση της προσέγγισης της επιχειρηματικότητας θέσπισε 
το 2008 την Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις (Small Business Act 
for Europe) (SBA). «Σκοπός της πρωτοβουλίας «Small Business Act» είναι: η βελ-
τίωση της συνολικής προσέγγισης της πολιτικής όσον αφορά την επιχειρηματικό-
τητα· η οριστική καθιέρωση της αρχής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» 
στη χάραξη πολιτικής, από τις νομοθετικές ρυθμίσεις έως τις δημόσιες υπηρεσί-
ες· και η προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ μέσω της υποστήριξής τους για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που εξακολουθούν να εμποδίζουν την ανάπτυξή 
τους.» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Policies-Small Business Act for Europe)

Οι κυριότερες ενέργειες αυτής της δράσης αφορούν σε θέματα βελτίωσης του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, απλοποίησης της νομοθεσίας, προώθησης της 
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επιχειρηματικότητας, ευκολότερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση, καινοτομίας, 
πρόσβασης στις αγορές κλπ.

Η «Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις» περιλαμβάνει ένα σύνολο 10 αρχών για 
τον προγραμματισμό και την εφαρμογή πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών με-
λών και πρακτικών μέτρων για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών:

•  Δημιουργία περιβάλλοντος ώστε να διευκολύνεται η δημιουργία ΜΜΕ και 
στο οποίο οι επιχειρηματίες και οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να 
προοδεύουν και στο οποίο η επιχειρηματικότητα ανταμείβεται. Μία πρακτική 
εφαρμογή αυτής της αρχής είναι η πρωτοβουλία «Erasmus για νέους επιχει-
ρηματίες» στόχος της οποίας είναι η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μέσω 
της δυνατότητας που παρέχεται σε νέους επιχειρηματίες να εργαστούν και να 
αποκτήσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες άλλων χωρών 

•  Εξασφάλιση ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επι-
χειρηματίες σε περίπτωση πτώχευσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν 
προγράμματα υποστήριξης και να περιορίσουν τη διάρκεια των διαδικασιών 
παύσης λειτουργίας σε περίπτωση μη δόλιας πτώχευσης

•  Καθορισμός κανόνων σύμφωνα με την αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επι-
χειρήσεις» όπου μεταξύ άλλων γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων των πρω-
τοβουλιών (τεστ ΜΜΕ) στις ΜΜΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να 
εντοπίσει πιθανά προβλήματα και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των πο-
λιτικών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει δημιουργήσει τα «τεστ ΜΜΕ». Τα 
τεστ εφαρμόζουν ήδη 15 ευρωπαϊκά κράτη και σύμφωνα με κάποια από αυτά, 
η θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει βελτιωθεί σημαντικά. Η Ελλάδα 
δεν εφαρμόζει κανένα τεστ, ωστόσο εξετάζει την εισαγωγή τους. 

•  Μεγαλύτερη ανταπόκριση των δημόσιων διοικήσεων στις ανάγκες των ΜΜΕ 
και εξάλειψη ή περιορισμός των διοικητικών φραγμών

•  Προσαρμογή των μέσων της πολιτικής στις ανάγκες των ΜΜΕ: διευκόλυνση 
της συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις και καλύτερη αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι κρατικές ενισχύσεις για τις ΜΜΕ 

•  Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και δημιουργία 
νομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ευνοεί τις έγκαιρες πλη-
ρωμές στις εμπορικές συναλλαγές. Τα κράτη μέλη πρέπει να ξεκινήσουν νέα 
προγράμματα κινήτρων, ενώ παράλληλα να αξιοποιούν τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι κοινοτικοί πόροι, όπως το πρόγραμμα-πλαίσιο ανταγωνιστι-
κότητας και καινοτομίας 2007-2013 (CIP), τα προγράμματα της πολιτικής για τη 
συνοχή και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

•  Υποστήριξη των ΜΜΕ για να επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες 
που προσφέρει η ενιαία αγορά και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που 
υφίστανται στις συναλλαγές με τρίτες χώρες
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•  Προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων στις ΜΜΕ καθώς και της καινο-
τομίας και έρευνας και ανάπτυξης

•  Παροχή δυνατότητας στις ΜΜΕ να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλή-
σεις σε ευκαιρίες 

•  Ενθάρρυνση και υποστήριξη των ΜΜΕ ώστε να επωφεληθούν από την ανά-
πτυξη των αγορών 

3.2. Πολιτικές στην Ελλάδα

Η δράση «Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις» (SBA) εκδίδει κάθε χρόνο μελέτη 
για κάθε χώρα της ΕΕ, η οποία αναλύει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην κάθε 
χώρα πάνω στους δέκα πυλώνες της Πράξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο 
πρόσφατης μελέτης του 2012, η κατάσταση στην Ελλάδα αποτυπώνεται στο παρα-
κάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα Β.6: Επιδόσεις της Ελλάδας στους 10 πυλώνες της Πράξης 
(Πηγή στοιχείων: SBA Fact Sheet – Ελλάδα 2012)

Ο βασικός φορέας άσκησης πολιτικής που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα ήταν μέχρι πρόσφατα ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων 
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), ενώ σήμερα υπεύθυνο θεωρείται το 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
Κάποιες από τις πρωτοβουλίες στήριξης των τελευταίων ετών είναι οι εξής:
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•  Δράση για την Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπη-
ρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι δράσεις έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης της καινοτομίας, της περιβαλλοντι-
κής προστασίας, της εξοικονόμησης ενέργειας και της εισαγωγής στις νέες 
τεχνολογίες. 

•  Ενίσχυση Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών σε συγκεκριμένους 
κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχει-
ρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Στόχος είναι η ποιοτική ανα-
βάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών τους με την προμήθεια σύγχρονου και 
εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λει-
τουργεί συμπληρωματικά με το προηγούμενο και με προγράμματα του ΟΑΕΔ 
για άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες.

•  Πρωτοβουλία Jeremie. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων, με τη χρήση επιστρεπτέων 
ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές σε επιχειρηματικά κεφάλαια κλπ. 
αλλά όχι επιχορηγήσεις).

Σύμφωνα με τα όσα έχουν προηγηθεί φαίνεται ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον 
στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό. Οι κυριότερες αδυναμίες που παρουσι-
άζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συναντώνται σε τομείς όπως η ρευστότητα, 
η χρηματοδότηση, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, η εξωστρέφεια αλλά οι προ-
σπάθειες για την αντιμετώπισή τους δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές ή δεν έχουν 
αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε σύγκριση και με άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες.
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ςύνοψη κεφαλαίου Β

Οι παραγωγικοί τομείς της οικονομίας είναι ο πρωτογενής, ο δευτερογενής και 
ο τριτογενής που το σύνολο του προϊόντος των τριών αυτών τομέων μας δίνει το 
ΑΕΠ. 

Οι παραγωγικοί τομείς επηρεάζουν βασικά μεγέθη της οικονομίας όπως το ΑΕΠ, 
την ανεργία και τον πληθωρισμό. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο ΑΕΠ έχει ο τρι-
τογενής τομέας, ενώ την μικρότερη ο πρωτογενής. Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανερ-
γίας σημειώνονται στον τριτογενή τομέα παραγωγής και ειδικότερα στον κλάδο 
του εμπορίου και του τουρισμού αλλά και στο δευτερογενή τομέα με πολύ υψηλή 
ανεργία στον κλάδο της μεταποίησης. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, στον τριτογενή 
τομέα υπάρχει συνεχής και μεγάλη αύξηση στις τιμές του κλάδου των μεταφορών, 
όπως επίσης και σε προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. Ανεξάρτητα σε ποιον τομέα 
δραστηριοποιούνται, την πλειοψηφία των επιχειρήσεων αποτελούν οι πολύ μικρές 
και μικρές επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό που έχει διατυπωθεί από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και με βάση τον αριθμό των απασχολούμενων, τον ετήσιο κύκλο 
εργασιών ή τον ισολογισμό τους και το βαθμό ανεξαρτησίας τους, διακρίνονται σε 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μικρομεσαίες (οι οποίες είναι το σύνολο των τριών 
προηγούμενων) και μεγάλες. Τη συντριπτική πλειοψηφία στην Ελλάδα αλλά και 
στην Ευρώπη κατέχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως προς τον αριθμό, τις θέ-
σεις απασχόλησης και τον κύκλο εργασιών. Τα ποσοστά σε στην Ελλάδα σε ό,τι 
αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων και τον αριθμό απασχολούμενων στις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερα από το μέσο όρο της ΕΕ των 27 κρατών 
μελών. Ο ρόλος συνεπώς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντικός 
για την ανάπτυξη της οικονομίας και αυτό το σκοπό απαιτούνται προσπάθειες για 
να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές.

Η δυναμική του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι τόσο μεγάλη που 
έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες υποστήριξής τους σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνι-
κό επίπεδο. 

Η ΕΕ υποστηρίζει και ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μια σειρά από 
ενέργειες όπως η «Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις» που αφορά τη βελτίωση 
της επιχειρηματικότητας, της χρηματοδότησης, την καινοτομία, κ.ά. Σκοπός είναι 
η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Ελλάδα 



OIKONOMIA KAI MIKΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ιμέ ΓςέΒέέ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

88

Β

βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο σε αρκετούς τομείς της συγκεκριμένης πρω-
τοβουλίας σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ και γενικότερα τα μέτρα που λαμβάνει 
προέρχονται από την ΕΕ. Σύμφωνα πάντως με τις μελέτες και τα στοιχεία οι μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχουν σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη της 
οικονομίας και μάλιστα σε μία περίοδο που οι οικονομικές συγκυρίες είναι δυσχε-
ρείς και το οικονομικό περιβάλλον μεταβάλλεται συνεχώς.
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ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

1. Οι παραγωγικοί τομείς της οικονομίας είναι:

  α) πρωτογενής

  β) δευτερογενής

  γ) τριτογενής

  δ) όλα τα παραπάνω

2. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ελλάδα.

  Σωστό  Λάθος

3.  Ο δευτερογενής τομέας περιλαμβάνει τον κλάδο:

  α) της μεταποίησης 

  β) των κατασκευών

  γ) α και β

4. Στον τριτογενή τομέα δεν ανήκουν οι παρακάτω κλάδοι:

  α) ξενοδοχεία και εστίαση

  β) δημόσια διοίκηση και άμυνα

  γ) χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

  δ) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού 

5.  Ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας παραγωγής με τους περισσότερους απασχολού-

μενους τα τελευταία έτη στην Ελλάδα.

  Σωστό  Λάθος

6.  Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο ΑΕΠ της Ελλάδας έχει ο τριτογενής τομέας παραγωγής.

  Σωστό  Λάθος
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7.  Το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σημειώνεται στην περιφέρεια:

  α) της Αττικής

  β) του Νοτίου Αιγαίου

  γ) της Κεντρικής Μακεδονίας

8.  Ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα.

  Σωστό  Λάθος

9.  Ο κλάδος που παρουσιάζει μεγάλη αύξηση στα ποσοστά ανεργίας τα τρία τελευταία 
χρόνια στην Ελλάδα είναι:

  α) η μεταποίηση

  β) το εμπόριο

  γ) α) και β)

10.  Τα τελευταία τρία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρείται αύξηση του δείκτη τιμών στον 
κλάδο των μεταφορών, της στέγασης και των ειδών διατροφής.

  Σωστό  Λάθος

11.  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε πολύ μικρές, 
μικρές, μεσαίες, μικρομεσαίες και μεγάλες.

  Σωστό  Λάθος

12.  Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα και οι πωλήσεις 
τους ή το ετήσιο σύνολο του ισολογισμού τους δεν ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.

  Σωστό  Λάθος

13. Οι μικρές επιχειρήσεις:

  α) απασχολούν 10-49 άτομα

  β)  ο κύκλος εργασιών ή ο ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατ. ευρώ

  γ) α και β 

14. Ως μικρομεσαία επιχείρηση χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που:

  α) ο αριθμός των απασχολούμενων κυμαίνεται από 1 έως 249 

  β)  ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι μικρότερος από 50 εκατ. ευρώ ή το 
σύνολο ισολογισμού μικρότερο από 43 εκατ. ευρώ

  γ) είναι ανεξάρτητη από άλλες επιχειρήσεις

  δ) όλα τα παραπάνω
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15. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα:

  α) αποτελούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων

  β) προσφέρουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας

  γ) παράγουν το μεγαλύτερο ποσοστό προστιθέμενης αξίας

  δ) όλα τα παραπάνω

16.  Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα κατέχουν μικρότερο ποσοστό ως προς τον 
αριθμό, τις θέσεις απασχόλησης και την προστιθέμενη αξία σε σχέση με τις μικρές.

  Σωστό  Λάθος

17.  Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2011 οι τομείς 
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν περισσότερο είναι:

  α) η ρευστότητα της επιχείρησης

  β) ο κύκλος εργασιών

  γ) η ζήτηση των προϊόντων

  δ) όλα τα παραπάνω 

18.  Το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη κατέχουν:

  α) οι μικρές επιχειρήσεις

  β) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις

  γ) οι μεσαίες επιχειρήσεις

19.  Σύμφωνα με την ετήσια αναφορά Small Business Act της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την Ελλάδα το 2010, η απασχόληση αυξάνεται:

  α) στον κλάδο των ακινήτων

  β) στις επικοινωνίες

  γ) στις μεταφορές

20.  Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη βάση της οικονομίας στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη.

  Σωστό  Λάθος

21.  Η «Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις» (SBA) αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

  Σωστό  Λάθος
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22.  Η «Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις» μεταξύ άλλων αφορά σε θέματα:

  α) προώθησης της επιχειρηματικότητας

  β) καινοτομίας

  γ)  ευκολότερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων

  δ) όλα τα παραπάνω

23.  Η πρωτοβουλία «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» αποτελεί μία πρωτοβουλία στα 
πλαίσια του SBA που στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

  Σωστό  Λάθος

24.  Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο SBA της ΕΕ το 2010 η Ελλάδα βρίσκεται πάνω 
από το μέσο όρο της ΕΕ:

  α)  στο δείκτη ¨δεύτερης ευκαιρίας¨ για τους επιχειρηματίες των οποίων 
η επιχείρηση έχει πτωχεύσει

  β) στον τομέα της καινοτομίας

  γ) στον τομέα της χρηματοδότησης 

25.  Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο SBA της ΕΕ το 2010 οι κυριότεροι τομείς στους 
οποίους αντιμετωπίζει προβλήματα η Ελλάδα είναι:

  α) η καινοτομία

  β) η δημόσια διοίκηση και χρηματοδότηση

  γ) η επιχειρηματικότητα

26.  Οι μεγάλες καθυστερήσεις των πληρωμών από το δημόσιο στην Ελλάδα αποτελούν 
αρνητικό στοιχείο για τις κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις.

  Σωστό  Λάθος

27.  Στον τομέα της ενιαίας αγοράς η Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από το 
μέσο όρο της ΕΕ.

  Σωστό  Λάθος

28.  Ο απαιτούμενος χρόνος για τις εισαγωγές προϊόντων στην Ελλάδα είναι διπλάσιος 
από το μέσο όρο της ΕΕ.

  Σωστό  Λάθος

29.  Ο βασικός φορέας άσκησης πολιτικής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
είναι ο ΕΟΜΜΕΧ.

  Σωστό  Λάθος

30.  Το Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Υπουργείου Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επικεντρώνεται:

  α) στην εξωστρέφεια

  β) στην καινοτομία

  γ) στη ρευστότητα

  δ) όλα τα παραπάνω 
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απαντήσεις ασκήσεων αυτοαξιολόγησης

1. δ (παράγραφος 1.1,1.2,1.3)

2. Λάθος (παράγραφος 1.1)

3. γ (παράγραφος 1.2)

4. δ (παράγραφος 1.3)

5. Λάθος (παράγραφος 1.5)

6. Σωστό (παράγραφος 1.4)

7. β (παράγραφος 1.4)

8. Λάθος (παράγραφος 1.6)

9. γ (παράγραφος 1.6)

10. Σωστό (παράγραφος 1.7)

11. Σωστό (παράγραφος 2.1)

12. Λάθος (παράγραφος 2.1)

13. γ (παράγραφος 2.1)

14. δ (παράγραφος 2.1)

15. δ (παράγραφος 2.1)

16. Λάθος (παράγραφος 2.2)

17. δ (παράγραφος 2.3)

18. β (παράγραφος 2.2, 2.3)

19. α (παράγραφος 2.3)

20. Σωστό (παράγραφος 2.2, 2.3)

21. Σωστό (παράγραφος 3.1)

22. δ (παράγραφος 3.1)

23. Σωστό (παράγραφος 3.1)

24. α (παράγραφος 3.2)

25. β (παράγραφος 3.2)

26. Σωστό (παράγραφος 3.2)

27. Λάθος (παράγραφος 3.2)

28. Σωστό (παράγραφος 3.2)

29. Σωστό (παράγραφος 3.2)

30. δ (παράγραφος 3.2)
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 προτεινόμενες ιστοσελίδες 

•  Για να δείτε τη διαχρονική πορεία στους τρεις τομείς της ελληνικής οικονομίας μπο-
ρείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής http://www.
statistics.gr

•  Για τη σύγκριση των τομέων της ελληνικής οικονομίας σε διάφορους δείκτες με τους 
αντίστοιχους σε άλλες χώρες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής http://ec.europa.eu

•  Για τη σύγκριση της προστιθέμενης αξίας στους τρεις τομείς παραγωγής της Ελλάδας 
σε σχέση με άλλες χώρες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του ΟΟΣΑ http://www.
oecd.org 

•  Στατιστικά στοιχεία και χρήσιμες πληροφορίες για τις ΜΜΕ στην Ελλάδα μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, και συγκεκριμένα: 

•  http://www.imegsevee.gr/index.php?option=com_
content&view=article&id=555:2012-10-23-10-15-20&catid=90&Itemid=312 

•  Για περισσότερες πληροφορίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο μπορείτε να επισκεφτείτε τις εξής ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

•  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-
definition/index_en.htm 

•  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-
review/index_en.htm 

• Για την έρευνα της ΕΚΤ σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση:

• http://www.ecb.int/stats/money/surveys/sme/html/index.en.html 

•  Για να ενημερωθείτε εκτενέστερα για την πρωτοβουλία SBA και να δείτε τις επι-
δόσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://europa.eu ή http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/small-business-act/
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• Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου: www.esee.gr
•  Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και 

Χειροτεχνίας: www.eommex.gr
• Υπουργείο Ανάπτυξης: www.ypan.gr
• Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: www.ggea.gr
•  Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτε-

χνών Εμπόρων Ελλάδας: www.imegsevee.gr
• Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών: www.iove.gr
• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών: www.acci.gr
• Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας: www.inegsee.gr
• Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013: www.espa.gr
• Εφημερίδα Ελευθεροτυπία: www.enet.gr
• Ιστότοπος σχετικά με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://eur-lex.europa.eu
• Κόμβος λογιστικής και φορολογικής ενημέρωσης: www.taxheaven.gr





περίληψη

Η οικονομία κάθε χώρας αποτελεί συνιστώσα ενός πολύπλοκου διεθνοποιημένου οι-
κονομικού κυκλώματος το οποίο επηρεάζει και από το οποίο επηρεάζεται σε βαθμό τέτοιο 
ώστε να μην μπορεί να αγνοεί τα παγκόσμια οικονομικά δεδομένα. Τα όποια εργαλεία νομι-
σματικής και δημοσιονομικής πολιτικής που φέρει η εγχώρια οικονομία συναρτώνται από 
αποφάσεις, συνθήκες, συμφωνίες, συμπράξεις σε διεθνές επίπεδο. Η παγκοσμιοποίηση 
της οικονομίας έχει επιφέρει ένα ομοιογενές σύστημα λειτουργίας των οικονομιών και 
επιβάλει κοινούς κανόνες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες καθορίζοντας την βιωσιμότητα και 
την ζωή τους αντίστοιχα. Κάποιοι θεωρούν πως η στενή αυτή αλληλεξάρτηση των οικονο-
μιών πλήττει τους αδύναμους κρίκους αυτού του παγκόσμιου πάζλ. Για άλλους αποτελεί 
αναγκαίo συστατικό μιας συνεργασίας που συμβάλει στην οικονομική ευημερία, διευρύνει 
τους ορίζοντες ανάπτυξης, δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και 
νέες προοπτικές εργασίας για τους πολίτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καλούνται να προσαρ-
μοστούν και να ανταπεξέλθουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) που αποτελούν 
την πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων.

Abstract

Each country’s economy form part of a complex international cycle that affects and at 
the same time is affected to that extent that can’t ignore the global economic data. The 
monetary and fiscal tools of each country are related to decisions, treaties, agreements, 
co-operations made at international level. The economic globalization conduces to a sys-
tem concerning the function of the national economies that requires common rules to 
the enterprises and individuals, determine their viability and life. Some people believe 
that this intimate mutual dependence strikes the weak links of this global puzzle. For 
some other is a necessary component of the cooperation that leads to economic growth, 
extends the development horizons, creates new investment opportunities for the enter-
prises and new challenges for the individuals. Within this framework the small-medium 
businesses (S.M.E.), which form the majority of Greek enterprises, have to adjust them-
selves and to overcome the difficulties.
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Παγκοσμιοποίηση, διεθνείς 
οικονομικές σχέσεις και 
οικονομική κρίση

(Λάμπρος Κανάββας)
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Εισαγωγή

 ςτόχος

Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε σύντομα σε βασικές θε-
ωρητικές έννοιες που αφορούν τη διεθνή οικονομία ενώ παράλληλα θα παρουσιά-
σουμε τους βασικούς οργανισμούς της διεθνούς οικονομικής πραγματικότητας και 
θα τοποθετήσουμε χρονικά σημαντικά γεγονότα της διεθνούς οικονομικής σκηνής. 
Παράλληλα θα παρουσιάσουμε εν συντομία ορισμούς που συναντά κάποιος στην 
μελέτη των πληροφοριών των διεθνών οικονομικών συναλλαγών και των διασυ-
νοριακών οικονομικών σχέσεων.

 προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

ςε επίπεδο γνώσεων

• Κατανοήσετε βασικές έννοιες διεθνών οικονομικών σχέσεων.

• Ερμηνεύσετε δεδομένα που αφορούν στην διεθνή οικονομία.

• Κατανοήσετε την θέση των Μ.Μ.Ε. στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον

ςε επίπεδο δεξιοτήτων

•  Αναπτύξετε την ικανότητα για περαιτέρω προσωπική διερεύνηση των θεσμών 
και των δεδομένων της διεθνούς οικονομίας

• Χειριστείτε έννοιες που συνδέονται με την διεθνή οικονομία

• Καταθέσετε απόψεις αναφορικά με την διεθνή οικονομία

•  Αναπτύξετε ιδέες που αφορούν την ανάγκη για ειδική προσέγγιση των Μ.Μ.Ε. 
στο διεθνές περιβάλλον

•  Εξάγετε συμπεράσματα χρήσιμα για τις επιλογές ατόμων και επιχειρήσεων 
στο ισχύον φορολογικό καθεστώς.
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ςε επίπεδο στάσεων

•  Αντιμετωπίζετε κριτικά το ρόλο που διαδραματίζουν οι διεθνείς οργανισμοί 
στην παγκόσμια οικονομία

• Αναγνωρίζετε τη θέση των ΜΜΕ στη διεθνή πραγματικότητα

  Έννοιες – κλειδιά

απόλυτο πλεονέκτημα - συγκριτικό πλεονέκτημα - κανόνας χρυσού - συμφωνία 
Bretton Woods - διεθνές νομισματικό ταμείο - ισοζύγιο πληρωμών

 ςύντομη περιγραφή ενότητας

Στην ενότητα αυτή θα προσεγγίσουμε θεωρητικά τη διεθνή οικονομία αναφορικά 
με το εμπόριο αγαθών, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, το ισοζύγιο πληρωμών. Θα 
δούμε με αναλυτικά παραδείγματα τις έννοιες του απόλυτου και του συγκριτικού 
πλεονεκτήματος στο διεθνές εμπόριο καθώς επίσης τα διεθνή καθεστώτα συναλ-
λαγών (Κανόνας Χρυσού, Βretton Woods). Επίσης θα αναφερθούμε στους σημα-
ντικότερους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς που καθορίζουν και χαράζουν 
τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στην θέση των 
Μ.Μ.Ε. στη διεθνή οικονομία, ενώ η ενότητα κλείνει με μια συνοπτική παρουσίαση 
του χρονικού της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε στη παγκόσμια οικονομία το 
2007.
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1. Θεωρίες διεθνούς εμπορίου 

1.1. Η αρχή του απόλυτου πλεονεκτήματος

1.2. Η αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος

 1.1. Η αρχή του απόλυτου πλεονεκτήματος

Σύμφωνα με την αρχή του απόλυτου πλεονεκτήματος που διατύπωσε ο Adam 
Smith, (1723-1790) είναι προς το συμφέρον της χώρας να συμμετέχει στο διεθνές 
εμπόριο στην περίπτωση που παράγει τα αγαθά στα οποία έχει το απόλυτο πλεο-
νέκτημα, δηλαδή μπορεί να τα παράγει αποτελεσματικότερα σε σύγκριση με άλλες 
χώρες. Με άλλα λόγια θα πρέπει να εξειδικεύεται στην παραγωγή εκείνων των 
αγαθών που παράγει καταναλώνοντας λιγότερη εργασία. Την λογική αυτή στο δι-
εθνές εμπόριο ο Adam Smith την αιτιολόγησε παραθέτοντας το παράδειγμα του 
νοικοκύρη που επιλέγει να παράγει τα αγαθά εκείνα στα οποία είναι αποδοτικότε-
ρος από άλλους παραγωγούς και προτιμά να αγοράζει εκείνα, στην παραγωγή των 
οποίων καταναλώνει περισσότερη εργασία. Με το διεθνές εμπόριο που διενεργεί-
ται σύμφωνα με την αρχή του απόλυτου πλεονεκτήματος επωφελούνται όλες οι 
χώρες που συμμετέχουν σε αυτό.

παράδειγμα: η χώρα Α παράγει 1 μονάδα υφάσματος με 1 μονάδα εργασίας και 1 
μονάδα κρασιού με 3 μονάδες εργασίας. Η χώρα Β παράγει 1 μονάδα υφάσματος 
με 4 μονάδες εργασίας και 1 μονάδα κρασιού με 1 μονάδα εργασίας.

Πίνακας Γ.1: Απόλυτο κόστος

κόστος σε μονάδες εργασίας

Χώρα Α Χώρα Β

Παραγωγή υφάσματος 1 4

Παραγωγή κρασιού 3 1

Συνεπώς η χώρα Α έχει το απόλυτο πλεονέκτημα στην παραγωγή υφάσματος και 
η χώρα Β έχει το απόλυτο πλεονέκτημα στην παραγωγή κρασιού.
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Χωρίς διεθνές εμπόριο:

•  στην χώρα Α, 1 μονάδα υφάσματος θα ανταλλάσσονταν με 1/3 μονάδες κρα-
σιού ή 1 μονάδα κρασιού θα ανταλλάσσονταν με 3 μονάδες υφάσματος.

•  στην χώρα Β, 1 μονάδα κρασιού θα ανταλλάσσονταν με 1/4 μονάδες υφάσμα-
τος ή 1 μονάδα υφάσματος θα ανταλλάσσονταν με 4 μονάδες κρασιού.

Αν συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο: 

•  οι κάτοικοι της Α θα μπορούν να ανταλλάξουν 1 μονάδα υφάσματος έναντι 1 
μονάδας κρασιού (αντί για 1/3 στην εσωτερική αγορά) 

•  οι κάτοικοι της Β μπορούν να ανταλλάξουν 1 μονάδα κρασιού με 1 μονάδα 
υφάσματος (αντί για 1/4 στην εσωτερική αγορά). 

 1.2. Η αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος

Σε αντίθεση με την θεωρία του απόλυτου πλεονεκτήματος, ο David Ricardo 
(1772-1823) θεώρησε πως μια χώρα θα πρέπει να ειδικεύεται στην παραγωγή 
εκείνου του προϊόντος στο οποίο έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα, δηλαδή παράγει 
περισσότερο αποτελεσματικά από άλλο αγαθό και συνεπώς μια χώρα θα πρέπει 
να διενεργεί διεθνές εμπόριο ακόμα και αν δεν έχει το απόλυτο πλεονέκτημα σε 
κανένα αγαθό. 

παράδειγμα: η χώρα Α παράγει 1 μονάδα υφάσματος με 1 μονάδα εργασίας και 1 
μονάδα κρασιού με 2 μονάδες εργασίας. Η χώρα Β παράγει 1 μονάδα υφάσματος 
με 4 μονάδες εργασίας και 1 μονάδα κρασιού με 6 μονάδες εργασίας

Πίνακας Γ.2: Συγκριτικό κόστος

κόστος σε μονάδες εργασίας

Χώρα Α Χώρα Β

Παραγωγή υφάσματος 1 4

Παραγωγή κρασιού 2 6

Συνεπώς η χώρα Α έχει το απόλυτο πλεονέκτημα στην παραγωγή και των 2 αγα-
θών. Ωστόσο στην χώρα Α το κόστος παραγωγής υφάσματος είναι το 1/4 από την 
χώρα Β ενώ το κόστος στην παραγωγή κρασιού είναι το 1/3. Αντίστοιχα στην χώρα 
Β το κόστος παραγωγής υφάσματος είναι 400% υψηλότερο από την χώρα Α και 
300% στην παραγωγή κρασιού. Συνεπώς η χώρα Α έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα 
στην παραγωγή του υφάσματος ενώ η χώρα Β έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην 
παραγωγή κρασιού.
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Χωρίς διεθνές εμπόριο:

• Η χώρα Α για 1 μονάδα υφάσματος χρειάζεται 2 μονάδες κρασιού.
• Η χώρα Β για 1 μονάδα κρασιού χρειάζεται 1,5 μονάδες υφάσματος. 

Με διεθνές εμπόριο: 

•  Η χώρα Α ανταλλάσει 1 μονάδα υφάσματος με 6 μονάδες κρασιού (αντί 2 στην 
εσωτερική αγορά) 

•  Η χώρα Β δίνοντας 1 μονάδα κρασιού θα πάρει 6 μονάδες υφάσματος (αντί 1,5 
μονάδες στην εσωτερική αγορά). Έτσι επωφελούνται και οι δυο χώρες και η 
διεθνής παραγωγή συνολικά.
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2. Διεθνή καθεστώτα συναλλαγών

2.1. Κανόνας χρυσού

2.2. Η συμφωνία του Bretton Woods

2.3. Ημερομηνίες-γεγονότα σταθμοί της διεθνούς οικονομίας

2.1. Κανόνας χρυσού

Η άνθιση του διεθνούς εμπορίου που σημειώθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, οδή-
γησε τις χώρες στην ανάγκη να θεσπίσουν ένα σύστημα διακανονισμού των διε-
θνών συναλλαγών τους. Έτσι σιγά σιγά καθιερώθηκε ένα σύστημα προσδιορισμού 
της αξίας των νομισμάτων με βάση το χρυσό, γνωστό ως «κανόνας του χρυσού». 
Σύμφωνα με το σύστημα αυτό που λειτούργησε αμιγώς ή με παραλλαγές κάθε 
χώρα προσδιόριζε την αξία του εγχωρίου νομίσματός της με βάση την περιεκτι-
κότητα του σε χρυσό ή σε όρους χρυσού. Φυσικά για την ομαλή λειτουργία του 
συστήματος οι νομισματικές αρχές των χωρών όφειλαν να διαθέτουν τον χρυσό 
στους πολίτες ή να μετατρέπουν τα νομίσματα που διέθεταν οι πολίτες σε χρυσό και 
παράλληλα να επιτρέπουν την ελεύθερη ανταλλαγή χρυσού με τις άλλες χώρες. Η 
προσφορά χρήματος σε μια χώρα (δηλαδή πόσα νομίσματα κυκλοφορούσαν) βασί-
ζονταν στα αποθέματα χρυσού που κατείχε. Κατά αυτό τον τρόπο, οι αξίες των νο-
μισμάτων στις διεθνείς συναλλαγές θα παρέμεναν σταθερές με ρυθμιστικό σημείο 
αναφοράς την ζήτηση και την προσφορά χρυσού μεταξύ των χωρών. Ωστόσο το 
σύστημα αυτό που παρουσίασε μειονεκτήματα προσαρμοστικότητας και μη τήρη-
σης των θεμελιωδών αρχών του, όπως η αυτόματη προσαρμογή της προσφοράς 
χρήματος με βάση τα αποθέματα χρυσού και προβλήματα ανεπάρκειας χρυσού 
που όριζε την προσφορά χρήματος, σταδιακά εγκαταλείφτηκε από τις περισσότε-
ρες χώρες.

2.2. Η συμφωνία του Bretton Woods 

Με σκοπό την καθιέρωση ενός σταθερού συστήματος διεθνών συναλλαγών και 
συνεργασίας, μετά την λήξη του δεύτερου παγκοσμίου Πολέμου, οι συμμαχικές 
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χώρες πραγματοποίησαν Διάσκεψη στην πόλη Bretton του New Hampshire των 
Η.Π.Α. τον Ιούλιο του 1944. Στην εν λόγω διάσκεψη αποφασίστηκε η καθιέρωση 
ενός συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών που προέβλεπε το προσ-
διορισμό της αξίας του δολαρίου με βάση την τιμή του χρυσού, ενώ τα υπόλοιπα 
νομίσματα προσδιόριζαν την αξία τους με βάση το δολάριο το οποίο καθορίστηκε 
στα 35 δολάρια την ουγγιά. Επίσης προέβλεπε την δυνατότητα διακύμανσης της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας σε ποσοστό 1% και της υποτίμησης μέχρι 10% για την 
αντιμετώπιση μιας βαθιάς μακροχρόνιας ανισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωμών. 
Επίσης κατά την διάρκεια της διάσκεψης του Bretton Woods αποφασίστηκε επίσης 
και η ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας 
με σκοπό την επίβλεψη και την υποστήριξη του νέου συστήματος. Την δεκαετία 
του ΄60, η εκτεταμένη εγχώρια κατανάλωση και οι αυξημένες στρατιωτικές δαπά-
νες συντέλεσαν στο έλλειμμα του αμερικανικού εμπορικού ισοζυγίου και συνεπώς 
στην ανάγκη υποτίμησης του αμερικανικού δολαρίου. Τελικά η προσωρινή κατάρ-
γηση της μετατρεψιμότητας του δολαρίου σε χρυσό που ανακοινώθηκε τον Αύ-
γουστο του 1971 από τον αμερικανό πρόεδρο Richard Nixon σήμανε την αρχή του 
τέλους. Μέχρι το 1973, τα σημαντικότερα νομίσματα είχαν ήδη αρχίσει να κυμαίνο-
νται ελεύθερα, κάτι που επισημοποιήθηκε στην διάσκεψη της Τζαμάικας το 1976.

2.3. Ημερομηνίες-γεγονότα σταθμοί της διεθνούς οικονομίας 

•  5 ιουνίου του 1947: Ο George Marshall σε ομιλία του στο πανεπιστήμιο του 
Harvard θέτει τα γενικά πλαίσια του σχεδίου οικονομικής βοήθειας προς την 
Ευρώπη για την ανοικοδόμησή της μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

•  16 απριλίου το 1948: Η οργάνωση για την ευρωπαϊκή οικονομική συνεργασία 
(O.E.E.C.), που το Σεπτέμβριο του 1961 θα εξελιχθεί στον Οργανισμό Οικονομι-
κής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (O.E.C.D.) συγκροτείται με σκοπό την ομαλή 
λειτουργία του προγράμματος ανασυγκρότησης της Ευρώπης 

•  10-14 ςεπτεμβρίου του1960: Οι χώρες του Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Σαουδικής 
Αραβίας και Βενεζουέλας ιδρύουν τον οργανισμό των χωρών-εξαγωγέων 
πετρελαίου στη διάσκεψη της Βαγδάτης (Organisation of the Petroleum 
Exporting Countries – O.P.E.C.)

•  7 Φεβρουαρίου 1991:Υπογράφεται η συνθήκη του Μάαστριχτ που προβλέπει 
τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης

•  1 ιουνίου 1998: Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το 1999 
έντεκα ευρωπαϊκές χώρες ψηφίζουν προκειμένου να υιοθετήσουν κοινό νό-
μισμα (ευρώ)

•  2007: Ξεσπά η χειρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία μετά το κραχ του 
1929.
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3. παγκόσμιοι Οικονομικοί Οργανισμοί 

3.1. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) – International Monetary Fund (IMF)

3.2. Παγκόσμια Τράπεζα

3.3. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

3.4. Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (Π.Ο.Ε)

3.1. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) - 
International Monetary Fund (I.M.F.)

Όπως είδαμε, στην διάρκεια της Διάσκεψης του Bretton Woods, προτάθηκε η 
σύσταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το οποίο ιδρύθηκε επίσημα το Δε-
κέμβριο του 1945 από τις 29 πρώτες μέλη – χώρες. Σκοπός του Δ.Ν.Τ. ήταν να επι-
βλέπει και να υποστηρίζει την λειτουργία του νέου συστήματος συναλλαγματικών 
ισοτιμιών και να στηρίζει οικονομικά χώρες σε κρίση. Το Δ.Ν.Τ. άρχισε να επε-
κτείνεται τις επόμενες δεκαετίες, ενώ περιορίστηκε κατά την διάρκεια του ψυχρού 
πολέμου καθώς δεν συμμετείχαν οι περισσότερες χώρες που επηρεάζονταν από 
την τότε Σοβιετική Ένωση. O μηχανισμός Έκτακτης Χρηματοδότησης του Δ.Ν.Τ. 
εφαρμόστηκε μεταξύ άλλων στην Ασία το 1997, το 2001 στην Τουρκία, τα έτη 2008-
09 για τις Αρμενία, Γεωργία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Λετονία, Πακιστάν, Ουκρανία και 
το 2010 για την Ελλάδα.

3.2. Παγκόσμια Τράπεζα - World Bank 

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Bretton Woods το 1944 ιδρύθηκε και η Παγκό-
σμια Τράπεζα ως παγκόσμια τράπεζα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης με σκοπό 
να διευκολύνει την οικονομική ανασυγκρότηση ενώ στη συνέχεια δραστηριο-
ποιήθηκε στην στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων και ευθραύστων χωρών. 
Σήμερα έχει εξελιχθεί σε ένα πολυμελή οργανισμό που περιλαμβάνει τους εξής 
οργανισμούς: IBRD (International Bank For Reconstruction and Development), 
IDA (The International Development Association), IFC (The International Finance 
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Corporation), MIGA (The multilateral Investment Guarantee Agency), ICSID (The 
International Center for Settlement of Investments Disputes). Το Δ.Ν.Τ. και η Πα-
γκόσμια Τράπεζα αποτελούν «δίδυμους» οργανισμούς. Με απλά λόγια, μπορεί να 
ειπωθεί πως το ΔΝΤ ασχολείται με τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα των κρατών 
που αντιμετωπίζουν κρίση, ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα ασχολείται με πιο μακρο-
πρόθεσμα ζητήματα, όπως η ανάπτυξη των χωρών του Τρίτου Κόσμου, τα προβλή-
ματα διαχείρισης φυσικών πόρων κλπ.

3.3. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) - Organization for Economic Cooperation 
and Development (O.E.C.D.) 

Ο οργανισμός ιδρύθηκε στο Παρίσι για την οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη 
(O.C.C.D.) στον οποίο συμμετέχουν 20 χώρες. (Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Δανία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, 
Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ηνωμένες Πολιτείες). Ο οργανισμός άρχισε επίσημα τις εργασίες του τις 30 Σε-
πτεμβρίου του 1961.

Πρόδρομος της ίδρυσης του οργανισμού υπήρξε ο Οργανισμός για την Ευρωπαϊ-
κή Οικονομική Συνεργασία (the Organisation for European Economic Cooperation - 
O.E.E.C. που ιδρύθηκε το 1948 με σκοπό την επίβλεψη του γνωστού σχεδίου Marshall 
εκ μέρος των Η.Π.Α. για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλε-
μο. Στις 14 Δεκεμβρίου του 1960 στις 18 ευρωπαϊκές χώρες προσχώρησαν στην Ένω-
ση ο Καναδάς και οι Η.Π.Α. υπογράφοντας την νέα σύμβαση που προέβλεπε την ίδρυση 
του νέου Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Organisation for 
Economic Cooperation and Development – O.E.C.D.). Στην συνέχεια προσαρτήθηκαν 
στον οργανισμό και άλλες χώρες, αρχικά η Ιαπωνία το 1964.

Σκοπός του οργανισμού σήμερα είναι η ανάλυση δεδομένων και η θέσπιση κα-
νόνων και συμφωνιών που ευνοούν την διεθνή οικονομική συνεργασία.

3.4. Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (Π.Ο.Ε) -World Trade 
Organisation (W.T.O.)

Ιδρύθηκε την 1 Ιανουάριου 1995 και αποτελεί την εξέλιξη της Γενικής Συμφωνίας 
Εμπορίου και Δασμών (G.A.T.T.) που υπογράφτηκε το 1947 και των διαπραγμα-
τεύσεων της Ουρουγουάης (1986-1944) με σκοπό να καθορίζει τους κανόνες του 
διεθνούς εμπορίου και να εξαλείψει τους περιορισμούς στην άσκησή του.

Στους σκοπούς του οργανισμού είναι οι διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνι-
ών, η εφαρμογή και επίβλεψη εμπορικών συμφωνιών, η διευθέτηση εμπορικών 
διενέξεων μεταξύ των χωρών, η προώθηση του εμπορίου.
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4. Βασική ορολογία στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις 

•  ςυναλλαγματική ισοτιμία: η τιμή με την οποία ένα νόμισμα ανταλλάσσεται με 
ένα άλλο, δηλαδή πόσες μονάδες του ενός απαιτούνται για την αγορά του άλ-
λου νομίσματος. Η μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ενός νομίσματος 
έναντι άλλου νομίσματος ονομάζεται υποτίμηση. Το αντίθετο φαινόμενο ανα-
φέρεται στην ανατίμηση.

•  Τρέχουσα τιμή συναλλάγματος: είναι η τιμή πώλησης ή αγοράς συναλλάγμα-
τος που πραγματοποιείται άμεσα.

•  προθεσμιακή τιμή συναλλάγματος: είναι η τιμή πώλησης ή αγοράς συναλ-
λάγματος που θα πραγματοποιηθεί μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

•  Spread (σπρεντ): αναφέρεται στην διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της 
τιμής πώλησης ενός νομίσματος στην αγορά συναλλάγματος.

•  Δασμός: είναι η επιβάρυνση που επιβάλλει το κράτος στην εισαγωγή ή την 
εξαγωγή ενός αγαθού. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για εισαγωγικό δασμό 
ενώ αντίστοιχα στην δεύτερη περίπτωση ο δασμός ονομάζεται εξαγωγικός. 
Σκοπός του δασμού μπορεί να είναι η είσπραξη εσόδων από το κράτος (ταμια-
κός) ή η προστασία της εγχώριας παραγωγής (προστατευτικός).

•  ποσοτικός περιορισμός: είναι ο περιορισμός που επιβάλλει το κράτος (ποσό-
στωση) στην συνολική ποσότητα ή συνολική αξία ενός αγαθού που μπορεί να 
εισαχθεί.

•  έπιδοτήσεις: είναι η χρηματική ενίσχυση που καταβάλλει το κράτος με σκοπό 
την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής αγαθών που ανταγωνίζονται αντίστοι-
χα άλλων χωρών ή την ενίσχυση των εξαγωγών εγχώριων αγαθών.

•  Διοικητικά μέτρα: καθώς όλο και περισσότερο κάμπτονται οι περιορισμοί στο 
διεθνές εμπόριο, το κράτος μπορεί να επιβάλει περιορισμούς στην εισαγω-
γή αγαθών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην προστασία της 
δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος κτλ.

ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών 

Το ισοζύγιο πληρωμών απεικονίζει τις συναλλαγές των κατοίκων μιας χώρας με 
το εξωτερικό για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι βασικές κατηγορίες του 
ισοζυγίου πληρωμών είναι:
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•  Το εμπορικό ισοζύγιο στο οποίο καταγράφονται οι συναλλαγές αγαθών με το 
εξωτερικό.

•  Το ισοζύγιο υπηρεσιών στο οποίο καταγράφονται οι συναλλαγές με το εξωτε-
ρικό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών.

•  Το ισοζύγιο εισοδημάτων περιλαμβάνει τις ροές χρήματος με το εξωτερικό με 
αντικείμενο τα εισοδήματα από εργασία, τις άμεσες επενδύσεις (όταν η εται-
ρεία -επενδυτής κατέχει πάνω από το 10% των μετοχών), τις επενδύσεις χαρ-
τοφυλακίου (σε τίτλους) και τις λοιπές επενδύσεις.

•  Το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων που περιλαμβάνει τις συναλλαγές με 
το εξωτερικό που δεν αφορούν τις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου.

•  Το ισοζύγιο μεταβιβάσεων κεφαλαίου που περιλαμβάνει τις συναλλαγές με 
το εξωτερικό που αφορούν στις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου.

•  Το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών που περιλαμβάνει τις συναλ-
λαγές που συνδέονται με τις άμεσες επενδύσεις, τις επενδύσεις χαρτοφυλακί-
ου, τις λοιπές επενδύσεις, την μεταβολή συναλλαγματικών διαθεσίμων.

Τα ισοζύγια αγαθών, υπηρεσιών, εισοδημάτων και τρεχουσών μεταβιβάσεων 
αποτελούν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλα-
γών (το οποίο καθορίζει και το ΑΕΠ μιας χώρας) μαζί με το ισοζύγιο μεταβιβάσεων 
κεφαλαίου είναι ίσα με το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αυτό συνή-
θως δεν συμβαίνει λόγω έλλειψης ακριβών στοιχείων οπότε για την εξίσωση των 
ισοζυγιών χρησιμοποιείται ο λογαριασμός «τακτοποιητέα στοιχεία». 

Διάγραμμα Γ.1: Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
(Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος)
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5. Διεθνοποίηση των μ.μ.έ.

Η έκθεση «Europe Internationalisation of European SMEs, European Union, 
2010», η οποία βασίστηκε στην ανάλυση των δεδομένων 9.480 ΜΜΕ από 33 ευ-
ρωπαϊκές χώρες την άνοιξη του 2009 κατέδειξε πως το άνοιγμα των επιχειρήσεων 
αυτών στις διεθνείς αγορές συμβάλει στην ευημερία τους. Πιο συγκεκριμένα:

•  Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αποτελούν την βασική 
μορφή διεθνοποίησης τους, 

•  Επίσης είναι φανερή η αναλογική σχέση που διέπει το μέγεθος της επιχείρη-
σης με τον βαθμό της διεθνοποίησής της. Όσο μεγαλύτερη είναι μια επιχείρη-
ση τόσο περισσότερο αυξάνει ο βαθμός διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων 
της.

•  Από την άλλη πλευρά όσο μεγαλύτερη είναι η χώρα μέσα στην οποία δραστη-
ριοποιείται μια Μ.Μ.Ε. τόσο λιγότερο καταφεύγει στο διεθνές εμπόριο.

•  Η γειτνίαση της επιχείρησης που βρίσκεται στα σύνορα με κάποια άλλη χώρα 
ασφαλώς αποτελεί κίνητρο να αναπτύξει εμπορικές σχέσεις με την εν λόγω 
χώρα αλλά αυτό δεν σημαίνει ταυτόχρονα μια διεθνοποίηση της εταιρείας γε-
νικά.

•  Οι τομείς που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά στις διεθνείς δραστηρι-
ότητες των Μ.Μ.Ε. είναι το χονδρικό εμπόριο, η μεταλλευτική βιομηχανία, οι 
κατασκευές και η πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων.

•  Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν χρόνια, επιδίδονται περισσότερο στο διεθνές 
εμπόριο συγκριτικά με τις νεότερες. 

•  Επίσης φαίνεται πως οι Μ.Μ.Ε. ξεκινούν το άνοιγμα τους στις διεθνείς αγορές 
πρώτα εισάγοντας και κατόπιν εξάγοντας οι ίδιες.

•  Οι εισαγωγές αναφέρονται κυρίως σε χώρες της Ε.Ε. και στην Κίνα. Από την 
άλλη πλευρά οι εξαγωγές κατά τα τρίτα τέταρτα διενεργούνται με χώρες εντός 
της Ε.Ε.

•  Οι σημαντικότεροι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στο διεθνές εμπόριο 
των ΜΜΕ είναι το κόστος των προϊόντων τους και το κόστος που απαιτείται για 
την διεθνοποίησή τους, η έλλειψη κεφαλαίου, πληροφορίας, η έλλειψη κρατι-
κής υποστήριξης και οι γραφειοκρατικές δυσκολίες.
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6. Το χρονικό της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης

Τα τρωτά σημεία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος (μετά την κα-
τάρρευση των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του καθεστώτος Bretton 
Woods) έγιναν κάτι περισσότερο από εμφανή στην μεγαλύτερη οικονομική κρίση 
που ξέσπασε το 2007 με αφετηρία τις Η.Π.Α. και η οποία γρήγορα πήρε την μορφή 
ντόμινο. Η αθρόα παροχή στεγαστικών δανείων εκ μέρους των τραπεζών χωρίς 
τον ανάλογο έλεγχο της δυνατότητας αποπληρωμής των δανειοληπτών οδήγησε 
σιγά σιγά σε μια παγκόσμια κρίση που έσπειρε τον πανικό. Οι τράπεζες είχαν επι-
δοθεί στην άνευ κριτηρίων παροχή ενυπόθηκων δανείων τα οποία στην συνέχεια 
μετατρέποντάς τα σε χρεόγραφα τα διοχέτευαν στην παγκόσμια αγορά πουλώντας 
τα σε ανυποψίαστους επενδυτές. Αυτό τους εξασφάλιζε χρήμα το οποίο και επα-
νεπένδυαν. Όταν αργότερα οι πολίτες αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα εν λόγω 
δάνεια, τότε οι τράπεζες προχώρησαν σε κατασχέσεις ακινήτων με σκοπό την πώ-
λησή τους και την ενίσχυση της ρευστότητά τους. Αυτό οδήγησε σε αύξηση της 
προσφοράς ακινήτων με αποτέλεσμα την μείωση της αξίας τους. Η μείωση αυτή, 
όπως ήταν φυσιολογικό, συμπαρέσυρε και τα χρεόγραφα με τα οποία συνδέονταν 
τα στεγαστικά δάνεια. Τράπεζες, ασφαλιστικοί οργανισμοί, οικονομικοί κολοσσοί 
που επένδυσαν τα χρήματα τους στα υπερτιμημένα χρεόγραφα κλονίζονται ή κα-
ταρρέουν και ο πανικός διαχέεται στις παγκόσμιες αγορές και στα χρηματιστήρια, 
στα κράτη ανά την υφήλιο. Από την άλλη πλευρά οι λαοί δοκιμάζονται από την αύ-
ξηση των τιμών βασικών αγαθών και του πετρελαίου, την αύξηση την ανεργίας, 
και οι κερδοσκοπικές τάσεις εντείνονται. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008, ο τραπεζι-
κός κολοσσός Lehmann Brothers καταρρέει εντείνοντας τους κλυδωνισμούς και 
τις ανησυχίες. Οι κυβερνήσεις σπεύδουν να λάβουν δραστικά μέτρα προκειμένου 
να στηριχθούν οι τράπεζες τα οποία περιλαμβάνουν διάθεση ρευστού καθώς και 
άλλα μέτρα ενίσχυσης των αγορών. Σταδιακά η κατάσταση ομαλοποιείται. Ωστόσο 
οι εμπειρίες και τα σημάδια της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης μετά το κραχ 
του 1929 στιγματίζουν το παγκόσμιο οικονομικό οικοδόμημα. Σήμερα (Ιανουάρι-
ος 2013) διανύουμε μια δεύτερη μορφή χρηματοπιστωτικής κρίσης που έχει ως 
βασικό χαρακτηριστικό τις χρηματοοικονομικές δυσχέρειες που δημιουργούνται 
από τα υπερχρεωμένα κράτη. Αρκετοί αναλυτές έχουν ήδη αρχίσει μιλούν για μια 
τρίτη, επικείμενη μορφή χρηματοπιστωτικής κρίσης η οποία θα έχει ως επίκεντρο 
την υπερχρέωση των νοικοκυριών.
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Στο ενότητα αυτή είδαμε τις βασικές θεωρίες που διέπουν το διεθνές εμπόριο 
και προσπαθήσαμε με παραδείγματα να τις προσεγγίσουμε. Κατόπιν αναφερθή-
καμε στα διεθνή συστήματα συναλλαγών, όπως αυτά διαμορφώθηκαν διαχρονικά 
ενώ επίσης έγινε μνεία σε ορισμένα σημαντικά γεγονότα που καθόρισαν και εξα-
κολουθούν να καθορίζουν την διεθνή οικονομική πραγματικότητα. Επιπλέον, πε-
ριγράψαμε την ιστορία και την λειτουργία των κυριοτέρων διεθνών οικονομικών 
οργανισμών ενώ επίσης προσπαθήσαμε συνοπτικά να καταγράψουμε το χρονικό 
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που έπληξε πρόσφατα τον πλανήτη.
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ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

1. Σύμφωνα με τη αρχή του απόλυτου πλεονεκτήματος, η χώρα για να συμμετέχει στο 
διεθνές εμπόριο πρέπει 

  α) να παράγει αποτελεσματικότερα κάποιο αγαθό από άλλες χώρες 

  β)  πρέπει να παράγει αποτελεσματικότερα κάποιο αγαθό σε σχέση με 
κάποιο άλλο αγαθό

2. Σύμφωνα με τη αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος,

  α)  η χώρα για να συμμετέχει στο διεθνές εμπόριο πρέπει να παράγει 
αποτελεσματικότερα κάποιο αγαθό από άλλες χώρες

  β)  η χώρα πρέπει να παράγει αποτελεσματικότερα κάποιο αγαθό σε 
σχέση με κάποιο άλλο αγαθό

3.  Σύμφωνα με τον κανόνα χρυσού η συναλλαγματική ισοτιμία ορίζονταν με βάση 

  α) τον χρυσό

  β) την αξία του δολαρίου σε χρυσό

4.  Σύμφωνα με την συμφωνία του Bretton Woods η συναλλαγματική ισοτιμία των 
Η.Π.Α. ορίζονταν με βάση: 

  α) τον χρυσό

  β) την αξία του δολαρίου σε χρυσό

5.  Στην συμφωνία του Bretton Woods οι συναλλαγματικές ισοτιμίες όλων των χωρών 
προσδιορίστηκαν με βάση τον χρυσό.

  Σωστό  Λάθος

6. Ο οργανισμός O.E.E.C. ιδρύθηκε το 

  α) 1948 

  β) 1965

  γ) 1970

7. Σήμερα οι συναλλαγματικές ισοτιμίες καθορίζονται με βάση τον χρυσό

  Σωστό  Λάθος
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8. Η διεθνοποίηση των Μ.Μ.Ε. εξαρτάται

  α) Από την ηλικία της επιχείρησης

  β) από το κόστος των προϊόντων της

  γ) από το μέγεθος της χώρας 

  δ) και τα τρία

9. Η έννοια του spread αναφέρεται στη διαφορά της αξίας δυο νομισμάτων

  Σωστό  Λάθος

10. Το ισοζύγιο πληρωμών είναι ευρύτερη έννοια από το εμπορικό ισοζύγιο

  Σωστό  Λάθος

11. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών περιλαμβάνει το ισοζύγιο υπηρεσιών

  Σωστό  Λάθος

12. Η οικονομική κρίση το 2007 είχε ως αφετηρία την Ευρώπη

  Σωστό  Λάθος

13. Η οικονομική κρίση το 2007 έπληξε τις Η.Π.Α.

  Σωστό  Λάθος

14. Οι δασμοί αφορούν μόνο τις εξαγωγές προϊόντων

  Σωστό  Λάθος

15. Η υποτίμηση αυξάνει την τιμή των εισαγόμενων προϊόντων

  Σωστό  Λάθος

16. Αντί των δασμών το κράτος μπορεί να εφαρμόσει 

  α) Διοικητικά μέτρα

  β) ποσοτικούς περιορισμού

  γ) και τα δύο 

17. Το ισοζύγιο πληρωμών λογιστικά είναι πάντοτε αρνητικό

  Σωστό  Λάθος

18. Οι αύξηση των εξαγωγών αγαθών επηρεάζει

  α) το εμπορικό ισοζύγιο 

  β) το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

  γ) και τα δύο
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απαντήσεις ασκήσεων αυτοαξιολόγησης

1. α κεφάλαιο 1.1

2. β κεφάλαιο 1.2

3. α κεφάλαιο 2.1

4. α κεφάλαιο 2.2

5. Λάθος κεφάλαιο 2.2

6. α κεφάλαιο 3.3

7. Λάθος κεφάλαιο 2.2

8. δ κεφάλαιο 5

9. Λάθος κεφάλαιο 4

10. Σωστό κεφάλαιο 4

11. Σωστό κεφάλαιο 4

12. Λάθος κεφάλαιο 6

13. Σωστό κεφάλαιο 6

14. Λάθος κεφάλαιο 4

15. Λάθος κεφάλαιο 4

16. γ κεφάλαιο 4

17. Λάθος κεφάλαιο 4

18. γ κεφάλαιο 4
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περίληψη

Το φορολογικό σύστημα κάθε χώρας αναμφισβήτητα αποτελεί έναν από τους βασικούς 
πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης. Τα δημόσια έσοδα είναι απαραίτητα για την κάλυψη 
των ποικίλων αναγκών του κράτους τα οποία συλλέγει μέσω του φορολογικού μηχανισμού, 
αποβλέποντας στην όσο πιο αποτελεσματική και δίκαιη κατανομή των φορολογικών υπο-
χρεώσεων. Ωστόσο, στην πράξη η δομή του φορολογικού συστήματος εμπεριέχει πολλά 
τρωτά σημεία. Το φορολογικό σύστημα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από την ευελιξία που 
επιτάσσουν οι συνεχείς μεταβολές στα οικονομικά δεδομένα. Παράλληλα, ο κορμός του θα 
πρέπει να επιδεικνύει σταθερότητα, στοιχείο απαραίτητο ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα 
η οικονομική δραστηριότητα και να εμπνέει την εμπιστοσύνη που απαιτούν οι συμμετέχο-
ντες σε αυτή. Σύμμαχος του κράτους στην αποτελεσματική εφαρμογή των φορολογικών 
διατάξεων είναι η τεχνολογία που επεκτείνει το εύρος των δυνατοτήτων του φορολογικού 
μηχανισμού. Ωστόσο η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος, οι συνεχείς αλλαγές 
και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες αποτελούν κόστος για τις επιχειρήσεις και το κράτος, 
τόσο σε όρους χρήματος όσο και σε όρους χρόνου. 

Abstract

Without a doubt, the tax system of each country is one of the most important pillars 
concerning its economic growth. The public revenues collected through the tax mecha-
nism are essential for the government in order to cover its various needs, provided that 
the process ensures as much as possible the effective and fair distribution of the tax ob-
ligations. However, in reality the structure of the tax system includes many weaknesses. 
The tax system should be characterized of the flexibility that the constant changes of the 
economic data demand. In parallel, its bulk should display stability that provides to the 
economic activity the possibility to carry on smoothly and inspires the faith needed to its 
participants. Technology seems to be an ally in order the government to succeed in ap-
plying effectively the tax laws by extending the range of the tax mechanism capacities. 
Nevertheless the complexity of the tax system, the constant changes and bureaucracy 
form a cost for the enterprises and the government in terms of money as well as in 
terms of time.
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Φορολογικά συστήματα 
στην Ελλάδα και μκρές 
επιχειρήσεις 

(Λάμπρος Κανάββας)



OIKONOMIA KAI MIKΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ιμέ ΓςέΒέέ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

118

Δ

Εισαγωγή

 ςτόχος

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις βασικές έννοιες που διέπουν το φορολογικό σύ-
στημα. Από την μια πλευρά καταγράφεται η λειτουργία των φόρων και πώς αυτοί 
διαφοροποιούνται ως προς την φύση και τον επιδιωκόμενο σκοπό τους. Οι φόροι 
επιρρίπτονται από το κράτος με σκοπό την χρηματοδότηση των δημόσιων δαπα-
νών, ωστόσο το κριτήριο που τους διαφοροποιεί είναι αυτό που προσδιορίζει την 
δομή τους και τις ιδιαιτερότητες στην λειτουργία τους. Οι φόροι που καταβάλλουν 
οι φορολογούμενοι συναρτώνται από πολλούς παράγοντες. Ένας βασικός διαχωρι-
σμός είναι αυτός που αναφέρεται στα φυσικά και στα νομικά πρόσωπα. Εξετάζουμε 
λοιπόν τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, πώς επιβάλλεται 
και πώς υπολογίζεται μέσω παραδειγμάτων. Επιπλέον ο φόρος προστιθέμενης 
αξία (Φ.Π.Α.), ο οποίος επιρρίπτεται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδι-
κασίας αποτελεί βασική πηγή εσόδων για το κράτος. Ο φόρος αυτός που αποτελεί 
κοινό τόπο στην φορολογία μεταξύ των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
παρουσιάζεται ως προς την λειτουργία του και δίνονται κάποιας βασικές διευκρι-
νήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του. Τα φορολογικά στοιχεία των χωρών - μελών 
της Ε.Ε., αν και προσαρμόζονται στα τοπικά δεδομένα και σκοπούς, εν τούτοις εξε-
τάζονται και συγκρίνονται, προκειμένου να διαπιστωθούν ομοιότητες και διαφο-
ρές, χρήσιμες για την εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων. Οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.), οι οποίες δρουν και εξελίσσονται στην χώρα μας αλλά και 
στις άλλες χώρες, προσδιορίζονται και επηρεάζονται καταλυτικά από το φορολογι-
κό σύστημα και τις ιδιαιτερότητές του. Γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο να εξετάσουμε τα 
όποια στοιχεία και χαρακτηριστικά των φόρων, πέρα από την γενική εφαρμογή και 
ερμηνεία τους, σε συνάρτηση με αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία των επιχειρήσεων, 
η οποία αποτελεί τον κορμό των επιχειρήσεων στους κόλπους της Ε.Ε. και η οποία 
χρήζει ειδικής αντιμετώπισης προκειμένου να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί το 
πλαίσιο λειτουργίας της.
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 προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού θα είστε σε θέση:

ςε επίπεδο γνώσεων

• Να κατανοήσετε βασικές φορολογικές έννοιες.

•  Να ερμηνεύετε φορολογικές έννοιες και δεδομένα που αφορούν στην εφαρ-
μογή του φορολογικού συστήματος.

•  Να κατανοείτε την λειτουργία και τις διαφορές που διέπουν τους φόρους ανά 
περίπτωση.

•  Να προσεγγίζετε δεδομένα και πρακτικές που αφορούν στους φόρους στην 
Ελλάδα και στην Ε.Ε..

• Να κατανοείτε την ιδιαίτερη φορολογική προσέγγιση των Μ.Μ.Ε..

•  Να γνωρίζετε τις νομοθετικές πηγές και τους θεσμούς εκ των οποίων πηγά-
ζουν οι φορολογικές διατάξεις.

ςε επίπεδο δεξιοτήτων

• Να εξάγετε προσωπικά συμπεράσματα για την λειτουργία των φόρων.

•  Να αναπτύξετε την ικανότητα για περαιτέρω προσωπική διερεύνηση των φο-
ρολογικών συστημάτων και νομοθεσιών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

•  Να αξιολογήσετε τις φορολογικές διατάξεις και πρακτικές.

•  Να διακρίνετε να πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών φο-
ρολογικών μέτρων.

•  Να αξιολογείτε καλές πρακτικές από άλλες χώρες, στη βάση της διεθνούς 
εμπειρίας.

• Να καταθέτετε απόψεις αναφορικά με το ισχύον φορολογικό περιβάλλον.

•  Να διατυπώσετε απόψεις για τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις των φορολο-
γικών διατάξεων.

•  Να αναπτύξετε ιδέες που αφορούν την ανάγκη για ειδική φορολογική μετα-
χείριση των Μ.Μ.Ε..

•  Να εξάγετε συμπεράσματα, χρήσιμα για τις επιλογές των ατόμων και των επι-
χειρήσεων στο ισχύον φορολογικό καθεστώς. 

ςε επίπεδο στάσεων

• Να αντιμετωπίζετε κριτικά τους φορολογικούς νόμους και μηχανισμούς

•  Να αναγνωρίζετε τον αντίκτυπο του εκάστοτε φορολογικού καθεστώτος για 
τις Μ.Μ.Ε.
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  Έννοιες – κλειδιά

Φόρος, φορολογικός συντελεστής, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, άμεσοι 
φόροι, έμμεσοι φόροι, ασφαλιστικές εισφορές, αφορολόγητο όριο, υποκείμενος 
στο φόρο, Φ.Π.Α.

 ςύντομη περιγραφή ενότητας

Στην ενότητα αυτή αρχικά θα επιχειρήσουμε να προσδιορίσουμε σύντομα την 
βασική ορολογία των φόρων, την διάκριση αυτών σε κατηγορίες και την στατιστι-
κή δομή τους στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τον φόρο 
εισοδήματος. Αφού ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην ιστορία της φορολογίας ει-
σοδήματος, θα εξετάσουμε αρχικά την φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώ-
πων και κατόπιν αυτήν των νομικών προσώπων. Θα παρουσιάσουμε σύντομα, σε 
μορφή ορισμού, κάποιες βασικές έννοιες που συναντάμε ενώ θα προσπαθήσουμε 
με απλά παραδείγματα να καταδείξουμε τον τρόπο που προκύπτει ο φόρος που 
πληρώνουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα. Τα στατιστικά δεδομένα που πλαι-
σιώνουν το δεύτερο κεφάλαιο θα κάνουν πιο άμεση και πρακτική την προσέγγιση 
της κατηγορίας αυτής του φόρου. Τέλος παρουσιάζουμε τον φόρο στο εισόδημα 
από την σκοπιά των Μ.Μ.Ε. Στο τρίτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τον φόρο προ-
στιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), τον φόρο που απορρέει από την κοινοτική νομοθεσία. 
Θα δούμε σύντομα την ιστορία του, ενώ στην συνέχεια με παράδειγμα θα επιχειρή-
σουμε να καταστήσουμε κατανοητό τον τρόπο λειτουργίας του. Κατόπιν σε μορφή 
ορισμού θα παρουσιάσουμε ορισμένες βασικές έννοιες του Φ.Π.Α.. Τέλος παραθέ-
τουμε στατιστικά στοιχεία για τον Φ.Π.Α. στην Ελλάδα και προσεγγίζουμε τον φόρο 
αυτό από την πλευρά των Μ.Μ.Ε.. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τους 
φόρους συγκρίνοντας τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παραθέτουμε 
εκθέσεις που προσεγγίζουν τη φορολογία και τις φορολογικές πρακτικές, την επί-
δραση αυτών στις Μ.Μ.Ε. και τις ιδιαίτερες ανάγκες στην φορολόγησή τους.
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1. Βασικές φορολογικές έννοιες

1.1. Βασική φορολογική ορολογία

1.2. Διάκριση των φόρων

1.3. Οι φόροι στην Ελλάδα

1.1. Βασική φορολογική ορολογία

Φόρος 

 Η έννοια του φόρου αναφέρεται στην μονομερή, αναγκαστική και χωρίς την 
ύπαρξη ειδικού ανταλλάγματος οικονομική επιβάρυνση που επιβάλλει το κράτος 
στα πρόσωπα που επιρρίπτεται ο φόρος (φορολογούμενοι), με σκοπό την συλλογή 
δημόσιων εσόδων. Ουσιαστικά πρόκειται για μετατροπή των ιδιωτικών οικονομι-
κών πόρων δαπάνης σε δημόσιους. Το τελευταίο χαρακτηριστικό του φόρου, δη-
λαδή η μη ύπαρξη ειδικού ανταλλάγματος, αποτελεί ουσιαστικά και το στοιχείο που 
διαφοροποιεί τον φόρο από τις άλλου είδους δημόσιες οικονομικές επιβαρύνσεις. 
Για παράδειγμα οι ασφαλιστικές εισφορές ή τα τέλη κυκλοφορίας που πληρώνου-
με αντανακλούν σχετικές υπηρεσίες και οφέλη που λαμβάνουμε πληρώνοντάς τα. 
Πιο συγκεκριμένα, οι εισφορές των ασφαλισμένων πληρώνονται με σκοπό να πα-
ρέχονται σε αυτούς υπηρεσίες υγείας και σύνταξης.

Φοροδοτική ικανότητα 

Η έννοια της φοροδοτικής ικανότητας του φορολογούμενου προσώπου προσδιο-
ρίζει την οικονομική ευχέρεια που έχει αυτό με βάση τα εισοδήματα, τα κέρδη, την 
περιουσία του κ.τ.λ. να συμβάλει στην συλλογή των δημόσιων εσόδων. Συγκεκρι-
μένα, η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος της Ελλάδος αναφέρει ότι «οι 
Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις 
δυνάμεις τους». Ωστόσο η φοροδοτική ικανότητα, για παράδειγμα ενός μισθωτού 
υπαλλήλου, δεν είναι συνάρτηση μόνο του μεγέθους του μισθού του αλλά εξαρτά-
ται από πολλούς παράγοντες προσωπικούς, κοινωνικούς κ.τ.λ.
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Φορολογική βάση 

Είναι το μέγεθος με βάση το οποίο επιρρίπτεται ο φόρος. Για παράδειγμα, για την 
επιβολή του φόρου εισοδήματος η φορολογική βάση είναι το εισόδημα των πολι-
τών ή τα κέρδη των επιχειρήσεων. Για την επιβολή του φόρου περιουσίας αντίστοι-
χα κριτήριο είναι τα ακίνητα που κάποιος διαθέτει, οι τραπεζικές καταθέσεις κ.τ.λ.

μετακύλιση του φόρου 

Η μετακύλιση του φόρου αφορά το κατά πόσο ένας φόρος που επιβάλλεται σε 
έναν φορολογούμενο πρόσωπο τελικά βαρύνει κάποιο άλλο. Για παράδειγμα ο 
Φ.Π.Α. που επιβάλλεται σε κάποιον παραγωγό και επιβαρύνει το κόστος του προ-
ϊόντος με το οποίο θα τα αποκτήσει ο έμπορος, τελικά θα επιβαρύνει αυτούς που 
έπονται στην παραγωγική αλυσίδα, μέχρι τον καταναλωτή του τελικού προϊόντος. 

Φοροδιαφυγή 

Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στην μη πληρωμή εκ μέρους του φορολογούμε-
νου προσώπου των φόρων που του αναλογούν με βάση τα πραγματικά οικονομικά 
δεδομένα του, όπως ορίζουν οι φορολογικές διατάξεις. Σε αντιδιαστολή με την φο-
ροδιαφυγή, η οποία αποτελεί παράνομη πράξη, η φοροαποφυγή είναι η δυνατό-
τητα που έχει ο φορολογούμενος να μην καταβάλει τους φόρους που πραγματικά 
ανταποκρίνονται στην φοροδοτική ικανότητα του, εκμεταλλευόμενος τα κενά του 
νόμου και την καλή πληροφόρηση. Η φοροαποφυγή, αν και δεν αποτελεί τυπικά 
παράνομη πράξη, στην πράξη πλήττει εξίσου το φορολογικό μηχανισμό μιας χώ-
ρας.

Οικονομικό έτος 

Αν και ο όρος οικονομικό έτος αναφέρεται στην εκτέλεση του κρατικού προϋ-
πολογισμού, για την φορολογία είναι το χρονικό διάστημα εντός του οποίου επιρ-
ρίπτεται ο φόρος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη φορολογική βάση (φόρος ει-
σοδήματος, φόρος περιουσίας, Φ.Π.Α. κ.τ.λ.). Το οικονομικό έτος ξεκινά από την 
1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τερματίζει στις 31η Δεκέμβριου του ιδίου έτους. Για 
παράδειγμα οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που καταθέτουμε στην εφορία 
την άνοιξη του 2012 αφορούν το οικονομικό έτος 2012, δηλαδή τα εισοδήματα που 
αποκτήσαμε κατά την διάρκεια του έτους 2011.

αναδρομικότητα του φόρου 

Είναι το χρονικό διάστημα το οποίο καλύπτει ο φόρος σε παρελθόντα χρόνο. Σύμ-
φωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 78 του Συντάγματος της Ελλάδος 
«φόρος ή οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο ανα-
δρομικής ισχύος που επεκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο 
εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε. Κατ’ εξαίρεση, όταν επιβάλλεται ή αυξάνεται 
εισαγωγικός ή εξαγωγικός δασμός ή φόρος κατανάλωσης, επιτρέπεται η είσπραξή 
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τους από την ημέρα που κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, υπό τον 
όρο ότι ο νόμος θα δημοσιευτεί μέσα στην προθεσμία που ορίζει το άρθρο 42 παρά-
γραφος 1 και πάντως το αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της συνόδου».

1.2. Διάκριση των φόρων

Διάκριση των φόρων με κριτήριο τον φορολογικό συντελεστή

Ο φορολογικός συντελεστής, με τον οποίο υπολογίζεται ο φόρος επί συγκεκριμέ-
νης φορολογικής βάσης, διακρίνεται σε μέσο φορολογικό συντελεστή και σε ορια-
κό φορολογικό συντελεστή. 

Ο μέσος φορολογικός συντελεστής 

Είναι ο λόγος του φόρου ως προς την φορολογική βάση, δηλαδή

 τ = Τ / Φ.Β. όπου τ μέσος φορολογικός συντελεστής, Τ φόρος, Φ.Β.  φο-
ρολογική βάση.

Για παράδειγμα:

φόρος εισόδημα
μέσος φορολογικός 

συντελεστής

200€ 1000€ 0,2

Ο οριακός φορολογικός συντελεστής

Είναι ο λόγος της μεταβολής του φόρου ως προς την μεταβολή της φορολογικής 
βάσης, δηλαδή τ΄ = ΔΤ /Δ (Φ.Β.) όπου τ΄  οριακός φορολογικός συντελεστής, ΔΤ 

 μεταβολή του φόρου Δ(Φ.Β) μεταβολή της φορολογικής βάσης. Με άλλα 
λόγια, πόσο αυξάνεται ο φόρος που προκύπτει για κάθε αύξηση κατά μια μονάδα 
της φορολογικής βάσης.

Για παράδειγμα:

φόρος εισόδημα οριακός φορολογικός συντελεστής

200€ 1000€ (400€-200€)/(1.500€-1000€) = 
200€/500€ = 0,4400€ 1500€

αναλογικός φόρος 

Ονομάζεται ο φόρος του οποίου ο μέσος φορολογικός συντελεστής παραμένει 
σταθερός ανεξάρτητα από το ύψος της φορολογικής βάσης και ισούται με τον ορι-
ακό φορολογικό συντελεστή.
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Παράδειγμα λειτουργίας αναλογικού φόρου

Ας υποθέσουμε πως το ύψος της φορολογικής βάσης (π.χ. του εισοδήματος) του 
φορολογούμενου Α είναι 100€. Ο φόρος είναι 10€ για κάθε 100€ του εισοδήματος. 
Επομένως ο φόρος που προκύπτει για τον φορολογούμενο Α με εισόδημα 100€ 
είναι 10€.

Εάν τώρα ο φορολογούμενος Α είχε 200€ εισόδημα, τότε ο φόρος θα ήταν 20€.

Επομένως βλέπουμε πως:

•  Ο μέσος φορολογικός συντελεστής παραμένει σταθερός ανεξάρτητα από το 
ύψος της φορολογικής βάσης.

  τ=10/100=0,1 και τ=20/200=0,1 και 

•  Ο οριακός φορολογικός συντελεστής είναι ίσος με τον μέσο φορολογικό συ-
ντελεστή

  τ΄=(20-10)/(200-100)=0,1

προοδευτικός φόρος 

Ονομάζεται ο φόρος του οποίου ο μέσος φορολογικός συντελεστής αυξάνεται 
καθώς αυξάνεται το ύψος της φορολογικής βάσης αλλά είναι μικρότερος του ορι-
ακού φορολογικού συντελεστή.

Παράδειγμα λειτουργίας του προοδευτικού φόρου

Ας υποθέσουμε πως για τα πρώτα 100€ εισοδήματος επιβάλλεται φόρος 10€, για 
τα επόμενα 100€ επιβάλλεται φόρος 15€ και για τα επόμενα 100€ επιβάλεται φόρος 
20€. Επομένως ο φόρος που προκύπτει για τον φορολογούμενο Α με εισόδημα 
100 είναι 10. Αν υποθέσουμε πως το ύψος του εισοδήματος του Α είναι 200€ τότε 
ο φόρος που προκύπτει είναι 10€+15€=25€ και για εισόδημα 300€ ο φόρος είναι 
10€+15€+20€=45€.

Επομένως βλέπουμε πως:

•  Ο μέσος φορολογικός συντελεστής αυξάνεται καθώς αυξάνεται το ύψος της 
φορολογικής βάσης

  τ=10/100=0,1 και τ=25/200=0,13 και τ=45/300=0,15

•  Ο οριακός φορολογικός συντελεστής αυξάνεται καθώς αυξάνεται το ύψος της 
φορολογικής βάσης και είναι μεγαλύτερος από τον μέσο.

  τ΄= (25-10) / (200-100) = 0,15 και τ ΄ = (45-25) / (400-300) = 0,2
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αντίστροφα προοδευτικός φόρος 

Ονομάζεται ο φόρος του οποίου ο μέσος φορολογικός συντελεστής μειώνεται 
καθώς αυξάνεται το ύψος της φορολογικής βάσης και είναι μεγαλύτερος του ορι-
ακού.

Παράδειγμα λειτουργίας αντίστροφα προοδευτικού φόρου

Ας υποθέσουμε πως για τα πρώτα 100€ εισοδήματος επιβάλλεται φόρος 10€, για 
τα επόμενα 100€ επιβάλλεται φόρος 8€ και για τα επόμενα 100€ ο φόρος είναι 6€. 
Επομένως ο φόρος που προκύπτει για τον φορολογούμενο Α με εισόδημα 100€ 
είναι 10€. Αν υποθέσουμε πως το ύψος του εισοδήματος του Α είναι 200€ τότε ο 
φόρος που προκύπτει είναι 10€+8€=18€ ενώ για εισόδημα 300€ ο φόρος είναι 
10€+8€+6€=24€.

Επομένως βλέπουμε

•  Ο μέσος φορολογικός συντελεστής μειώνεται καθώς αυξάνεται το ύψος της 
φορολογικής βάσης

  τ=10 / 100= 0,1 και τ = 18 / 200 = 0,09 και τ = 24 / 300 = 0,08

•  Ο οριακός φορολογικός συντελεστής μειώνεται και είναι μικρότερος από τον 
μέσο φορολογικό συντελεστή

  τ΄= (18-10) / (200-100) = 0,08 και τ΄= (24-18) / (300-200) = 0,06

Διάκριση των φόρων με κριτήριο την φορολογική βάση 

Φόρος εισοδήματος 

Είναι η φορολογική επιβάρυνση που αναλογεί στον φορολογούμενο με βάση το 
εισόδημα του. Ο φόρος αυτός διακρίνεται στο φόρο εισοδήματος φυσικών προ-
σώπων (π.χ. ο φόρος που επιβάλλεται στις αμοιβές ενός μισθωτού υπαλλήλου, σε 
τυχόν ενοίκια που κάποιος εισπράττει κ.τ.λ.) και στο φόρο εισοδήματος νομικών 
προσώπων (π.χ. τα καθαρά κέρδη μιας Α.Ε. που αντιστοιχούν στο νομικό πρόσω-
πο). Όπως θα δούμε παρακάτω, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι 
προοδευτικός και άμεσος φόρος ενώ ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 
υπολογίζεται βάση ενός αναλογικού συντελεστή.

Φόρος περιουσίας

Ο φόρος περιουσίας, επιρρίπτεται επί των περιουσιακών ακινήτων που κατέχει 
το φορολογούμενο πρόσωπο (οικίες, οικόπεδα, μετοχές). Διακρίνεται σε φόρο κα-
τοχής περιουσίας και σε φόρο μεταβίβασης περιουσίας. Ο φόρος που αντιστοιχεί 
στην περιουσία που μεταβιβάζει κάποιος μπορεί να αφορά πράξεις χωρίς οικο-
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νομικό αντάλλαγμα, όπως η γονική παροχή, η δωρεά, η κληρονομιά καθώς και 
πράξεις στο πλαίσιο οικονομικής συναλλαγής.

Φόρος δαπάνης 

Είναι οι φόροι οι οποίοι καταλογίζονται με βάση την διάθεση χρημάτων για την 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών. Οι φόροι δαπάνης μπορεί να επιρρίπτονται άμεσα 
(προσωπικά) με βάση την συνολική δαπάνη του φορολογούμενου προσώπου σε 
κάποιο χρονικό διάστημα (έτος) ή να καταβάλλονται έμμεσα επί της αγοράς προ-
ϊόντων και υπηρεσιών. Οι τελευταίοι με τη σειρά τους διακρίνονται σε γενικούς 
φόρους που αγγίζουν όλα τα αγαθά ή υπηρεσίες και σε ειδικούς φόρους δαπάνης 
(κατανάλωσης) οι οποίοι επιρρίπτονται με κριτήριο ορισμένα ειδικά χαρακτηριστι-
κά του αγαθού με γνώμονα κοινωνικά, φορολογικά ή άλλα κριτήρια. Παραδείγματα 
ειδικών φόρων κατανάλωσης είναι ο φόρος επί των καπνοβιομηχανικών προϊό-
ντων, επί των αλκοολούχων ποτών, επί των καυσίμων κ.τ.λ. Επιπλέον οι φόροι 
δαπάνης μπορούν να διακριθούν σε κατ’ αξίαν και σε κατά μονάδα. Οι κατ’ αξίαν 
υπολογίζονται με βάση την συνολική αξία των αγαθών στην οποία επιβάλλεται ο 
φορολογικός συντελεστής, δηλαδή για παράδειγμα 5% φόρος στην αξία των αγα-
θών που αγοράζει κάποιος. Οι κατά μονάδα αφορούν τους φόρους που υπολογί-
ζονται πάνω σε κάθε επιπλέον μονάδα του αγαθού, δηλαδή π.χ. 1 ευρώ φόρος για 
κάθε κούτα τσιγάρα.

Άλλη διάκριση

Άμεσοι φόροι 

Άμεσοι είναι οι φόροι οι οποίοι επιρρίπτονται προσωπικά στο φορολογούμενο 
πρόσωπο με βάση τα ιδιαίτερα κριτήρια που προσδιορίζουν το ύψος του φόρου 
όπως αυτό προκύπτει από το μέγεθος της φορολογικής βάσης την οποία κατέχει. 
Για παράδειγμα ο φόρος εισοδήματος πληρώνεται από το πρόσωπο που βαρύνει 
με βάση το ύψος του εισοδήματος που αποκτά μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
Επίσης ο φόρος ακίνητης περιουσίας προσδιορίζεται με κριτήριο το μέγεθος της 
ακίνητης περιουσίας που κατέχει το πρόσωπο αυτό.

Έμμεσοι φόροι

Οι έμμεσοι φόροι είναι εκείνοι οι οποίοι βαρύνουν το πρόσωπο που έπεται στην 
παραγωγική αλυσίδα ή τον τελικό καταναλωτή, το ύψος των οποίων είναι ανε-
ξάρτητο από τις γενικότερες οικονομικές δυνατότητες του προσώπου που αποκτά 
το αγαθό ή λαμβάνει την υπηρεσία. Για παράδειγμα ο φόρος προστιθέμενης αξίας 
(Φ.Π.Α.) επιρρίπτεται σε κάθε στάδιο της παραγωγής ενός αγαθού και καταβάλλε-
ται από το πρόσωπο που αγοράζει το αγαθό με σκοπό να το μεταπωλήσει ή όντας 
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ο τελικός καταναλωτής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη για παράδειγμα το καθαρό 
κέρδος της επιχείρησης ή το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος του ιδιώτη. 
Επιπλέον, σύμφωνα και με ότι είδαμε παραπάνω, από την πλευρά του καταναλωτή 
ο Φ.Π.Α. αποτελεί έναν αντίστροφα προοδευτικό φόρο ως προς το εισόδημα.

ασφαλιστικές εισφορές

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες στους 
ασφαλιστικούς φορείς, αν και τυπικά δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στους φό-
ρους, καθώς καταβάλλονται με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας και σύνταξης 
(δηλαδή έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα), ωστόσο ο αναγκαστικός χαρακτήρας 
τους σε συνδυασμό με το σημαντικό μέγεθός του, τα κατατάσσει ουσιαστικά στις 
φορολογικές επιβαρύνσεις.

1.3 Οι φόροι στην Ελλάδα

Διάγραμμα Δ.1: Συμμετοχή των φόρων στο ΑΕΠ 
(Πηγή: Taxation Trends in the European Union, 2011, European Commission)

Η συμμετοχή των φόρων (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) 
σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προιόν (Α.Ε.Π.) στην Ελλάδα παρουσιάζει 
πτωτική πορεία. Είναι αξιοσημείωτη η διαφορά 4,3 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ 
των ετών 2000-2009. Όπως βλέπουμε, η συμμετοχη των ασφαλιστικών εισφορών 
είναι σημαντική. Διαχρονικά ο Φ.Π.Α. συμβάλλει κυρίως στην συλλογή των εσό-
δων, ακολουθεί ο φόρος στο εισόδηματα των φυσικών προσώπων και κατόπιν των 
νομικών προσώπων. 
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Διάγραμμα Δ.2: Συμμετοχή άμεσων και έμμεσων φόρων στο ΑΕΠ
(Πηγή: Taxation Trends in the European Union, 2011, European Commission)

Διαχρονικά την τελευταία δεκαετία η συμμετοχή των έμμεσων φόρων υπερβαί-
νει αυτή των άμεσων φόρων. Η κατανομή των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα 
το 2009 ανά κατηγορία (άμεσοι φόροι, έμμεσοι φόροι, ασφαλιστικές εισφορές) στην 
συνολική φορολογία έχει ως εξής:

Διάγραμμα Δ.3: Συμμετοχή στη συνολική φορολογία
(Πηγή: Taxation Trends in the European Union, 2011, European Commission)

Όπως βλέπουμε στην Ελλάδα για το 2009 το σύνολο των άμεσων και των έμμε-
σων φόρων ήταν το 65,8% των συνολικών φόρων. Αναφορικά με τους άμεσους 
φόρους, οι φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων τα τελευταία χρόνια αυξά-
νονται σημαντικά σε σύγκριση με τους φόρους εισοδήματος νομικών προσώπων 
αφού σημειώνουν σχεδόν διπλάσιο ποσοστό (5,1% έναντι 2,4% το 2009 - 4,9% έναντι 
2,5% το 2008). Οι έμμεσοι φόροι κυρίως αφορούν τον Φ.Π.Α.(περισσότερο από το 
ήμισυ των έμμεσων φόρων) και κατόπιν τους ειδικούς φόρους και τους φόρους 
κατανάλωσης.
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2. Φόρος εισοδήματος

2.1. Σύντομη ιστορική επισκόπηση

2.2. Βασικές έννοιες φορολογίας εισοδήματος

2.3. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

2.4. Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

2.5. Στατιστικά στοιχεία που αφορούν το φόρο εισοδήματος

2.6. Φόρος εισοδήματος και Μ.Μ.Ε.

2.1 Σύντομη ιστορική επισκόπηση

Εάν ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο φορολογικό παρελθόν της χώρας, βλέπουμε 
πως η πρώτη σημαντική νομοθετική φορολογική μεταρρύθμιση σημειώθηκε το 
1919 με τον νόμο 1640 ο οποίος καθιέρωνε έναν μεικτό τρόπο φορολόγησης των 
εισοδημάτων, δηλαδή εισοδήματα από διάφορες πηγές φορολογούνταν με βάση 
συγκεκριμένο συντελεστή. Πέρασαν αρκετά χρόνια έως ότου το 1955 με τον νόμο 
3323 και τρία χρόνια αργότερα, το 1958 με τον νόμο 3843 να καθιερωθεί η έννοια 
του ενιαίου φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων αντίστοιχα, δη-
λαδή φόρος επί του συνολικού εισοδήματος όπως το γνωρίζουμε έως σήμερα. 
Ακολούθησαν αρκετές νομοθετικές ρυθμίσεις μέχρι που το Σεπτέμβριο του 1994 
ψηφίστηκε ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), ήτοι νόμος 2238/1994, ο 
οποίος κωδικοποιούσε τις όποιες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος φυσι-
κών και νομικών προσώπων σε ένα ενιαίο κείμενο. Από εκεί και πέρα οι όποιες 
αλλαγές, καταργήσεις, προσθήκες που αφορούν την φορολογία εισοδήματος ανα-
φέρονται κατά βάση στις διατάξεις του εν λόγω κώδικα ο οποίος φυσικά πλαισιώ-
νεται και από άλλους σχετικούς νόμους.
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2.2. Βασικές έννοιες φορολογίας εισοδήματος

πηγές εισοδήματος

Όπως αναφέρεται στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 4 …«το εισόδημα, ανάλογα με την πηγή της προέλευσής του διακρίνεται 
κατά τις επόμενες κατηγορίες ως εξής:

Α-Β: εισόδημα από ακίνητα
Γ:  εισόδημα από κινητές αξίες
Δ:  εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
Ε:  εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις
ΣΤ:  εισόδημα από μισθωτές επιχειρήσεις
Ζ:   εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη 

πηγή»…

καθαρό εισόδημα 

Για την πραγματοποίηση των εισοδημάτων ο φορολογούμενος πραγματοποιεί 
δαπάνες οι οποίες θα πρέπει να εξαιρεθούν προκειμένου να προσδιοριστεί το κα-
θαρό εισόδημα.

Φορολογητέο εισόδημα 

Όπως είναι φυσικό, το καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου προσώπου, 
εμπεριέχει κάποιες παραμέτρους που το διαφοροποιούν, ακόμα και εάν κυμαίνο-
νται στο ίδιο ύψος. Έτσι πιθανόν διαφορετικά θα φορολογηθεί ο φορολογούμενος 
που έχει παιδιά από αυτόν που δεν έχει αποκτήσει. Παράλληλα οι φορολογούμενοι 
πραγματοποιούν διαφορετικές δαπάνες, έχουν διαφορετικές ανάγκες κ.τ.λ. Όλα 
αυτά τα κριτήρια που αναφέρονται στο συγκεκριμένο φορολογούμενο πρόσωπο 
προσδιορίζουν τελικά το φορολογητέο εισόδημα.

παρακράτηση φόρου 

Σε κάποιες περιπτώσεις, η εφορία φορολογεί τα εισοδήματα στην πηγή τους, δη-
λαδή παρακρατά ένα ποσό το οποίο και συμψηφίζεται με τον φόρο που τελικά θα 
καταβάλει το φορολογούμενο πρόσωπο στην τελική του φορολογική δήλωση στο 
τέλος του οικονομικού έτους, όπως προσδιορίζεται από τα εισοδήματά του από 
διάφορες πηγές. Για παράδειγμα στις αμοιβές που λαμβάνουν οι μισθωτοί υπάλλη-
λοι υπολογίζεται ο Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) και τον οποίο καταβάλει 
ο εργοδότης στην εφορία. Επίσης κατά την πληρωμή για παράδειγμα του λογιστή 
της επιχείρησης από τον ιδιοκτήτη καφετέριας, το τιμολόγιο που θα κόψει ο λογι-
στής (εάν υπερβαίνει συγκεκριμένο ύψος αμοιβής) θα αναφέρει και την σχετική 
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παρακράτηση την οποία θα καταβάλει ο καταστηματάρχης στην εφορία και η οποία 
θα συμψηφιστεί με το φόρο που θα κληθεί να πληρώσει ο λογιστής στο τέλος του 
χρόνου. 

αυτοτελής φορολόγηση 

Ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων δεν φορολογούνται με βάσει τις γενικές δι-
ατάξεις, δηλαδή δεν προστίθενται στα συνολικά εισοδήματα του φορολογούμενου 
προσώπου, αλλά προβλέπονται ειδικοί συντελεστές φορολόγησης. Με την επιβολή 
στις συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδημάτων του προβλεπόμενου από την νομο-
θεσία φόρου, η φορολογική υποχρέωση του φορολογούμενου για τα συγκεκριμέ-
να εισοδήματα εξαντλείται ή φορολογείται εκ νέου με τις γενικές διατάξεις κ.τ.λ..Για 
παράδειγμα, η αποζημίωση που εισπράττει ο υπάλληλος μιας επιχείρησης κατά 
την απόλυσή του, όταν ξεπερνά κάποιο συγκεκριμένο ύψος π.χ. 70.000 ευρώ φο-
ρολογείται με συντελεστή π.χ. 10%. Ο φόρος 7.000 ευρώ που προκύπτει αποδίδεται 
στην εφορία και η φορολογική υποχρέωση για τα εν λόγω ποσά τερματίζει, δηλαδή 
δεν προστίθεται το εισόδημα των 70.000 ευρώ στο συνολικά εισοδήματα του υπαλ-
λήλου στο τέλος του έτους.

Τεκμήρια 

Ο φορολογικός νομοθέτης έχει θεσπίσει ορισμένα κριτήρια που αφορούν την δι-
αβίωση και την δαπάνη για αγορά ορισμένων αγαθών ή άλλου είδους δαπάνες 
οι οποίες αντανακλούν αντίστοιχα εισοδήματα. Κατά αυτό τον τρόπο, προσδιορί-
ζεται ένα συγκεκριμένο ύψος εισοδήματος το οποίο θα πρέπει να καλύπτεται από 
το δηλωθέν εισόδημα. Παραδείγματα τεκμηρίων αποτελούν τα τετραγωνικά της 
κατοικίας, τα σκάφη αναψυχής, τα κυβικά εκατοστά των αυτοκινήτων, η ανέγερση 
οικοδομών κτλ. 

ανάλωση κεφαλαίου 

Για την κάλυψη των τεκμηρίων που προκύπτουν για το φορολογούμενο πρόσω-
πο μεταξύ άλλων (ποσά που απαλλάσσονται του φόρου, εισαγωγή συναλλάγματος 
κτλ) ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί εισοδήματα προηγούμενων ετών 
που έχουν φορολογηθεί ή απαλλαχτεί του φόρου.

περαίωση – αυτοπεραίωση 

Περαίωση είναι η διαδικασία κατά την οποία οι φορολογικές αρχές προσδιορί-
ζουν βάση κάποιων κριτηρίων ένα πόσο φόρου που ο φορολογούμενος οφείλει 
για συγκεκριμένες φορολογικές περιόδους, με την καταβολή του οποίου θεωρείται 
πως ο φορολογούμενος περαιώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις για το διά-
στημα που αφορά η ρύθμιση και παρέχεται ένα είδος αμνηστίας σε τυχόν φορο-
λογικές ατασθαλίες. Από την άλλη πλευρά η αυτοπεραίωση ή αυτοέλεγχος είναι ο 
υπολογισμός που διενεργεί ο ίδιος ο επιχειρηματίας των φορολογητέων κερδών 
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μιας επιχείρησης όχι με βάση τα έσοδα και τα έξοδα αλλά εξωλογιστικώς, βάση 
μαθηματικού τύπου και με την οποία περαιώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

ςυμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας

Οι χώρες προκειμένου να αποφύγουν το φαινόμενο της διπλής φορολόγησης 
των ίδιων εισοδημάτων που προέρχονται από το ίδιο φορολογούμενο πρόσωπο, 
έχουν θεσπίσει συμφωνίες μεταξύ τους προκειμένου τα εισοδήματα αυτά είτε να 
φορολογούνται σε μια από τις δύο χώρες είτε να συμψηφίζεται ο φόρος που προ-
κύπτει στην μία με τον φόρο που καταβάλει στην άλλη.

2.3. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

Τα εισοδήματα που αναφέρονται στα φυσικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για εισο-
δήματα μισθωτών ή πρόκειται για αυτά των συνταξιούχων ή τα καθαρά κέρδη από 
την άσκηση ατομικής επιχείρησης κ.τ.λ., υπόκεινται σε μία ενιαία κλίμακα. Η φο-
ρολογική νομοθεσία τα τελευταία χρόνια διαχώριζε τα εισοδήματα μισθωτών και 
συνταξιούχων από αυτά των μη μισθωτών και επαγγελματιών φορολογώντας με 
διαφορετικές κλίμακες. Για τα εισοδήματα του 2013, θα ισχύσουν τα εξής φορολο-
γικά κλιμάκια:

 Πίνακας Δ.1: Κλίμακα φορολογίας Φ.Π. – εισοδήματα 2013

κΛιμακα μιςΘΩΤΩν - ςΥνΤαΞιΟΥχΩν

κλιμάκιο εισο-
δήματος (ευρώ)

Φορολογικός 
συντελεστής%

Φόρος 
κλιμακίου 

(ευρώ)

ςύνολο

έισοδήματος 
(ευρώ) Φόρου (ευρώ)

25.000 22% 5.500 25.000 5.500

17.000 32% 5.440 42.000 10.940

Υπερβάλλον 42%

Βλέπουμε λοιπόν πως η παραπάνω κλίμακα προβλέπει μόλις τρία κλιμάκια ει-
σοδήματος πολύ λιγότερα από αυτά που υπήρχαν στο παρελθόν, ενώ καταργεί-
ται το αφορολόγητο, το οποίο ουσιαστικά αντικαθιστάται από μια έκπτωση φόρου 
€2.100, για όσους δηλώνουν μέχρι €21.000 εισοδήματα το χρόνο και στη συνέχεια 
ψαλιδίζεται κατά €100 για κάθε €1.000 εισόδημα επιπλέον των €21.000. Αυτό πρα-
κτικά σημαίνει ότι για εισοδήματα άνω των €42.000 δεν υπάρχει αφορολόγητο.

Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων, καθώς και τα εισοδήματα από κινητές 
αξίες, εκτός από τις περιπτώσεις που με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση, υποβάλλονται σε φορολόγηση βάσει της παρακάτω κλί-
μακας:
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Πίνακας Δ.2: Κλίμακα φορολογίας εισοδημάτων από ακίνητα και κινητές αξίες - εισοδήματα 2013

κΛιμακα έιςΟΔήμαΤΩν απΟ ακινήΤα και κινήΤές αΞιές 
που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις

κλιμάκιο εισο-
δήματος (ευρώ)

Φορολογικός 
συντελεστής%

Φόρος 
κλιμακίου 

(ευρώ)

ςύνολο

έισοδήματος 
(ευρώ) Φόρου (ευρώ)

12.000 10% 1.200 12.000 1.200

Υπερβάλλον 33%

2.4 Φόρος εισοδήματος ατομικών επιχειρήσεων 
και νομικών προσώπων

Τα εισοδήματα ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, ομόρρυθ-
μων και ετερόρρυθμων εταιριών και άλλων μορφών πλην ΑΕ και ΕΠΕ φορολο-
γούνται ως εξής:

Πίνακας Δ.3: Κλίμακα φορολογίας επιχειρήσεων πλην ΑΕ και ΕΠΕ – εισοδήματα 2013

κΛιμακα μή μιςΘΩΤΩν

κλιμάκιο εισο-
δήματος (ευρώ)

Φορολογικός 
συντελεστής%

Φόρος 
κλιμακίου 

(ευρώ)

ςύνολο

έισοδήματος 
(ευρώ) Φόρου (ευρώ)

50.000 26% 13.000 50.000 13.000

Υπερβάλλον 33%

Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει ούτε αφορολόγητο, ούτε έκπτωση φόρου, γε-
γονός που οδηγεί σε μεγάλη επιβάρυνση της συγκεκριμένης ομάδας. 

Επιπλέον επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και 
επιχειρήσεις το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

α)  Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα 
τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 
κατοίκους, σε 800 ευρώ ετησίως.

β)  Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα 
τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, σε 1.000 ευρώ 
ετησίως.

γ)  Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε 650 
ευρώ ετησίως.

δ) Για κάθε υποκατάστημα σε 600 ευρώ ετησίως
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Μόνο για τις νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή τους νέους ελεύθερους 
επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 
και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συ-
ντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα 
τοις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα.

2.4.1. Διάκριση Επιχειρήσεων

Στο σημείο αυτό καλό είναι να γίνει μια διάκριση των επιχειρήσεων στις διάφορες 
νομικές τους μορφές. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε ατομικές και σε εταιρικές και 
η μορφή τους συνεπάγεται ανάλογες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις.

ή μορφή της ατομικής επιχείρησης συναντάται κυρίως στις μικρού μεγέθους 
επιχειρήσεις στις οποίες ένα άτομο είναι υπεύθυνο για την λειτουργία και την επί-
βλεψη της όλης δραστηριότητας. Η σύσταση τους είναι απλή διαδικασία η οποία 
απαιτεί ελάχιστο χρόνο.

Οι εταιρικές επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά αποτελούν συμπράξεις δύο ή 
περισσοτέρων ατόμων που ανάλογα με το είδος της εταιρικής μορφής διακρίνονται 
σε:

Ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.έ.)

Οι εταίροι (ομόρρυθμοι) είναι υπεύθυνοι αλληλεγγύως και απεριόριστα για τις 
υποχρεώσεις της εταιρείας (εταιρικά χρέη). Αυτό σημαίνει πως για την κάλυψη 
των χρεών της εταιρείας όταν η περιουσία της δεν επαρκεί, όλοι οι εταίροι ευθύνο-
νται με όλη τους την προσωπική περιουσία. Στην ομόρρυθμη εταιρεία μπορούν να 
συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ευθύνονται όπως είπαμε αλλη-
λέγγυα και απεριόριστα για τα εταιρικά χρέη ακόμη και μετά την λύση της εταιρείας.

έτερόρρυθμες εταιρείες (έ.έ.)

Στους εταίρους περιλαμβάνεται ένας τουλάχιστον ομόρρυθμος εταίρος, ο οποίος 
ευθύνεται απεριόριστα για τα χρέη της εταιρείας, και οι ετερόρρυθμοι εταίροι οι 
οποίοι ευθύνονται μέχρι το ποσό της συμμετοχής τους.

ανώνυμες εταιρείες (α.έ.)

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της εταιρίας με 
βάση το ποσοστό της συμμετοχής του (μετοχές). Αυτό σημαίνει πως οι μετοχές 
που κατέχει του παρέχουν ανάλογο ποσοστό στις αποφάσεις της εταιρείας και σε 
περίπτωση χρεών η ευθύνη του περιορίζεται μέχρι το ποσό που αντιπροσωπεύουν 
αυτές. Τα βασικά χαρακτηριστικά της Α.Ε. είναι το υψηλό κεφάλαιο που απαιτείται 
για την σύστασή της και οι αυστηροί κανόνες δημοσίευσης των αποφάσεών της.
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έταιρεία περιορισμένης ευθύνης (έ.π.έ.)

Η εταιρική αυτή μορφή συνίσταται σε σύμπραξη εταίρων οι οποίοι ευθύνονται 
για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό της εταιρικής τους μερίδας. Το σύνολο του 
κεφαλαίου που απαιτείται για την σύστασή τους είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό 
των Α.Ε., όποτε ουσιαστικά πρόκειται για μια ενδιάμεση μορφή εταιρείας μεταξύ 
των Ο.Ε. και Ε.Ε. και της Α.Ε.

2.4.2. Φορολόγηση διανεμόμενων κερδών των επιχειρήσεων

Τα κέρδη των νομικών προσώπων που διανέμονται στους συμμετέχοντες σε επι-
χειρήσεις φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με τεσσερα βασικά συστήματα φορο-
λόγησης:

Το κλασσικό σύστημα

Σύμφωνα με το συστημα αυτό η εταιρεία – νομικό πρόσωπο αντιμετωπίζεται φο-
ρολογικά ως ξεχωριστή όντοτητα από τα φυσικά – εταίρους ή μετόχους. Αυτό ου-
σιαστικά σημαίνει πως τα κέρδη της επιχείρησης φορολογούνται στο όνομα αυτής 
και τα κέρδη που διανέμονται στα φυσικά πρόσωπα προστίθενται στα άλλα εισοδή-
ματά τους και φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν, ως μέρος του 
συνολικού του εισοδήματος.

ςύστημα διαφορισμού εισοδημάτων

Κατά το σύστημα αυτό τα κέρδη που αφορούν στην εταιρεία φορολογούνται με 
βάση τον φορολογικό συντελεστή που αφορά την συγκεκριμένη εταιρία ενώ τα δι-
ανεμόμενα κέρδη των φυσικών προσώπων φορολούνται αυτοτελώς με χαμηλότε-
ρο από αυτόν που διέπει τις γενικές διατάξεις ειδικό συντελεστη, είτε φορολογείται 
μέρος αυτών, είτε μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του τρόπου φορο-
λόγησης.

ςύστημα καταλογισμού του φόρου

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, η εταιρεία και το φυσικό πρόσωπο φορολούνται 
ξεχωριστά, η εταιρεία βαρύνεται δηλαδή με τον εταιρικό φόρο και το φυσικό πρό-
σωπο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Παρ’όλα αυτά,στο σύστημα αυτό πα-
ρέχεται στο φυσικό πρόσωπο κατά τον υπολογισμό του φόρου του έκπτωση ίση ή 
μερική έναντι που εταιρικού φόρου που κατέβαλε το νομικό πρόσωπο κατά την 
καταβολή του μερίσματος.

ςύστημα απαλλαγής: στο σύστημα αυτό το εισόδημα που διανέμεται στο φυσικό 
πρόσωπο από την εταιρεία απαλλάσσεται της φορολογίας.



OIKONOMIA KAI MIKΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ιμέ ΓςέΒέέ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

136

Δ

2.5. Στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον φόρο εισοδήματος

Διάγραμμα Δ.4: Συμμετοχή φόρου εισοδήματος Φ.Π. και Ν.Π. στο ΑΕΠ
(Πηγή: Taxation Trends in the European Union, 2011, European Commission)

Η αναλογία του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ως προς το Α.Ε.Π. σε 
σύγκριση με αυτή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων είναι διαχρονικά 
μεγαλύτερη και τα έτη 2007-2009 προσεγγίζει διπλασια ποσοστά (5,1% έναντι 2,4% 
το έτος 2009). Επίσης, οι ανώτατοι συντελεστές φορολόγησης φυσικών προσώπων 
(δηλαδή ο φορολογικός συντελεστής του τελευταίου κλιμακίου της ενιαίας φορο-
λογικής κλίμακας) τα τελευταία χρόνια κυμαινεται μεταξύ του 40% (2002 – 2009) και 
του 45% (2010 και 2011).

2.6. Φόρος εισοδήματος και Μ.Μ.Ε.

Τα τελευταία χρόνια αρκετές χώρες, αντιλαμβανόμενες την σημασία των Μ.Μ.Ε. 
για την οικονομική ανάπτυξη έχουν λάβει ευνοϊκά μέτρα υποστήριξής τους στο 
φορολογικό τομέα. Τα μέτρα αυτά φορολογικής ελάφρυνσης, συνήθως αφορούν 
στη μείωση του φορολογικού συντελεστή σε σχέση με τον κανονικό που επιβάλ-
λεται στις άλλες επιχειρήσεις και εφαρμόζεται με κριτήρια που θέτει κάθε χώρα 
τα οποία δεν συμφωνούν κατά βάση με τον επίσημο ορισμό της Ε.Ε. για τις Μ.Μ.Ε. 
(2003/361/E.C). Παράλληλα κάθε χώρα προσδιορίζει τις Μ.Μ.Ε. με βάση τις ειδι-
κές οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτή, με απο-
τέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από χώρα σε χώρα. Έτσι ορισμένες 
χώρες επιλέγουν ως κριτήριο τα κέρδη της επιχείρησης όπως το Βέλγιο και το 
Λουξεμβούργο θέτοντας ένα κατώφλι που προσδιορίζει τις μικρές επιχειρήσεις, 
ενώ άλλες επιλέγουν τον συνολικό τζίρο (όπως η Γαλλία και η Ισπανία). Άλλες πάλι 
προτιμούν, στο πλαίσιο μιας προοδευτικής φορολογίας των επιχειρήσεων, να επι-
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βάλουν χαμηλότερους συντελεστές για τα πρώτα κλιμάκια, κάτι από το οποίο φυ-
σικά επωφελούνται όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους. Αυτή η τελευταία 
επιλογή από την μία πλευρά εξυπηρετεί το κίνητρο ανάπτυξης των μικρών επι-
χειρήσεων καθώς δεν εξαρτάται από το ύψος των κερδών τους αν θα επωφελη-
θούν με το να τα διατηρούν κάτω από ένα ορισμένο κατώφλι. Επιπρόσθετα όμως 
με την χαμηλή φορολόγηση των πρώτων κλιμακίων το κράτος χάνει φόρους από 
επιχειρήσεις που πραγματικά έχουν μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα. Έτσι πέρα 
από τα στοχευμένα μέτρα, θεσπίζονται επίσης μέτρα όπως φορολογικά κίνητρα για 
νέους επιχειρηματίες, όρια ηλικιακά, απαλλαγές για καινοτόμες επιχειρήσεις, για 
τις «πράσινες» επιχειρήσεις, για την προώθηση της έρευνας, τα οποία έμμεσα ευ-
νοούν και τις Μ.Μ.Ε. 

Όπως είναι φανερό ο διαχωρισμός των Μ.Μ.Ε. για φορολογικούς λόγους δεν 
είναι εύκολη υπόθεση. Πολλές φορές δεν είναι φανερό κατά πόσο αυτά τα μέτρα 
είναι δίκαια και ξεκάθαρα ή οδηγούν σε φορολογικές στρεβλώσεις. Οι περισσότε-
ρες χώρες χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό προϋποθέσεων προκειμένου να οριο-
θετήσουν τις Μ.Μ.Ε.

Η θέσπιση χαμηλών φορολογικών συντελεστών ενθαρρύνει τις μικρές επιχειρή-
σεις να συμμορφωθούν φορολογικά δηλώνοντας τα πραγματικά τους φορολογητέα 
κέρδη. Από την άλλη πλευρά μπορεί να επηρεάσει αποφάσεις για φορολογικούς 
σκοπούς όπως την εταιρική μορφή, τη διάσπαση της επιχείρησης σε μικρές μο-
νάδες, προκειμένου να ικανοποιούνται τα κριτήρια φορολογικής ελάφρυνσης των 
μικρών επιχειρήσεων, να επηρεάζει το κίνητρο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων 
τους και γενικότερα να οδηγήσει σε διαστρέβλωση των όρων ανταγωνισμού. Τελι-
κά, η επιλογή να θεσπιστούν κριτήρια υπέρ των Μ.Μ.Ε. διακρίνεται από ετερόκλη-
τους και αντιφατικούς στόχους: απλότητα των μέτρων, δίκαιη επιβολή φόρων ή/
και είσπραξη εσόδων από το κράτος με παράλληλη όμως ενθάρρυνση των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων;

(Πηγή: Tax reforms in EU Members States, 2011, European Commission) 
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3. Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.π.α.)

3.1. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση

3.2. Παράδειγμα λειτουργίας του Φ.Π.Α.

3.3. Βασικές έννοιες Φ.Π.Α.

3.4. Στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον Φ.Π.Α. στην Ελλάδα

3.5. Φ.Π.Α. και Μ.Μ.Ε.

3.1. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση
(Πηγή: European Commission – Taxation and Customs Union)

Ο Φ.Π.Α. πρωτοεμφανίστηκε στην Ευρώπη με την θέσπιση των δύο πρώτων 
οδηγιών Φ.Π.Α. στις 11 Απριλίου του 1967(1) που έθεταν το γενικό πλαίσιο εφαρμο-
γής του συστήματος αφήνοντας στην διακριτική ευχέρεια των χωρών μελών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας να αποφασίσουν το εύρος εφαρμογής του. Το 1977 με την 
6η Οδηγία Φ.Π.Α. 77/388/Ε.Ο.Κ. θεσπίστηκε η καθολική εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις 
χώρες - μέλη. Δέκα χρόνια μετά, η Οδηγία 2006/112/Ε.Ε. ήρθε για να ενοποιήσει 
τις όποιες διατάξεις ίσχυαν έως τότε για το Φ.Π.Α. σε ένα ενιαίο κείμενο. Όσον 
αφορά την Ελλάδα, ο Φ.Π.Α. εισήχθη με τον νόμο 1642/86 και εφαρμόστηκε από 
την 1 Ιανουαρίου του 1987, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απέρρεαν από την 
6η Οδηγία. Με τον νόμο αυτό επιβάλλονταν δύο μειωμένοι συντελεστές (3% και 
6%), κανονικός συντελεστής 18% και αυξημένος συντελεστής 36%. Ακολούθησαν 
αρκετές αλλαγές έως ότου οι όποιες νομοθετικές διατάξεις κωδικοποιηθούν σε 
ένα ενιαίο κείμενο με τον νόμο 2238 του 2000. Από εκεί και πέρα οι όποιες αλλαγές, 
καταργήσεις ή προσθήκες αναφέρονται κατά βάση στις διατάξεις του νόμου αυτού.

3.2. Παράδειγμα λειτουργίας του Φ.Π.Α.
(Πηγή: European Commission – Taxation and Customs Union)

Ένα κατάστημα υπολογιστών πουλάει έναν υπολογιστή σε έναν έμπορο ρούχων. 
Ο υπολογιστής κοστίζει 1.000€. Αν υποθέσουμε πως ο συντελεστής Φ.Π.Α. είναι 

1. Οδηγία 62/227/Ε.Ο.Κ. και Οδηγία 67/228/Ε.Ο.Κ.
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23%, το κόστος του υπολογιστή θα ανέρθει στα 1.230€ (1.000€ καθαρή αξία +230€ 
Φ.Π.Α.). Το κατάστημα υπολογιστών θα πρέπει να αποδώσει στην εφορία 230, αλλά 
καθώς έχει προμηθευτεί και διάφορα εργαλεία που χρειάζεται αξίας 492€ (400€ 
καθαρή αξία +92€ Φ.Π.Α.) την ίδια λογιστική περίοδο (μήνας ή τρίμηνο ανάλογα 
την κατηγορία βιβλίων στην οποία εντάσσεται), θα πρέπει να αποδώσει στην εφο-
ρία 230€-92€=138€. Η εφορία θα εισπράξει επίσης και τα 92€ από τον πωλητή 
των εργαλείων, οπότε συνολικά θα εισπράξει 138€+92€=230 € που είναι το ποσό 
το Φ.Π.Α. που αναλογεί στην πώληση του υπολογιστή. Δηλαδή για το κατάστημα 
υπολογιστών έχουμε:

Πωλήσεις (εκροές) 1.000€

Φ.Π.Α. πωλήσεων (εκροών) 230€

Φ.Π.Α. αγορών (εισροών) 92€

πληρωτέο Φ.π.α. στην εφορία 138€

Ο έμπορος ρούχων έχει πληρώσει 230€ Φ.Π.Α. στο κατάστημα υπολογιστών και 
ας υποθέσουμε και 70€ Φ.Π.Α. για άλλες αγορές, π.χ. για μια ντουλάπα. Ο έμπορος 
ρούχων, όταν θα πουλήσει ρούχα αξίας 1.500 € θα υπολογίσει και Φ.Π.Α. 345€, 
σύνολο 1.845€. Ο έμπορος τώρα που έχει πληρώσει ήδη 300€ θα τα αφαιρέσει από 
τα 345€ που εισπράττει και θα αποδώσει 45€ στην εφορία. Η εφορία θα εισπράξει 
45€ από τον έμπορο ρούχων, συν 138€ από το κατάστημα υπολογιστών, συν 92€ 
από το κατάστημα πώλησης εργαλείων, συν 70€ από τον προμηθευτή της ντουλά-
πας, δηλαδή συνολικά 345€ Φ.Π.Α. που αναλογεί στην πώληση των 1.500€. Για τον 
έμπορο ρούχων έχουμε:

Πωλήσεις (εκροές) 1.500€

Φ.Π.Α. πωλήσεων (εκροών) 345€

Φ.Π.Α. αγορών (εισροών) 300€

πληρωτέο Φ.π.α. στην εφορία 45€

Η επιχείρηση υποβάλλει τις δηλώσεις Φ.Π.Α. (περιοδικές δηλώσεις) κάθε τρί-
μηνο ή κάθε μήνα ανάλογα την κατηγορία βιβλίων που τηρεί (β’ κατηγορίας ή γ’ 
κατηγορίας βιβλία αντίστοιχα). Στο τέλος του χρόνου υποβάλλει την εκκαθαριστική 
δήλωση που αφορά το Φ.Π.Α. όλου του έτους.

3.3. Βασικές έννοιες Φ.Π.Α.

Ο Φ.Π.Α. λοιπόν είναι φόρος που απορρέει από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη - μέλη. Επιβάλλεται επί του συνόλου 
σχεδόν (με κάποιες εξαιρέσεις) των αγαθών και των υπηρεσιών, οπότε πρόκειται 
για γενικό φόρο. Είναι αναλογικός φόρος ως προς την αξία του αγαθού που αγορά-
ζετε καθώς ο μέσος συντελεστής παραμένει σταθερός ανεξάρτητα από την αξία του 
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παρεχόμενου αγαθού ή υπηρεσίας (φορολογικής βάση). Επιπλέον είναι έμμεσος 
φόρος καθώς επιβαρύνει τον καταναλωτή ή αυτόν που έπεται στην παραγωγική 
αλυσίδα αν και καταβάλλεται στην εφορία από τον πωλητή. Θα προσπαθήσουμε να 
αναφέρουμε κάποιες βασικές αρχές που διέπουν το Φ.Π.Α.

Στο άρθρο 2 του κώδικα Φ.Π.Α. αναφέρεται:
«Αντικείμενο του φόρου είναι:
α)  η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται 

από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο, ο οποί-
ος ενεργεί με αυτή την ιδιότητα,

β)  η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας
γ)  η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία 

στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος ενεργεί με αυτή 
την ιδιότητα ή από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, όταν ο πω-
λητής είναι υποκείμενος στο φόρο εγκατεστημένος σε άλλο κράτος – μέλος, 
ενεργεί με αυτή την ιδιότητα και δεν απαλλάσσεται από το φόρο λόγω ύψους 
πραγματοποιηθέντος ετήσιου κύκλου εργασιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της χώρας του, ούτε υπάγεται στις διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 5 του 
άρθρου 13. Ειδικά η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούριων μεταφορικών μέ-
σων υπάγεται στο φόρο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εγκατεστημένου στο 
εσωτερικό της χώρας προσώπου, 

δ)  η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία υπάγονται σε ειδικό φόρο κα-
τανάλωσης, που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο ή από μη υπο-
κείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εμπίπτουν στις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11

2. για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται:
 α)  ως «εσωτερικό της χώρας» η ελληνική επικράτεια, εκτός του Αγίου Όρους,
 β)  ως “έδαφος της Κοινότητας” και ως “τρίτο έδαφος”, όπως αυτά καθορίζο-

νται στο Παράρτημα ΙΙ το παρόντος.»

παρατηρήσεις: σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο αυτό, ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται (κατά 
κανόνα) στην πώληση αγαθών, στην παροχή υπηρεσιών, στις εισαγωγές αγαθών 
και στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών. Διευκρινίζεται ότι:

έπαχθής αιτία 

Σημαίνει πως η αγορά αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών πρέπει να είναι αντικείμε-
νο οικονομικής συναλλαγής και όχι για παράδειγμα η δωρεά. 

έσωτερικό της χώρας

Η περιοχή του Άγιου Όρους εξαιρείται από τις διατάξεις του Φ.Π.Α. Επίσης ορι-
σμένα εδάφη των χωρών - μελών θεωρούνται για την επιβολή του Φ.Π.Α. ως εδά-
φη εκτός Ε.Ε.
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Υποκείμενος στο φόρο

Είναι κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα, πραγματοποιεί 
περιστασιακά παράδοση ενός καινούριου αυτοκινήτου σε άλλο μέλος - κράτος, 
πραγματοποιεί ευκαιριακά παράδοση ακινήτων. Οι μισθωτοί δεν θεωρούνται υπο-
κείμενοι στο φόρο όπως και το δημόσιο για τις πράξεις, στο πλαίσιο της άσκησης 
των δραστηριοτήτων του. Έτσι λοιπόν ο λογιστής που πουλάει τον ιδιωτικό του 
ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχει στο σπίτι του δεν θα χρεώσει Φ.Π.Α. καθώς δεν 
είναι μια πράξη που γίνεται στο πλαίσιο της οικονομικής του δραστηριότητας ως 
λογιστής.

ή ενδοκοινοτική απόκτηση 

Ο όρος αναφέρεται σε εισαγωγές από χώρες - μελή της Ε.Ε. ενώ ο όρος εισαγω-
γές σε απόκτηση αγαθών εκτός Ε.Ε. Έτσι στις εισαγωγές βλέπουμε πως επιβάλλε-
ται ο Φ.Π.Α. ανεξάρτητα αν αυτός που την διενεργεί είναι κάποιος επαγγελματίας 
που εισάγει το εμπόρευμά του ή κάποιος ιδιώτης που αγοράζει έναν υπολογιστή 
από το εξωτερικό.

έιδικός φόρος κατανάλωσης 

Επιβάλλεται στον καπνό, στα οινοπνευματώδη ποτά, σε προϊόντα ενέργειας, 
σε είδη πολυτελείας. Για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αυτών των προϊόντων ο 
Φ.Π.Α. καταβάλλεται στην χώρα απόκτησης είτε από υπαγόμενα στο Φ.Π.Α. πρό-
σωπα, είτε από νομικά πρόσωπα που δεν υπάγονται ή επιχειρήσεις που απαλλάσ-
σονται του Φ.Π.Α. (π.χ. ο γιατρός), είτε από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 του κώδικα Φ.Π.Α.

απαλλαγή από τον Φ.π.α. 

Προβλέπεται για ορισμένες πράξεις πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών 
είτε για λόγους κοινωνικούς-πολιτιστικούς, είτε για λόγους διευκόλυνσης ή για 
άλλους λόγους. Τα πρόσωπα αυτά που διενεργούν τέτοιες πράξεις απαλλάσσονται 
και ταυτόχρονα όμως δεν έχουν το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των αγορών 
τους (εκτός ορισμένων εξαιρέσεων). Οπότε για παράδειγμα, έστω ότι το κόστος 
μιας απαλλασσόμενης υπηρεσίας είναι 200€. Όταν θα αγοράσει η επιχείρηση που 
παρείχε την υπηρεσία π.χ. έναν υπολογιστή θα χρεωθεί Φ.Π.Α. π.χ. 100€, τον οποίο 
δεν εκπίπτει αλλά αποτελεί για αυτή την επιχείρηση κόστος της αγοράς που έκανε. 

έιδικά καθεστώτα Φ.π.α. 

Προβλέπονται με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών καταβολής του Φ.Π.Α. 
ή για άλλους λόγους. Τα ειδικά αυτά καθεστώτα - παρεκκλίσεις είναι το ειδικό 
καθεστώς αγροτών, το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων, ειδικό καθεστώς 
κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου κ.τ.λ. Έτσι υπό προϋποθέσεις προβλέπεται ο 
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τεκμαρτός υπολογισμός του Φ.Π.Α. ή η απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής 
δηλώσεων Φ.Π.Α. και την καταβολή αυτού, η ένα ετήσιο ποσό Φ.Π.Α. κ.τ.λ.

3.4. Στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον Φ.Π.Α. στην Ελλάδα

Πίνακας Δ.4: Εξέλιξη των συντελεστών Φ.Π.Α. στην Ελλάδα 

έΞέΛιΞή ΤΩν ςΥνΤέΛέςΤΩν Φ.π.α. ςΤήν έΛΛαΔα

ημερομηνία
μειωμένος 

συντελεστής
κανονικός 

συντελεστής
αυξημένος 

συντελεστής

1/1/1987 3 / 6 18 36

1/1/1988 3 / 6 16 36

24/4/1990 4 / 8 18 36

8/8/1992 4 / 8 18  

1/4/2005 4,5 / 9 19  

15/3/2010 5 / 10 21  

1/7/2010 5,5 / 11 23  

1/1/2011 6,5 / 13 23  
(Πηγή: European Commission – Taxation and Customs Union – VAT rates applied in the Members 
States of the European Union – Situation at 1ST July 2011)

Οι φορολογικοί συντελεστές στις χώρες - μέλη μπορούν να διαμορφώνονται 
ελεύθερα (με κάποιους περιορισμούς). Οι χώρες μπορούν να εφαρμόζουν 1 ή 2 
μειωμένους συντελεστές όχι μικρότερους από 5% για συγκεκριμένα αγαθά και 
υπηρεσίες (αν και εφαρμόζονται εξαιρέσεις και απαλλαγές) και ο κανονικός συντε-
λεστής δεν μπορεί είναι μικρότερος του 15%.

Διάγραμμα Δ.5: Σύγκριση Φ.Π.Α. και του συνόλου των έμμεσων φόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ
(Πηγή: Taxation Trends in the European Union, 2011, European Commission)
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Ο Φ.Π.Α. αποτελεί την βασική πηγή εσόδων για το κρατος είτε συγκρίνοντας τα 
στοιχεία που αφορούν στους άμεσους και στους έμμεσους φόρους, είτε μόνο τους 
έμμεσους φόρους, μεταξύ των οποίων σταθερά κινείται περίπου στο μισό του συ-
νόλου. 

Διάγραμμα Δ.6: Συμμετοχή του Φ.Π.Α. στο ΑΕΠ
(Πηγή: Taxation Trends in the European Union, 2011, European Commission)

 3.5. Φ.Π.Α. και Μ.Μ.Ε.

Η οδηγία 2006/112/Ε.Κ. με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις που αφο-
ρούν στην εφαρμογή του Φ.Π.Α. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει ειδικό καθεστώς 
επιβολής Φ.Π.Α. για τις μικρές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 281 έως 
294 προβλέπουν «απλουστευμένες διαδικασίες επιβολής και είσπραξης του φό-
ρου» για τις μικρές επιχειρήσεις. 

Στο άρθρο 281 αναφέρεται «Τα κράτη μέλη, τα οποία συναντούν δυσκολίες σχε-
τικά με την υπαγωγή των μικρών επιχειρήσεων, λόγω της δραστηριότητας ή της 
δομής τους, στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., μπορούν μέσα στα όρια και με τις προ-
ϋποθέσεις που καθορίζουν και έπειτα από διαβούλευση με την επιτροπή Φ.Π.Α., 
να εφαρμόζουν απλουστευμένες διαδικασίες επιβολής και είσπραξης του φόρου, 
όπως καθεστώτα κατ’ αποκοπή, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν οδηγούν σε μεί-
ωση του φόρου.» Στα άρθρα αυτά προβλέπεται επίσης πως οι επιχειρήσεις που 
απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. με βάση τον κύκλο εργασιών τους δεν έχουν δικαίωμα 
έκπτωσης του Φ.Π.Α. Επιπλέον μπορούν να επιλέξουν να ενταχθούν στο κανονικό 
καθεστώς Φ.Π.Α. ή στο απλοποιημένο καθεστώς.
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4. Οι φόροι στην έ.έ.

4.1. Σύγκριση στατιστικών δεδομένων στην Ευρώπη

4.2. Οι Μ.Μ.Ε. στην Ευρώπη από φορολογική σκοπιά

4.1. Σύγκριση στατιστικών δεδομένων στην Ευρώπη
(Πηγή: Taxation trends in the European Union, 2011, European Commission) 
(*Ε.Ε. 27 αφορά στις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
(*Ζ.Ε. 17 αφορά στις 17 χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ)
(* τα ποσοστά των Ε.Ε. 27 και των Ζ.Ε. 17 προκύπτει ως αριθμητικός μέσος όρος)

Τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 
εισφορών) για το έτος 2009 ανέρχονται στο 30,3% του Α.Ε.Π., σχεδόν 5 ποσοστιαίες 
μονάδες κάτω από τον αριθμητικό μέσο όρο των 27 ευρωπαϊκών χωρών, ο οποίος 
ανέρχεται στο 35,8%. Χωρίς να υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές τα αντί-
στοιχα ποσοστά είναι 20% και 24,8% αντίστοιχα. Ο αντίστοιχος αριθμητικός μέσος 
όρος των χωρών της ευρωζώνης είναι 36,3%. (24,4% άνευ ασφαλιστικών εισφο-
ρών). Η υστέρηση αυτή της Ελλάδας σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι 
μόνιμη και μάλιστα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Τα ποσοστά αυτά επηρεάζονται 
όχι μόνο από τις αποφάσεις για αύξηση ή μείωση της φορολογίας αλλά και την 
οικονομική συγκυρία (π.χ. μια ύφεση). Το ποσοστό της Ελλάδας για το έτος 2009 
είναι από τα χαμηλότερα (βρίσκεται στην 21η θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.) 
ενώ το χαμηλότερο ποσοστό σημειώνεται στην Λετονία (26,6%). Αντίστοιχα το υψη-
λότερο ποσοστό για το 2009 σημειώνεται στην Δανία (48,1%). Το χρονικό διάσημα 
2000 - 2009 τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας ως ποσοστό του Α.Ε.Π. ακολουθούν 
κατά βάση μια καθοδική πορεία με αποτέλεσμα αυτά του 2009 να υπολείπονται 
κατά 4,3 ποσοστιαίες μονάδες των αντίστοιχων του 2000 (34,6%) όπου και αποτε-
λεί την καλύτερη επίδοση τα τελευταία χρόνια. Η πτώση αυτή συμπεριλαμβάνεται 
στις μεγαλύτερες μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Οι αντίστοιχες επιδόσεις στις άλλες 
χώρες της Ε.Ε. δίνουν επίσης μια εικόνα καθοδικής πορείας του ποσοστού των 
φόρων ως προς το Α.Ε.Π. για τις περισσότερες χώρες το διάστημα 2000-2009. Η 
σημαντικότερη σημειώνεται στην Σλοβακία ενώ στον αντίποδα η Μάλτα εμφανίζει 
σημαντική αύξηση.
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Στην Ελλάδα για το 2009 το σύνολο των άμεσων και των έμμεσων φόρων ήταν 
65,8% των συνολικών φόρων. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος των Ε.Ε. 27 
είναι 68,6% και μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης είναι 66,9%. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές εμφανίζουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην Τσεχία (44,7%) 
ενώ την μικρότερη στην Δανία (2,1%). Τα συνολικά φορολογικά έσοδα εκτός των 
ασφαλιστικών εισφορών ως ποσοστό του Α.Ε.Π. κατά το 2009 ανήλθαν για την Ελ-
λάδα στο 20%. Το αντίστοιχο ποσοστό των Ε.Ε. 27 είναι 24,8% και των Ζ.Ε.17 είναι 
24,4%.

Όσον αφορά στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα το ποσο-
στό το 2009 ήταν 5,1 του Α.Ε.Π. ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος για τις 
Ε.Ε.27 ήταν 8% και των Ζ.Ε.17 ανήλθε στο 7,7%.Οσον αφορά τον φόρο εισοδήματος 
νομικών προσώπων στην Ελλάδα το ποσοστό το 2009 ήταν 2,4 του Α.Ε.Π. ενώ ο 
αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος των χωρών της Ε.Ε. ήταν 2,7% και των χωρών 
της ευρωζώνης 2,8%. Η Σουηδία κατέχει τον υψηλότερο συντελεστή φορολογίας 
φυσικών προσώπων για το 2011(56,4%). Ακολουθούν το Βέλγιο (53,7%), η Ολλαν-
δία (52%) και η Δανία (51,5%). Στον αντίποδα η Βουλγαρία και η Τσεχία μαζί με την 
Λιθουανία εμφανίζουν τους χαμηλότερους ανώτατους συντελεστές φορολόγησης 
φυσικών προσώπων (10% για την Βουλγαρία και 15% για τις δυο άλλες χώρες).

Διάγραμμα Δ.7: Ανώτατοι συντελεστές φορολόγησης φυσικών και νομικών προσώπων στις χώρες 
της ευρωζώνης για το έτος 2011
(Πηγή: European Union,1995-2011, Eurostat newsrelease, DG TAXUD, STAT/11/100 1July 2011)
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Αναφορικά με τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, το 2011 η Μάλτα πα-
ρουσιάζει τον υψηλότερο ανώτατο συντελεστή (35%) ενώ οι χαμηλότεροι συναντώ-
νται στην Βουλγαρία και την Κύπρο (10% και στις δυο χώρες). 

Ο Φ.Π.Α. στην Ελλάδα το 2009 παρουσιάζει έσοδα ως ποσοστό του Α.Ε.Π. μειω-
μένα (6,4%) ως προς τον μέσο όρο τον 27 χωρών (7,4%) και των χωρών του ευρώ 
(7,2%). Τα υψηλότερα ποσοστά σημειώνονται στην Δανία (10,1%) ενώ τα χαμηλότε-
ρα στην Ισπανία (4,1%) ενώ η Κύπρος που και για το 2009 εμφανίζει υψηλό ποσοστό 
(9,1%) τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση αγγίζοντας το 11,3% 
το 2008. 

Διάγραμμα Δ.8: Κανονικός συντελεστής Φ.Π.Α. όπως ισχύει τον Μάιο του 2011 στις χώρες της 
ευρωζώνης
(Πηγή: European Union,1995-2011, eurostat newsrelease, DG TAXUD, STAT/11/100 1July 2011)

4.2. Οι Μ.Μ.Ε. στην Ευρώπη από φορολογική σκοπιά

Διάκριση των μ.μ.έ.

Στην Ελλάδα οι Μ.Μ.Ε. δεν προσδιορίζονται βάση συγκεκριμένου ορισμού για 
φορολογικούς και λογιστικούς λόγους. Το κριτήριο με βάση το οποίο προσδιορί-
ζεται αν μια επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί σε ορισμενες διατάξεις λόγω του πε-
ριορισμένου μεγέθους της είναι η κατηγορία βιβλίων που ανήκει, όπως αυτό κα-
θορίζεται στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος υπ΄αριθμ. 186/1922 Κώδικα 
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Βιβλίων Στοιχείων (Κ.Β.Σ), ή άλλα κριτήρια όπως τα ακαθάριστα έσοδα, η φύση του 
επαγγέλματος κ.τ.λ.

Οι Μ.Μ.Ε., οι οποίες αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων 
στην Ευρώπη πλήττονται σημαντικά από τα αρνητικά χαρακτηριστικά του φορο-
λογικού συστήματος καθώς στερούνται κατά κανόνα των οικονομικών και άλλου 
είδους δυνατοτήτων των μεγάλων επιχειρήσεων. Όλο και περισσότερο γίνεται 
αντιληπτό πως απαιτείται ιδιαίτερη φορολογική προσέγγιση των Μ.Μ.Ε. που θα εν-
θαρρύνει και θα διευκολύνει την λειτουργία τους.

Διεθνείς εκθέσεις

Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Simplified tax compliance procedures 
for SMEs-final report of the Expert Group- June 2007» επισημαίνεται η σημασία 
των Μ.Μ.Ε. επιχειρήσεων για την οικονομία, καθώς αποτελούν την μεγάλη πλειο-
ψηφία των επιχειρήσεων στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολυπλο-
κότητα σε πολλές περιπτώσεις των φορολογικών συστημάτων που έχει ως απο-
τέλεσμα οι Μ.Μ.Ε. να υφίστανται ένα δυσανάλογο κόστος στην προσπάθεια τους 
να συμμορφωθούν φορολογικά. Συνεπώς υπάρχει ανάγκη να υιοθετηθούν μέτρα 
που θα αποφορτίσουν το εν λόγω κόστος. Τα φορολογικά συστήματα συνήθως δεν 
διακρίνουν τις μικρές από τις μεγάλες επιχειρήσεις στην εφαρμογή των φορολο-
γικών διατάξεων. 

Το κόστος αυτό είναι σε σχετικές τιμές (δηλαδή με βάση το ποσοστό που κατανέ-
μεται στο μέγεθος της επιχείρησης με δεδομένο πως δεν επηρεάζεται λίγο πολύ σε 
απόλυτους αριθμούς από το μέγεθος της επιχείρησης) περίπου 2 φορές μεγαλύ-
τερο για μια επιχείρηση με λιγότερους από 10 εργαζόμενους σε σύγκριση με αυτό 
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 εργαζομένους και λιγότερους από 
20 και 3 φορές μεγαλύτερο από εκείνης με περισσότερους από 20 και λιγότερους 
από 50 υπάλληλους. Το κόστος για τις ακόμα μεγαλύτερες επιχειρήσεις κυμαίνεται 
μεταξύ του 1/5 έως και 1/10 των μικρών επιχειρήσεων. 

Η προσπάθεια για υιοθέτηση καλών πρακτικών απλοποίησης της φορολογίας για 
τις μικρές επιχειρήσεις αναφέρεται βασικά στην φορολογία εισοδήματος καθώς ο 
Φ.Π.Α. είναι φόρος, η εφαρμογή του οποίου διέπεται από τις διατάξεις της ευρω-
παϊκής νομοθεσίας, κοινή για όλες τις χώρες - μέλη.

Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση οι λόγοι που συμβάλλουν στην αύξηση του κό-
στους φορολογικής συμμόρφωσης είναι:

•  Η φορολογική νομοθεσία τροποποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα

•  Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει πολύπλοκες φορολογικές διαδικασίες 
οι οποίες δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές και διακριτές. Παράλληλα οι φορο-
λογικές διατάξεις περιέχουν ακατάληπτη ορολογία και έννοιες, η κατανόηση 
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των οποίων απαιτεί χρόνο ή τις γνώσεις ειδικών επαγγελματιών. Όπως εί-
ναι λογικό η συμβολή εξειδικευμένου προσωπικού κοστίζει στην επιχείρηση. 
Επιπλέον απαιτείται πολλές φορές η αγορά του κατάλληλου λογιστικού λογι-
σμικού για την αποπεράτωση των καταστάσεων και των ελέγχων που απαιτεί 
η φορολογική νομοθεσία. 

•  Παράλληλα προβλέπονται αυστηρές προθεσμίες για την προετοιμασία των 
φορολογικών καταστάσεων και την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρε-
ώσεων.

Μέτρα που μειώνουν το κόστος φορολογικής συμμόρφωσης είναι:

•  Η ύπαρξη ενός σταθερού μηχανισμού φορολογίας ο οποίος δεν θα απορρυθ-
μίζει την λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων

•  Η δυνατότητα να ενημερώνονται οι επιχειρήσεις μέσω ενημερωτικών φυλλα-
δίων ή μέσω του διαδικτύου ή την διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων 
αναφορικά με την ερμηνεία των ισχυόντων νόμων ή μελλοντικών. Για πα-
ράδειγμα μπορούν να αναρτούνται στο διαδίκτυο εξειδικευμένα φορολογικά 
ημερολόγια. 

•  Η απλοποίηση των λογιστικών διαδικασιών και καταστάσεων που σχετίζονται 
με την φορολογία των επιχειρήσεων και οι οποίες θα πρέπει να συνδέονται με 
τις ανάγκες και τις δυνατότητες μιας μικρής επιχείρησης. 

•  Η διαδικτυακή σύνδεση με τις φορολογικές αρχές που θα διευκόλυνε σημα-
ντικά τις επιχειρήσεις κατά την διαδικασία υποβολής των φορολογικών κατα-
στάσεων

•  Η αξιοποίηση του διαδικτύου προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες όπως η 
υπενθύμιση των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης μέσω e-mail 

•  Η ενημέρωση προκειμένου να βοηθηθούν οι νέοι επιχειρηματίες

Περαιτέρω η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση του διοικητι-
κού κόστους των Μ.Μ.Ε. «European commission - report of the expert group 
- models to reduce the disproportionate regulatory burden on SMEs – May 
2007», αναφέρει μεταξύ άλλων, πως τα μέτρα που μπορούν να παρθούν για να 
διευκολύνουν τη φορολογική λειτουργία των Μ.Μ.Ε. είναι: 

•  μέτρα εξαίρεσης από τον φόρο ή προνομιακής μεταχείρισης σε συνάρτηση 
με το μέγεθος. Οι εξαιρέσεις αυτές μπορεί να αφορούν την πυκνότητα πλη-
ρωμών, τη περίοδο χάριτος σε μεταβατικές φορολογικές περιόδους κ.τ.λ. Η 
εκτίμηση κατά πόσο μια επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία των Μ.Μ.Ε. γίνεται 
με διάφορα κριτήρια, όπως τον αριθμό υπαλλήλων, τον τζίρο κτλ. Η κατηγο-
ριοποίηση αυτή και τα κατώφλια εξαίρεσης θα πρέπει να διατυπώνονται με 
σαφήνεια. Έτσι π.χ. ορίζονται κατώφλια εξαίρεσης για τον Φ.Π.Α. με βάση τον 
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τζίρο. Ωστόσο η εξαίρεση αυτή σημαίνει και εξαίρεση από το δικαίωμα επι-
στροφής Φ.Π.Α., κάτι που για πολλές μικρές επιχειρήσεις αποτελεί σημαντικό 
μειονέκτημα.

•  μειωμένες φορολογικές υποχρεώσεις: οι μικρές επιχειρήσεις δύναται να 
υποβάλουν λιγότερες φορολογικές καταστάσεις με αποτέλεσμα την μείωση 
του χρόνου που επενδύουν στην προετοιμασία τους και στην υποβολή τους. 

•  απλές φορολογικές διαδικασίες όπως για παράδειγμα ο υπολογισμός των 
εξόδων ως ποσοστό των ακαθαρίστων εσόδων, η προπληρωμή φόρου με 
βάση τα έσοδα του προηγούμενου έτους κ.τ.λ. 

Τέλος σύμφωνα με την έκθεση «Designing a tax system for micro and small 
business – guide for practitioners - world bank (in collaboration with EFID) – Δε-
κέμβριος 2007» η αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος μιας χώρας 
δεν έγκειται αποκλειστικά στην όσο τον δυνατό μεγαλύτερη συλλογή εσόδων. Η 
δομή του, η απλούστευση των κανόνων, η πρόβλεψη κινήτρων και η προστασία 
των επιχειρήσεων που συμμορφώνονται σε αυτό είναι ορισμένα βασικά χαρα-
κτηριστικά ενός καλού φορολογικού συστήματος. Το φορολογικό σύστημα μαζί με 
παράγοντες όπως το μέγεθος της επιχείρησης, ο τομέας που δραστηριοποιούνται, 
οι κυβερνητικές πολιτικές αλλά και πολιτισμικά στοιχεία καθορίζουν το βαθμό φο-
ρολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Από την άλλη πλευρά το ύψος των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλι-
στικών εισφορών οπωσδήποτε προσδιορίζει την επιλογή της επιχείρησης να κι-
νείται στο πλαίσιο της φορολογικής νομιμότητας. Ωστόσο ένα σύνθετο φορολογικό 
σύστημα γεννά υψηλά κόστη όπως το κόστος του λογιστή, το κόστος του προσωπι-
κού που ασχολείται με την τακτοποίηση των φορολογικών καταστάσεων, η αγορά 
του απαραίτητου λογισμικού και βιβλίων φορολογική νομοθεσίας, η υποχρέωση 
καταβολής φόρου που δεν συμβαδίζει με τις ταμειακές εισπράξεις, πρόστιμα κ.τ.λ. 
Το κόστος αυτό δεν αποτιμάται μόνο σε χρήμα αλλά και σε χρόνο, όπως ο χρόνος 
μελέτης των φορολογικών διατάξεων ιδιαίτερα όταν αυτές μεταβάλλονται συχνά. 
Επιπλέον δημιουργεί υποχρεώσεις που ψυχολογικά αποσπούν τον φορολογούμε-
νο από την βασική του ενασχόληση.

Η έκθεση της παγκόσμιας τράπεζας τονίζει πως, οι Μ.Μ.Ε. φαίνεται να πλήττονται 
ιδιαίτερα από την εφαρμογή ενός σύνθετου φορολογικού συστήματος που συντε-
λεί στο υψηλό διοικητικό κόστος φορολογικής συμμόρφωσης καθώς στερούνται 
των δυνατοτήτων που προσφέρει η ύπαρξη ενός οργανωμένου λογιστηρίου ή η 
λεπτομερής ανάλυση λογιστικών στρατηγικών με αποτέλεσμα να πλήττεται η αντα-
γωνιστικότητά τους. Αυτό ωθεί πολλές Μ.Μ.Ε. στην παραοικονομία, ο βαθμός της 
οποίας είναι συνάρτηση του βαθμού φορολογικής διαφθοράς και του σταδίου ανά-
πτυξης της οικονομίας στο οποίο δρουν. Βέβαια και ο βαθμός που καταφεύγει μια 
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επιχείρηση στην παραοικονομία διαφοροποιείται και κυμαίνεται από την πλήρη μη 
συμμόρφωση και την μερική συμμόρφωση ως και την πλήρη συμμόρφωση.

Επίσης σύμφωνα με την κατάταξη της παγκόσμια τράπεζας Doing Business 
2012, η οποία μεταξύ άλλων αξιολογεί τους φόρους και τις άλλες υποχρεωτικές 
εισφορές που πληρώνει μια μεσαία επιχείρηση και λαμβάνοντας υπόψη το διοικη-
τικό κόστος φορολόγησης η Ελλάδα κατατάσσεται στην 83 θέση από 80 στην κατά-
ταξη Doing Business 2011).

Ταμειακή λογιστική

Το πρόβλημα ρευστότητας που παρουσιάζουν οι Μ.Μ.Ε. είναι σημαντικό ιδιαί-
τερα όταν οι εισπράξεις δεν συμβαδίζουν με τις προθεσμίες των πληρωμών που 
επιβάλλουν οι φορολογικές διατάξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβανόμενη την 
σημασία που έχει για την βιωσιμότητά των επιχειρήσεων το ζήτημα αυτό έχει θε-
σπίσει ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα λοιπόν με την «Οδηγία 2010/45/έ.έ. του συμβουλίου της 13η Ιουλίου 
2010 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/έ.κ σχετικά με το κοινό σύστημα 
φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης» και η οποία 
θα ισχύσει από την 1 Ιανουαρίου του 2013 επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι καθώς 
οι μικρές επιχειρήσεις καλούνται συχνά να καταβάλουν το Φ.Π.Α. των πωλήσεων 
τους χωρίς προηγουμένως να το έχουν εισπράξει από τους πελάτες τους, οι χώρες 
- μέλη θα πρέπει να εισάγουν στην νομοθεσία τους την δυνατότητα καταβολής του 
Φ.Π.Α. προαιρετικά σύμφωνα με το Φ.Π.Α. που εισπράττεται και όχι αυτό που προ-
κύπτει από τις πωλήσεις βάσει τιμολογίων. Η οδηγία αυτή σε συνδυασμό με την 
«Οδηγία 2011/7/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», η οποία θα πρέπει να υιοθετηθεί από την εθνική νομοθε-
σία κάθε κράτους μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2013 και η που θέτει χρονικά όρια στις 
πληρωμές του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά 
τις μικρές επιχειρήσεις.

Το σύστημα ταμειακής λογιστικής στην καταβολή του Φ.Π.Α. ήδη εφαρμόζεται 
στην Μεγάλη Βρετανία, όπου το φορολογικό σύστημα που αφορά το Φ.Π.Α. εμπε-
ριέχει ειδικά καθεστώτα με σκοπό να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των 
επιχειρήσεων. Τα συστήματα αυτά είναι το ετήσιο λογιστικό σύστημα, το σύστημα 
ταμειακής λογιστικής σύστημα των πωλητών λιανικής κ.τ.λ.

Μεταξύ αυτών των ειδικών καθεστώτων, το σύστημα ταμειακής λογιστικής 
προσφέρει την δυνατότητα στην επιχείρηση να καταβάλει τον Φ.Π.Α. με βάση την 
πραγματική είσπραξη Φ.Π.Α. από τους πελάτες της και όχι απλά και μόνο σύμφω-
να τις αποδείξεις και τα τιμολόγια πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που 
κόβει. Κατά αυτό τον τρόπο η επιχείρηση δεν υποχρεούται να πληρώσει το Φ.Π.Α. 
που δεν έχει ακόμα εισπράξει. Σε περίπτωση επίσης που δεν πληρωθεί ποτέ η 
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επιχείρηση από τους πελάτες της, ο Φ.Π.Α. δεν καταβάλλεται. Φυσικά δεν μπορεί η 
επιχείρηση να διεκδικήσει το Φ.Π.Α. αγορών που η ίδια δεν έχει ακόμη πληρώσει.

Προϋποθέσεις ένταξης:

•  Ο εκτιμώμενος φορολογητέος τζίρος για το επόμενο χρόνο δεν ξεπερνά τις 
1.350.000£

•  Δεν έχει εκκρεμότητες που αφορούν τον Φ.Π.Α.

• Δεν έχει βεβαιωμένες παραβάσεις που αφορούν τον Φ.Π.Α.

Όπως είναι φανερό, το καθεστώς αυτό βοηθά ιδιαίτερα τις Μ.Μ.Ε. στην αντιμε-
τώπιση του φαινομένου να καλούνται να πληρώσουν το Φ.Π.Α. στην εφορία ενώ 
ακόμα δεν το έχουν εισπράξει από τους πελάτες τους. Ωστόσο, καθώς οφείλει και 
ο ίδιος ο επιχειρηματίας να πληρώνει εγκαίρως προκειμένου να δικαιούται της 
έκπτωσης Φ.Π.Α., σε περίπτωση που οι αγορές γίνονται επί πιστώσει το σύστημα 
αυτό δεν λειτουργεί προς το συμφέρον της επιχείρησης. Επίσης δεν ευνοεί σε πε-
ρίπτωση που η επιχείρηση έχει συνήθως πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. ή νέες επι-
χειρήσεις που αγοράζουν τα πάγια τους επί πίστωσει, καθώς όπως γίνεται φανερό 
ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στην τιμή αυτών των παγίων θα εκπίπτει όταν θα γίνει η 
αποπληρωμή των εν λόγω παγίων κάτι που πολλές φορές είναι δύσκολο να πραγ-
ματοποιηθεί άμεσα.
(Πηγή: http://www.hmrc.gov.uk)

κέΒΦέ (κΟινή ένΟπΟιήμένή Βαςή ΦΟρΟΛΟΓιας 
έΤαιρέιΩν)

Προκειμένου να ξεπεραστούν οι διοικητικές και άλλες δυσκολίες που προκύ-
πτουν στην περίπτωση που μια επιχείρηση δρα και εκτός των συνόρων του κράτους 
της, έχει κατατεθεί πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την δημιουργία κοινής 
ενοποιημένης βάσης φορολογίας των εταιρειών. Σύμφωνα με αυτή την πρόταση, 
κάποιος όμιλος εταιρειών σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αντιμε-
τωπίζεται φορολογικά, εφόσον το επιθυμεί, από ένα σύστημα κοινών κανόνων για 
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι θα υπερτερούν των εθνικών. Φυσικά μπορεί 
να επιλέξει να φορολογείται με τους κανόνες ως έχουν για κάθε χώρα. Από την 
εφαρμογή αυτού του ενοποιημένου συστήματος θεωρείται πως θα επωφεληθεί 
από την εξάλειψη εμποδίων και από τυχόν διασυνοριακές θετικές φορολογικές 
ρυθμίσεις, π.χ. τον συμψηφισμό των ζημιών από όλα τα υποκαταστήματα που δι-
αθέτει. Παράλληλα εκτιμάται πως θα ενθαρρύνει και τις Μ.Μ.Ε. να αναπτύξουν τις 
δραστηριότητές τους εκτός των εθνικών συνόρων σε ένα πιο απλοποιημένο πλαί-
σιο που θα μειώνει το κόστος φορολογικής συμμόρφωσης. 
(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορο-
λογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), 16.3.2011)
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ςύνοψη κεφαλαίου Δ

Ο φόρος διακρίνεται από τις άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις του κράτους λόγω 
του αναγκαστικού και του χωρίς ειδικού ανταλλάγματος χαρακτήρα του. Η φορο-
δοτική ικανότητα είναι συνάρτηση της φορολογικής βάσης αλλά ωστόσο οι ιδιαίτε-
ρες συνθήκες κάθε προσώπου ορίζουν το φορολογητέο ύψος αυτής. Οι φόροι δι-
ακρίνονται ποικιλοτρόπως, όπως με κριτήριο το φορολογικό συντελεστή, το είδος 
της φορολογικής βάσης καθώς και με αλλά κριτήρια.

Ο φόρος εισοδήματος διακρίνεται όπως είδαμε στο φόρο εισοδήματος φυσικών 
προσώπων και στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Για την φορολογική 
νομοθεσία τα καθαρά κέρδη των ατομικών επιχειρήσεων φορολογούνται με βάση 
την προοδευτική ως προς το εισόδημα κλίμακα των φυσικών προσώπων. Τα νο-
μικά πρόσωπα φορολογούνται με βάση τον αναλογικό συντελεστή που αφορά τον 
τύπο λειτουργία τους. Οι κυριότερες μορφές επιχειρήσεων είναι οι ατομικές, οι 
ετερόρρυθμες, οι ομόρρυθμες, οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ανώνυ-
μες εταιρείες. Διαχρονικά τα έσοδα των φόρων που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα 
υπερβαίνουν αυτά των νομικών προσώπων.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο οποίος εφαρμόζεται σε όλες της χώρες - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι έμμεσος φόρος ο οποίος επιβάλλεται στις αγορές 
αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών και επιβαρύνει όλα τα στάδια της παραγωγής 
ή τον τελικό καταναλωτή. Κάθε χώρα στο πλαίσιο της Κοινοτικής Νομοθεσίας εί-
ναι ελεύθερη να καθορίσει το ύψος των συντελεστών με κάποιους περιορισμούς 
και να εφαρμόσει τους κανόνες του σύμφωνα με την Οδηγία 2006/112/Ε.Κ. και τις 
όποιες τροποποιήσεις του. Στη χώρα μας ο Φ.Π.Α. εισήχθη το 1986 και αποτελεί 
βασική πηγή εσόδων. 

Το φορολογικό σύστημα της χώρας δεν αποτελεί μόνο πηγή εσόδων για το κρά-
τος. Διαμορφώνει και καθορίζει σε σημαντικό βαθμό το οικονομικό περιβάλλον 
μέσα στο οποίο δρουν πολίτες και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα, όπως κάθε χώρα, κα-
λείται να προσαρμόσει τις φορολογικές διατάξεις στους επιδιωκόμενους σκοπούς 
που επιτάσσουν οι οικονομικές συγκυρίες που ουσιαστικά προσδιορίζουν το ύψος, 
το είδος, τους στόχους του φορολογικού συστήματος. Παράλληλα σε ένα διεθνο-
ποιημένο περιβάλλον το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας επηρεάζεται τόσο από 
τις αποφάσεις και τους στόχους που τίθενται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσο και από τους κανόνες που ορίζουν ο διεθνής ανταγωνισμός και οι διεθνείς 
οικονομικές σχέσεις. Η ανάγκη για ιδιαίτερη φορολογική αντιμετώπιση των Μ.Μ.Ε 
δεν αποτελεί ελληνική πρόκληση μόνο, αλλά όλες οι χώρες κατανοούν την ανάγκη 
τέτοιων μέτρων καθώς το φορολογικό καθεστώς ευνοεί ή παρεμποδίζει την εύ-
ρυθμη λειτουργία τους.



|  Δ |  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ιμέ ΓςέΒέέ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

153

ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

1. Το δημοτικό τέλος δεν αποτελεί φόρο γιατί:

  α) δεν βαρύνει οικονομικά

  β) δεν παρέχει ειδικό αντάλλαγμα

  γ) καταβάλλεται αναγκαστικά

2.  Η φοροδοτική ικανότητα ενός ιδιοκτήτη περιπτέρου εξαρτάται αποκλειστικά από το 
ύψος των κερδών της επιχείρησης. 

  Σωστό  Λάθος

3.  Η φορολογική βάση του φόρου εισοδήματος είναι το πρόσωπο στο οποίο επιρρίπτε-
ται ο φόρος.

  Σωστό  Λάθος

4.  Η μετακύλιση του φόρου αναφέρεται στην ιδιότητα:

  α)  να πληρώσει τον φόρο κάποιος άλλος από το πρόσωπο στο οποίο 
επιρρίπτεται. 

  β) να βαρύνει ο φόρος άλλο πρόσωπο από αυτό στο οποίο επιρρίπτεται.

5. Η έννοια της φοροδιαφυγής ταυτίζεται με αυτή της φοροαποφυγής.

  Σωστό  Λάθος

6.  Το οικονομικό έτος 2011 αφορά τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 
31/1/2011.

  Σωστό  Λάθος

7.  Η αναδρομικότητα του φόρου αναφέρεται στην δυνατότητα να πληρώσει κάποιος τον 
φόρο αργότερα.

  Σωστό  Λάθος

8. Στον αναλογικό φόρο ο μέσος φορολογικός συντελεστής: 

  α) μειώνεται

  β) αυξάνεται

  γ) παραμένει σταθερός
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9. Ο φόρος εισοδήματος είναι:

  α) άμεσος φόρος

  β) έμμεσος φόρος

10.  Ο φόρος 200 ευρώ για κάθε πολίτης της χώρας είναι φόρος ως προς το εισόδημα:

  α) αναλογικός

  β) προοδευτικός

  γ) αντίστροφα προοδευτικός

11. Ο Φ.Π.Α. είναι φόρος:

  α) άμεσος     

  β) έμμεσος 

12. Το καθαρό εισόδημα ταυτίζεται με το φορολογητέο εισόδημα.

  Σωστό  Λάθος

13.  Η παρακράτηση φόρου είναι ο φόρος που προκύπτει με βάση το φορολογητέο εισό-
δημα.

  Σωστό  Λάθος

14.  Η αυτοτελής φορολόγηση αναφέρεται σε ειδικά εισοδήματα που φορολογούνται με 
τις γενικές διατάξεις.

  Σωστό  Λάθος

15.  Οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας υπογράφονται για την αποφυγή διπλής 
φορολόγησης του εισοδήματος που ανήκει σε δύο πρόσωπα.

  Σωστό  Λάθος

16. Τα κέρδη της Α.Ε. φορολογούνται βάση αναλογικού συντελεστή. 

  Σωστό  Λάθος

17. Επιχειρηματική αμοιβή δικαιούται: 

  α) ο ομόρρυθμος εταίρος

  β) ο ετερόρρυθμος εταίρος

  γ) και οι δυο

18. Η ετερόρρυθμη εταιρεία αποτελείται από τους ετερόρρυθμους εταίρους.

  Σωστό  Λάθος
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19.  Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση το 
καθαρό εισόδημα.

  Σωστό  Λάθος

20.  Ο ομόρρυθμος εταίρος είναι υπεύθυνος για τα χρέη της επιχείρησης με όλη την προ-
σωπική του περιουσία.

  Σωστό  Λάθος

21.  Το καθαρό κέρδος μιας ατομικής επιχείρησης φορολογείται με αναλογικό φορολογι-
κό συντελεστή.

  Σωστό  Λάθος

22.  Η Ελλάδα μπορεί να καθορίζει το ύψος του συντελεστή Φ.Π.Α. ελεύθερα, χωρίς πε-
ριορισμούς.

  Σωστό  Λάθος

23.  Ο Φ.Π.Α. αφορά μόνο τις συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας.

  Σωστό  Λάθος

24.  Ο Φ.Π.Α. είναι φόρος αναλογικός ως προς την αξία των παρεχόμενων αγαθών.

  Σωστό  Λάθος

25.  Κάθε τρίμηνο ή μήνα ο επιχειρηματίας υποβάλει στην εφορία το Φ.Π.Α. που αντιστοι-
χεί στις πωλήσεις του.

  Σωστό  Λάθος

26.  Ο Φ.Π.Α. επιρρίπτεται: 

  α) στην αγορά αγαθών

  β) στην παροχή υπηρεσιών

  γ) και στα δύο

27. Η δωρεά σε συγγενικό πρόσωπο είναι πράξη από επαχθή αιτία.

  Σωστό  Λάθος

28.  Το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. αφορά ειδικές κατηγορίες ατόμων.

  Σωστό  Λάθος

29.  Στις εισαγωγές αγαθών επιβάλλεται Φ.Π.Α. μόνο στις επιχειρήσεις.

  Σωστό  Λάθος
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30.  Οι πωλήσεις αγαθών στο Άγιο Όρος έχουν ειδικό συντελεστή Φ.Π.Α.

  Σωστό  Λάθος

31.  Στην παροχή υπηρεσιών από δημόσιες υπηρεσίες δεν επιβάλλεται ποτέ Φ.Π.Α.

  Σωστό  Λάθος

32.  Το σχετικό κόστος φορολογικής συμμόρφωσης σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρη-
σης:

  α) μειώνεται

  β) αυξάνεται

33.  Στο ταμειακό λογιστικό σύστημα ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται με την παροχή της υπηρεσίας.

  Σωστό  Λάθος

34.  ΟΙ Μ.Μ.Ε. καθορίζονται σαφώς φορολογικά για όλες τις χώρες της Ε.Ε. 

  Σωστό  Λάθος

35.  Τα έσοδα του κράτους από τους φόρους εξαρτάται μόνο από το ύψος των φόρων.

  Σωστό  Λάθος

36.  Σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε. η επιχείρηση με 50 υπαλλήλους θεωρείται μικρή.

  Σωστό  Λάθος

37.  Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ταυτίζονται στο ορισμό της Ε.Ε.

  Σωστό  Λάθος

38.   Ο ορισμός των Μ.Μ.Ε της Ε.Ε. επιβάλλεται υποχρεωτικά στην φορολογική νομοθεσία 
των χωρών μελών.

  Σωστό  Λάθος

39.  Το κόστος φορολογικής συμμόρφωσης σε απόλυτους αριθμούς είναι μικρότερο για 
τις μικρές επιχειρήσεις.

  Σωστό  Λάθος

40.  Το σύστημα ταμειακής λογιστικής στο Φ.Π.Α. συμφέρει την επιχείρηση που αγοράζει 
επί πιστώσει.

  Σωστό  Λάθος

41.  Η Κ.Ε.Β.Φ.Ε. αφορά τον Φ.Π.Α. στην Ευρώπη.

  Σωστό  Λάθος
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περίληψη

Μια από τις βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής είναι η δημιουργία συν-
θηκών για την ανεμπόδιστη λειτουργία των αγορών. Ειδικότερα η δημιουργία ενός ολοκλη-
ρωμένου πλαισίου ανταγωνισμού διασφαλίζει την διαρκή και ανεμπόδιστη ανάπτυξη της 
επιχειρηματικής δράσης. Σε ότι αφορά το ελληνικό οικονομικό περιβάλλον, οι μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις αποτελούν τον βασικότερο πυλώνα του παραγωγικού συστήματος, καθώς 
καλύπτουν πάνω από το 97% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Oι 
ρυθμιστικές παρεμβάσεις σχετικά με τη δημιουργία όρων αποτελεσματικού ανταγωνισμού, 
θα πρέπει επομένως να προσανατολίζονται στην προστασία της μικρομεσαίας επιχείρησης, 
διασφαλίζοντας έτσι την μακροχρόνια βιωσιμότητά και ανάπτυξή της.

Abstract

One of the basic priorities of economic policy is to create the essential conditions for the 
efficient function of the markets. Specifically, the existence of a comprehensive competi-
tion framework ensures the continuous growth of firms. In the case of the Greek eco-
nomic environment, small firms are the main pillar of the economy, as they represent 
more than 97% of all firms in Greece. Thus, regulations in the competition framework 
should consider the protection of the small firm, ensuring their long term sustainability 
and growth. 
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κ έ Φ α Λ α ι Ο  έ

Το πλαίσιο του 
ανταγωνισμού και οι 
επιπτώσεις στη μικρή 
επιχείρηση

Ιωάννης Ντόκας
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Εισαγωγή

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμέ-
νου μια οικονομία να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους της για την δημιουργία 
συνθηκών οικονομικής ευημερίας. Για το λόγο αυτό σε κάθε οικονομικό σύστημα 
έχει θεσμοθετηθεί ένα δυναμικό πλαίσιο αρχών και κανόνων το οποίο έχει τη δυ-
νατότητα να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες που δημιουργούν οι οικονο-
μικοπολιτικοί κύκλοι, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία των αγορών μέσω των 
οποίων αναπτύσσονται οι διάφορες οικονομικές σχέσεις. Επιπροσθέτως ρυθμίζο-
νται ζητήματα που αφορούν τον κρατικό παρεμβατισμό ο οποίος αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση των ατελειών που παρουσιάζουν οι αγορές, αλλά και στη θέσπιση 
κανόνων σχετικά με τη λειτουργία του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι η αποτελε-
σματική λειτουργία μιας αγοράς, περνά από το μικροσκόπιο του αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

 Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ο συνδυασμός επιχειρηματικότητας 
υγιούς ανταγωνισμού, συντελεί στην δημιουργία όρων οικονομικής μεγέθυνσης 
και εν συνεχεία οικονομικής ανάπτυξης. Συνεπώς η προώθηση πολιτικών οι οποί-
ες ενισχύουν τον ανταγωνισμό και περιορίζουν το μονοπώλιο αποτελεί κυρίαρχη 
στρατηγική στην οικονομική πολιτική όχι μόνο των κρατών αλλά και διεθνών οικο-
νομικών συνασπισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια στο σημείο αυτό κρίνε-
ται σκόπιμο να επισημανθεί ότι οι πολιτικές για τη διασφάλιση συνθηκών ανταγω-
νισμού δύναται να διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του οικονομικού περιβάλλοντος. 

Στην παρούσα μελέτη η ανάλυση επιχειρεί να αναδείξει την σημασία του αντα-
γωνισμού εστιάζοντας στις επιπτώσεις αυτού στις μικρές επιχειρήσεις. Ειδικότε-
ρα δεδομένου ότι οι αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο εναρμονίζονται με τις οδηγίες 
και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται μια παρουσίαση τόσο του θε-
σμικού πλαισίου ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και του πλαισίου 
ανταγωνισμού σε εθνικό επίπεδο, ώστε να είναι διακριτά τα σημεία σύγκλισης ή 
και απόκλισης της εθνικής πολιτικής έναντι της ευρωπαϊκής. Στην συνέχεια μέσα 
από την παρουσίαση των χαρακτηριστικών των ελληνικών επιχειρήσεων δύναται 
να εξαχθούν κρίσιμα συμπεράσματα για τις λειτουργίες του ανταγωνισμού στην 
Ελλάδα. Είναι όμως επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι οι δημοσιονομικές επιδό-
σεις συνδέονται με το ποιοτικό και ποσοτικό εύρος της επιχειρηματική δράσης όχι 
μόνο για φορολογικούς λόγους, αλλά και λόγω του ότι συνδέεται με την ανταγω-
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νιστικότητα της οικονομίας και με τη δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του 
διαθέσιμου εργατικού δυναμικού. Γίνεται αντιληπτό ότι ο χαρακτήρας της ακολου-
θούμενης οικονομικής πολιτικής θα πρέπει να προσανατολίζεται στην προώθηση 
διαρθρωτικών αλλαγών, οι οποίες θα ενισχύσουν το πλαίσιο ανταγωνισμού και θα 
δημιουργήσουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. 

 ςτόχος

Σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με το πλαί-
σιο, τη λειτουργία και τις επιπτώσεις του ανταγωνισμού στις μικρές επιχειρήσεις. 
Στις ενότητες που ακολουθούν, η ανάλυση εστιάζει σε τρεις ευδιάκριτους τομείς. Ο 
πρώτος τομέας αναφέρεται στην παρουσίαση και σύντομη περιγραφή του θεσμι-
κού πλαισίου του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο αναγνώστης 
ενημερώνεται για τις βασικές αρχές του ανταγωνισμού που θέτει η ΕΕ, όπως η 
αντιμονοπωλιακή πολιτική, οι αθέμιτες πρακτικές του ανταγωνισμού και η απελευ-
θέρωση των υπηρεσιών. Ο δεύτερος τομέας αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο σε 
εθνικό επίπεδο, όπου παρουσιάζονται τα δίκαια του αθέμιτου ανταγωνισμού, των 
περιορισμών του ανταγωνισμού και η λειτουργία της επιτροπής ανταγωνισμού. Ο 
τρίτος πυλώνας περιγράφει τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην Ελλάδα, εστιάζο-
ντας κυρίως στην παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και στη σύνθεση 
της ελληνικής επιχειρηματικότητας και στους βαθμούς συγκέντρωσής της.

 προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:
•  ςε επίπεδο γνώσεων, θα πρέπει ο αναγνώστης να είναι σε θέση να γνωρίζει 

τις βασικές αρχές του θεσμικού πλαισίου του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής επιχειρη-
ματικότητας από πλευράς ανταγωνισμού.

•  ςε επίπεδο δεξιοτήτων να μπορεί να χρησιμοποιεί τη γνώση για να καθορίσει 
το περιβάλλον ανταγωνισμού στο οποίο δραστηριοποιείται και τη δυνατότητα 
ευελιξίας του με βάση το θεσμικό πλαίσιο ανταγωνισμού.

•  ςε επίπεδο στάσεων, να μπορεί, ως επιχειρηματίας να σχεδιάσει την στρατη-
γική της επιχείρησής του, γνωρίζοντας την ταυτότητα της επιχείρησης αναφο-
ρικά με το περιβάλλον ανταγωνισμού στο οποίο δραστηριοποιείται.

  Έννοιες – κλειδιά

• Θεσμικό Πλαίσιο Ανταγωνισμού
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• Ευρωπαϊκή Πολιτική Ανταγωνισμού
• Αντιμονοπωλιακή Πολιτική
• Αθέμιτες πρακτικές ανταγωνισμού
• Απελευθέρωση υπηρεσιών
• Επιτροπή ανταγωνισμού
• Σύνθεση επιχειρηματικότητας
• Κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Βαθμός Συγκέντρωσης
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1. Θεσμικό πλαίσιο ανταγωνισμού της έυρωπαϊκής Ένωσης

1.1. Ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού

1.2. Αντιμονοπωλιακή πολιτική

1.3. Αθέμιτες πρακτικές ανταγωνισμού

1.4. Απελευθέρωση υπηρεσιών

1.1. Ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού

Η στρατηγική που χαρακτηρίζει την πολιτική ανταγωνισμού που προωθείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί στην ανεμπόδιστη λειτουργία των αγορών 
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους όπως αυτό διαμορφώνεται τόσο 
σε εθνικό, όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, οριοθετεί την δράση τους σύμ-
φωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού που προβλέπονται από τα άρθρα 101-109 
της Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκοντας την εξασφά-
λιση ισότιμων και δίκαιων όρων ανταγωνισμού, για όλες τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της Ένωσης. Έτσι είναι δυνατό να υπάρχει 
καλύτερος έλεγχος των ατελειών που παρουσιάζουν οι αγορές και να ωφελούνται 
όχι μόνο οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις, αλλά κι η ευρωπαϊκή οικονομία στο 
σύνολο της. Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Γενική 
Διεύθυνση Ανταγωνισμού, η οποία όμως έχει περιορισμένες εξουσίες. Ειδικότερα, 
η παρέμβαση της οριοθετείται από τη διαθεσιμότητα των αποδεικτικών στοιχείων 
για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού ανά περίπτωση, ενώ οι αποφάσεις της 
δύναται να προσβληθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ένα βασικό χα-
ρακτηριστικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, που τη διακρίνει από τα υπό-
λοιπα όργανα της Επιτροπής, είναι ότι δεν προτείνει νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά 
λαμβάνει μέτρα κατά των επιχειρήσεων ή των κρατών μελών που κρίνει ότι παρα-
βιάζουν το πλαίσιο κανόνων του ανταγωνισμού. Αναλύοντας τις δραστηριότητες της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, αφετηρία αυτών αποτελεί η παρακολούθηση 



OIKONOMIA KAI MIKΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ιμέ ΓςέΒέέ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

166

Ε

της αγοράς μέσα από τομεακές έρευνες(1), με σκοπό τον εντοπισμό προβλημάτων 
αλλά και την καλύτερη κατανόηση περιπτώσεων παράβασης που θα μπορούσαν 
να βλάψουν τους καταναλωτές. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης, εντάσ-
σεται και η επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού, όπως 
προβλέπεται από την συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύνταξη 
των εγγράφων που περιλαμβάνουν τους παραπάνω κανόνες, πραγματοποιείται 
μετά από διαβούλευση στην οποία προχωρεί η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επισημαίνεται ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, 
συνεργάζεται στενά με τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών προκειμένου 
να είναι δυνατή η ενιαία και συντονισμένη εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 
στην Ευρώπη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει επίσης να τονίσουμε, ότι οι δραστηριότη-
τες του συγκεκριμένου οργάνου της Επιτροπής, λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσμα-
τα της έρευνας που πραγματοποιούνται από αρμόδια τμήματα του και αφορούν τις 
ιδιαιτερότητες των αγορών των κρατών μελών και γενικότερα τα χαρακτηριστικά 
που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματικότερη προώθηση των αρχών 
του ανταγωνισμού. Τέλος, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού συντάσσει έκθεση 
με τις δραστηριότητες της η οποία κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 
σκοπό την διατύπωση μελλοντικών ζητημάτων τα οποία ενδέχεται η απαιτείται να 
απασχολήσουν το κοινοβούλιο.

1.2. Αντιμονοπωλιακή πολιτική

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής που ακολουθείται για την δι-
ασφάλιση του ανταγωνισμού, είναι η άμβλυνση των μονοπωλιακών δομών στις 
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των 
χαρακτηριστικών που διέπουν την αντιμονοπωλιακή πολιτική θα πρέπει να ορί-
σουμε το μονοπώλιο. Μια αγορά θεωρείται μονοπωλιακή όταν υπάρχει μόνο μια 
επιχείρηση η οποία κατέχει το 100% των πραγματοποιηθέντων πωλήσεων, δηλαδή 
το προϊόν ή η υπηρεσία που αναφέρεται στην αγορά αυτή προσφέρεται μόνο από 
μια επιχείρηση. Η δημιουργία μονοπωλίου μπορεί να οφείλεται είτε στην αδυναμία 
ύπαρξης άλλης ή άλλων επιχειρήσεων ικανών να προσφέρουν το συγκεκριμένο 
προϊόν ή υπηρεσία, ή στην ύπαρξη νομικών εμποδίων εισόδου των πιθανών αντα-
γωνιστών στην συγκεκριμένη αγορά.

Στο πλαίσιο της ακολουθούμενης αντιμονοπωλιακής πολιτικής επιχειρείται ο 
έλεγχος των καρτέλ και των συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων καθώς και ο έλεγ-
χος των συγχωνεύσεων. Ειδικότερα σύμφωνα με το δίκαιο του ανταγωνισμού οι 
αποφάσεις δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων για κοινή δράση κυρίως σε επί-
πεδο τιμολόγησης των προσφερόμενων από αυτές προϊόντων ή υπηρεσιών, με 

1. Για περισσότερα βλέπε ιστοσελίδα της ΓΔΑ http://ec.europa.eu/dgs/competition.



|  έ  |  • ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ιμέ ΓςέΒέέ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

167

αποτέλεσμα την καταστρατήγηση του ανταγωνισμού, αποτελεί μια παράνομη σύ-
μπραξη. Προκειμένου μια σύμπραξη μεταξύ δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων 
να θεωρηθεί παράνομη θα πρέπει να υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες να αφορούν 
τον καθορισμό, των τιμών, της ποσότητας παραγωγής και διάθεσης και των περι-
οχών πώλησης. Σύμφωνα με τον καθηγητή Ι. Κατσουλάκο(2) «Όπως αναγνωρίζει 
η οικονομική θεωρία, οι επιχειρήσεις έχουν ισχυρά κίνητρα για να δημιουργήσουν 
Καρτέλ αλλά και σημαντικά αντικίνητρα για να μην διατηρήσουν μία τέτοια συμπε-
ριφορά. Αφενός μεν η συμμετοχή μίας επιχείρησης σε ένα Καρτέλ ενισχύει τα μα-
κροχρόνια κέρδη της όσο το Καρτέλ διατηρείται, αφετέρου δε κάθε επιχείρηση που 
συμμετέχει σε ένα Καρτέλ έχει κίνητρο να μειώσει την τιμή της, κάτω από το επίπεδο 
που έχει συμφωνηθεί, και έτσι να αυξήσει βραχυχρόνια σημαντικά το μερίδιο της και 
το κέρδος της στην αγορά. Τα κίνητρα / αντικίνητρα αυτά επηρεάζονται από διάφορα 
χαρακτηριστικά της τεχνολογίας, της ζήτησης, της αγοράς και της επιχείρησης. Έτσι, 
κάποιες αγορές και κάποιες χώρες (όπως η Ελλάδα ή η Ολλανδία) έχουν χαρακτηρι-
στικά που τις κάνουν πιο επιρρεπείς σε Καρτέλ από άλλες αγορές και χώρες (όπως οι 
ΗΠΑ)». Ειδικά σε ότι αφορά την ελληνική πραγματικότητα οι συνθήκες είναι ιδιαίτε-
ρα ευνοϊκές για την ανάπτυξη συμπράξεων (Καρτέλ), όπου τα είναι συχνά τα παρα-
δείγματα καταστρατήγησης του ανταγωνισμού από επιχειρηματικά συμφέροντα τα 
οποία λειτουργούν ασύδοτα σε περιόδους έντονων πολιτικοοικονομικών κύκλων. 
Επίσης τα μακροχρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας και η προχειρό-
τητα αντιμετώπισης τους μέσα από εφήμερα και στις περισσότερες περιπτώσεις 
αναποτελεσματικά μέτρα, συμβάλλουν στην απορύθμιση των αγορών και στην πε-
ραιτέρω διεύρυνση των ατελειών τους. Επιπροσθέτως ένα βασικό χαρακτηριστικό 
των αγορών που δομούν το ελληνικό οικονομικό περιβάλλον είναι η υψηλή συγκέ-
ντρωση που παρατηρείται σε πολλές από αυτές, όπου ένας μικρός συγκριτικά με 
το σύνολο, αριθμός εταιριών ελέγχει πολύ υψηλά ποσοστά του κύκλου εργασιών 
επί των συνολικών πωλήσεων. Τέλος τα χαμηλά πρόστιμα από την αρμόδια επο-
πτική αρχή ως αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις του κρατικού παρεμβατισμού, 
λειτουργούν αποτρεπτικά στην προσπάθεια περιορισμού των συμπράξεων. Επίσης 
ένας άλλος λόγος όπου η διαχειριστική αποτελεσματικότητα της αρχής είναι χαμη-
λή είναι και το γεγονός της καθυστέρησης στην έκδοση αποφάσεων, ενώ δύναται 
σε αρκετές περιπτώσεις να ελεγχθεί και η ποιότητα αυτών των αποφάσεων. 

Παρόλα αυτά θα πρέπει να υποστηρίξουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις παρα-
τηρείται και το φαινόμενο της συγχώνευσης επιχειρήσεων, όπου περιορίζεται ο 
ανταγωνισμός σε μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων. Σχετικά με το φαινόμενο των 
συγχωνεύσεων έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις. Ειδικότερα συγχώνευση 
επιχειρήσεων μπορούμε να έχουμε στην περίπτωση που επιχειρείται η ενίσχυση 

2.   Κατσουλάκος, Ι (2009). «Είναι η Αντιμετώπιση των Καρτέλ από την Πολιτική του Ανταγωνισμού 
Αποτελεσματική;» Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ – ΤΑΣΕΙΣ «Η Οικονομία το 2009».
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της κεφαλαιακής διάρθρωσης χωρίς επέκταση του εξωτερικού δανεισμού, ώστε 
να μειωθούν τα κόστη του κεφαλαίου και ο νέος επιχειρηματικός φορέας επιτύ-
χει αυξημένη μόχλευση των επενδυμένων κεφαλαίων μέσα από την μείωση του 
λειτουργικού κόστους. Η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων παρέχει την δυνατότητα 
απορρόφησης βραχυπρόθεσμων ζημιών οι οποίες θα προκύψουν είτε από πιθανή 
επιθετική πολιτική της νέας επιχείρησης για περαιτέρω αύξηση του μεριδίου της 
στην αγορά που δραστηριοποιείται, είτε για την ανόρθωση εμποδίων εισόδου σε 
νέες επιχειρήσεις γεγονός που καταστρατηγεί την νομοθεσία του ανταγωνισμού. 
Σε αρκετές περιπτώσεις οι συγχωνεύσεις επιβάλλονται για λόγους βιωσιμότητας, 
όταν οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται έχουν περιέλθει σε δυσμενή χρηματο-
οικονομική θέση και αναζητούν τρόπους επιβίωσης. Για τους παραπάνω λόγους 
η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ως ανεξάρτητη αρχή η οποία όπως ήδη αναφέραμε 
συνεργάζεται με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
οφείλει να αντιμετωπίζει μεμονωμένα την κάθε περίπτωση χρησιμοποιώντας υπο-
δομή υψηλού επιπέδου κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό.

1.3. Αθέμιτες πρακτικές ανταγωνισμού

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις αθέμιτες πρακτικές του ανταγωνισμού. 
Ειδικότερα έχοντας ως σημείο αναφοράς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ως αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές(3), «είναι αυτές οι οποίες δεν σέβονται τις αρχές επαγγελματι-
κής ευσυνειδησίας και δύνανται να επηρεάσουν τις αποφάσεις συναλλαγής των κα-
ταναλωτών.» Ουσιαστικά οι πρακτικές αυτές δύνανται να προκαλέσουν σημαντική 
ζημιά στον καταναλωτή ιδίως σε αυτούς που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες.

Στην ομάδα των χαρακτηριστικών που περιγράφουν το φαινόμενο του αθέμιτου 
ανταγωνισμού, περιλαμβάνεται και η παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση. 
Συμφώνα πάλι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μια εμπορική πρακτική είναι παρα-
πλανητική «εάν περιέχει εσφαλμένες, ψευδείς πληροφορίες ή εάν οι πληροφορίες, 
μολονότι ορθές αντικειμενικά, ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή. Τέτοιες 
πληροφορίες αφορούν κυρίως την ύπαρξη ή τη φύση του προϊόντος, τα κύρια χαρα-
κτηριστικά του προϊόντος (όπως είναι η διαθεσιμότητα, η σύνθεσή του, η ημερομη-
νία κατασκευής του, η γεωγραφική προέλευση του, τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
από τη χρήση του, κλπ.),την τιμή, τις δεσμεύσεις του εμπορευόμενου, τη διαδικασία 
πώλησης την ανάγκη παροχής υπηρεσίας ή επισκευής τον εμπορευόμενο (την ταυ-
τότητά του, τα προσόντα του, την ιδιότητά του, τον κώδικα συμπεριφοράς του, κλπ.) 
τα δικαιώματα του καταναλωτή σχετικά με την πώληση αγαθών και υπηρεσιών»(4). 

3. http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l32011_el.htm

4.  http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l32011_el.htm
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Επιπροσθέτως, η νομοθεσία περί σημάτων(5), απαγορεύει τις πολιτικές μάρκετινγκ 
και διαφήμισης των προϊόντων που δημιουργούν σύγχυση με άλλα προϊόντα ή με 
εμπορικά σήματα ανταγωνιστών.

1.4. Απελευθέρωση υπηρεσιών

Η απελευθέρωση των υπηρεσιών(6) αποτελεί μια σημαντική διαρθρωτική αλλα-
γή, δεδομένου ότι υπηρετεί τους στόχους που θέτει η πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την δυναμική που πρέπει να έχει το υφιστάμενο πλαίσιο ανταγωνι-
σμού. Ειδικότερα οι κατηγορίες επιχειρήσεων που υπάγονται στην μεταρρύθμιση 
αυτή έχουν την δυνατότητα δραστηριοποίησης ανά την Ευρώπη έχοντας έδρα μόνο 
σε ένα κράτος, στο οποίο υπάγονται ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές 
τους υποχρεώσεις, ενώ θα είναι εγγεγραμμένοι και στο οικείο επιμελητήριο της 
ξένης χώρας. Επίσης μια επιχείρηση μπορεί να ανοίγει υποκαταστήματα ανά την 
Ελλάδα με μία μόνο αίτηση και άδεια από την οικεία νομαρχία, αρκεί να πληροί τις 
προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα (πιθανόν και λιγότερες) για τους Έλληνες (π.χ. 
πιστοποιητικό υγείας για εργαζομένους στη σίτιση). Το ίδιο ισχύει ουσιαστικά για 
το 70% της ελληνικής αγοράς που αντιπροσωπεύει ο κλάδος των υπηρεσιών. Η 
απελευθέρωση έχει επεκταθεί στο σύνολο υπηρεσιών δεδομένου ότι οι πιστωτές 
της χώρας στα πλαίσια των όρων του μνημονίου δίνουν ειδικό βάρος στο άνοιγμα 
των κλειστών μέχρι σήμερα επαγγελμάτων, καθώς θεωρούν ότι ο ανταγωνισμός 
θα ομαλοποιήσει την λειτουργία των αγορών και θα συμβάλλει στην δημιουργία 
όρων ανάπτυξης.

5.  Για περισσότερα βλέπε: Οδηγία 2005/29/ΕΚ.

6.  Για περισσότερα βλέπε οδηγία 2006/123/ΕΚ
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2.  Θεσμικό πλαίσιο Λειτουργίας του ανταγωνισμού 
σε έθνικό έπίπεδο

2.1. Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού

2.2. Δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού

2.3. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού

2.4. Συμπληρωματικό θεσμικό πλαίσιο ανταγωνισμού και λειτουργίας 
της αγοράς

2.1. Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ανταγω-
νισμού σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον νόμο 146/1914, και τις τροποποιήσεις 
αυτού από τα ν.δ 8/17.06.1926 και 418/1961 ο αθέμιτος ανταγωνισμός απαγορεύεται 
στις εμπορικές πράξεις κατά την έννοια του εμπορικού δικαίου. Οι απαγορεύσεις 
του νόμου επεκτείνονται σε ζητήματα που αφορούν τα ποιοτικά και ποσοτικά χα-
ρακτηριστικά των προϊόντων, την διάδοση φημών που μπορεί βλάψει την επιχεί-
ρηση ενός άλλου, την χρήση ξένων διακριτικών γνωρισμάτων κ.α. Επειδή όμως 
πολλές επιχειρήσεις μπορεί να προβούν σε παραβίαση των διατάξεων του νόμου 
περί αθέμιτου ανταγωνισμού χωρίς να υπάρχει η πρόθεση, σε αρκετές περιπτώ-
σεις επιχειρηματικής δράσης, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό αναλαμβά-
νει σχεδιασμό και στρατηγική ανάπτυξης των εταιρειών και των συμβάσεων που 
αυτές συνάπτουν, κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συμβατότητα με τους κανόνες 
του υγιούς ανταγωνισμού.

2.2. Δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού

O Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων, ολιγοπωλίων και προστασίας του 
ελεύθερου ανταγωνισμού», όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, ορίζει κανόνες 
για τη λειτουργία της αγοράς μέσα από υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού και επι-
βάλλει κυρώσεις σε επιχειρήσεις, που εφαρμόζουν συμπεριφορές και πρακτικές 
που αντιβαίνουν στο δίκαιο περί ανταγωνισμού. Στην προσπάθεια προσαρμογής 
του εθνικού με το κοινοτικό δίκαιο, προβλήθηκε η ανάγκη αφαίρεσης από το ν. 
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703/1977 ζητημάτων σχετικά με την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτου αντα-
γωνισμού, τα οποία πρέπει να διακρίνονται από τις παραβάσεις που αφορούν τον 
ελεύθερο ανταγωνισμό. 

Η ρύθμιση αυτή. αποβλέπει στην διάθεση ενός νομοθετικού μέτρου βάσει του 
οποίου μπορούν οι μικρές εταιρείες να διαπραγματεύονται αποτελεσματικότερα με 
τις μεγάλες εταιρείες από τις οποίες εξαρτώνται. Ο Δ. Σκιαδάς(7) επισημαίνει ότι «Η 
μέχρι σήμερα ενασχόληση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τη ρύθμιση αυτή έχει 
αναδείξει το γεγονός ότι η εν λόγω ρύθμιση αφορά συμπεριφορά αθέμιτου ανταγω-
νισμού και όχι συμπεριφορά παράβασης ελεύθερου ανταγωνισμού Στο πλαίσιο της 
ίδιας προσέγγισης, περί εναρμόνισης με το κοινοτικό δίκαιο, εξετάστηκε το ενδεχό-
μενο της κατάργησης των άρθρων 4α, 21, 22 και 23 του ν. 703/77 περί γνωστοποιήσε-
ων συγκεντρώσεων. Εκτιμήθηκε όμως ότι τα άρθρα αυτά του ν. 703/77 μπορούν να 
αποτελέσουν νομική βάση ώστε η Επιτροπή να αξιοποιήσει την ενημέρωση που έχει 
για τις συγκεντρώσεις και συμπράξεις επιχειρήσεων προς το σκοπό χαρτογράφησης 
της αγοράς. Για το λόγο αυτό, αντί για την κατάργηση των εν λόγω άρθρων, προκρίθη-
κε η τροποποίηση τους με το να τεθούν περιοριστικά τα στοιχεία τα οποία αποτελούν 
το περιεχόμενο της γνωστοποίησης, παρέχοντας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού τη 
δυνατότητα περαιτέρω προσδιορισμού τους. Έτσι απλοποιείται η υποχρέωση γνω-
στοποιήσεως συγκεντρώσεων και συμπράξεων, ενώ η Επιτροπή καθορίζει τις παρα-
μέτρους των γνωστοποιήσεων, κατά τρόπο που δεν θα δημιουργείται υπερβολικός 
φόρτος εργασίας και παράλληλα οι γνωστοποιήσεις θα συμβάλλουν ώστε η Επιτροπή 
να έχει σαφή εικόνα των συγκεντρώσεων, των συμπράξεων και γενικότερα της δια-
μόρφωσης της αγοράς. Η νέα μορφή των άρθρων 4α, 21, 22 και 23 του ν. 703/1977, 
με τη νέα φιλοσοφία τους, είναι συμβατή με τις ρυθμίσεις του κοινοτικού δικαίου. Πα-
ράλληλα η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της 
διάταξης του άρθρο 4α ανάλογα με τις συνθήκες του ανταγωνισμού στις επιμέρους 
αγορές. Αντίστοιχη δυνατότητα της προβλέπεται και για το άρθρο 4β (γνωστοποιήσεις 
συγκεντρώσεων μεγάλης αξίας. Επίσης για το άρθρο 4β καθιερώνεται η δυνατότητα 
κάθε ενδιαφερομένου να παρέχει στοιχεία τα οποία θα είναι πιθανά χρήσιμα για την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού, τηρώντας φυσικά τα όρια του επιχειρηματικού απορρήτου».

2.3. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Το πλαίσιο λειτουργίας της επιτροπής ανταγωνισμού ορίζεται από τον Ν. 
703/1977, ο οποίος ήδη μέχρι σήμερα «μετρά» δεκαπέντε τροποποιήσεις. Σύμφω-
να με τις τελευταίες τροποποιήσεις, ο αριθμός των μελών της επιτροπής αυξάνεται 
από εννέα σε δώδεκα άτομα, ενώ θεσπίζεται και η θέση αντιπροέδρου. Στην συ-

7.   Σκιαδάς, Δ. (2010) Σχέδιο Νόμου «Αναθεώρηση Διατάξεων περί Ανταγωνισμού». Γενική Γραμμα-
τεία Εμπορίου.
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νέχεια θεσπίζεται η αφαίρεση του δικαιώματος ψήφου για τον εκάστοτε εισηγητή 
στην συζήτηση που αφορά την υπόθεση την οποία διαχειρίζεται και για την οποία 
υποβάλλει εισήγηση. Σημαντική είναι και η αλλαγή αναφορικά με τον τρόπο εκλο-
γής των μελών της επιτροπής, όπου πλέον εκλέγονται από την επιτροπή θεσμών 
και διαφάνειας της βουλής. Υποχρέωση όλων των μελών της επιτροπής αποτελεί 
η υποβολή εγγράφου κατά τον διορισμό τους όπου γνωστοποιείται οποιαδήποτε 
επαγγελματικής συνεργασίας την τελευταία πενταετία. Επίσης ενισχύεται η κανο-
νιστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς καταργείται η πρόβλεψη 
για έκδοση υπουργικής απόφασης που να ενεργοποιεί τις κανονιστικές αποφάσεις 
της Επιτροπής και οι εν λόγω αποφάσεις ισχύουν αυτοδικαίως από την έκδοση 
τους. Στη συνέχεια διευρύνονται τα χρονικά όρια που έχει στη διάθεση της η Επι-
τροπή για να ελέγξει κατά πόσο τα μέτρα που έθεσε σε ισχύ έχουν επιφέρει αποτε-
λέσματα και ορίζονται οι κυρώσεις που έχει στη διάθεση της για όσες επιχειρήσεις 
δεν συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της. Παράλληλα ρυθμίζονται τα μέσα έν-
δικης προστασίας των ενδιαφερομένων, ενώ προβλέπεται ρύθμιση κατά την οποία 
η ομαδική εξαίρεση συμπράξεων από την εφαρμογή του άρθρου 1 καθίσταται απο-
κλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κάτι που συνιστά περαιτέρω 
ενίσχυση του ρόλου της. Τέλος, λαμβάνεται μέριμνα για την τροποποίηση του άρ-
θρου 11α του 703/1977 ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία και να μην επιβαρύνεται 
η Επιτροπή σε περιπτώσεις όπου προφανώς δεν έχει αρμοδιότητα ή δεν τίθεται 
ζήτημα περιορισμού του ανταγωνισμού. Ενισχύονται οι εξουσίες ελέγχου από την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού, ως προς τις δυνατότητες εύρεσης αποδεικτικών στοιχεί-
ων για την μελέτη των υποθέσεων που ερευνά. Λόγω της ενίσχυσης των αρμοδι-
οτήτων της Επιτροπής, ενισχύεται ανάλογα η υποχρέωση εχεμύθειας που έχουν 
όλοι όσοι αναλαμβάνουν να μελετήσουν υποθέσεις για λογαριασμό της Επιτροπής. 

2.4. Συμπληρωματικό θεσμικό πλαίσιο ανταγωνισμού και 
λειτουργίας της αγοράς

 Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τις 
μακροχρόνιες στρεβλώσεις που την χαρακτηρίζουν, είναι ανασταλτικοί παράγο-
ντες της προσπάθειας για δημοσιονομική προσαρμογή προκειμένου η χώρα να 
ξεπεράσει την κρίση χρέους. Η διευθέτηση του προβλήματος αυτού περνά από το 
μικροσκόπιο της ενίσχυσης του ανταγωνισμού και της θεσμικής θωράκισης των 
αγορών. Στα πλαίσια αυτά το αρμόδιο υπουργείο, προώθησε ρυθμίσεις οι οποίες 
προβλέπουν αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των κεντρικών αγορών, αρχικά των 
δύο μεγάλων πόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αφού πρώτα συνταχθεί μελέτη 
από ανεξάρτητο σύμβουλο για την αξιοποίηση των αγορών. 

Επίσης στο προτεινόμενο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνονται απο-
φάσεις για την μείωση του οικονομικού και του χρονικού κόστους ίδρυσης μιας 
επιχείρησης, εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για το λιανεμπόριο και πα-
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ράλληλα άμβλυνση των περιορισμών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και 
διαμορφώνουν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα πλήττοντας έτσι το εισόδημα των κα-
ταναλωτών. Σημαντικό είναι το γεγονός της απλοποίησης αγορανομικών διατά-
ξεων που έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή στρεβλώνουν την αγορά, όπως π.χ. τα 
περιθώρια κέρδους στα οπωροκηπευτικά που οδηγούν σε υπερτιμολογήσεις και 
φοροδιαφυγή, ή η τροποποίηση της ρύθμισης για την υποχρεωτική υποβολή κο-
στολογικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις προς τη ΓΓΕ. Επίσης στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ είναι δυνατή η αναδιάρθρωση της ελληνικής αγοράς μέσα απ τη μείωση 
του κόστους παραγωγής της εφοδιαστικής αλυσίδας των Μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, την ανάπτυξη συνεργιών και επέκταση των δικτυώσεων βιομηχανίας –
εμπορίου- υπηρεσιών (clustering), τη δημιουργία Πρότυπου Εμπορικού Σήματος 
Ποιότητας και τη δημιουργία «Ανοιχτών Εμπορικών Κέντρων» σε κάθε πόλη, που 
συνδυάζουν το πολιτιστικό ενδιαφέρον με την ψυχαγωγία, το αγοραστικό όφελος 
και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που συνδέεται με τη λειτουργία των αγορών είναι το 
παραεμπόριο το οποίο αποτελεί μόνιμο πρόβλημα τόσο για το κράτος όσο και για 
τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Αναλυτικότερα η εισροή χιλιάδων προϊόντων 
αναμφιβόλου ποιότητας και προελεύσεως, πέραν του ότι θέτουν σε κίνδυνο τους 
καταναλωτές, ενισχύουν την παραοικονομία και κατ επέκταση την απώλεια εσό-
δων από το κράτος. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που προβλέπονται από τιν νόμο 
3982/2011 (ΦΕΚ 143/17-6-2011), κάθε κατηγορία εμπορεύματος που διακινείται 
στην αγορά εάν δεν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια, ανεξάρτητα από τα ποιοτικά 
του χαρακτηριστικά είναι υποχρεωτικό να καταστρέφεται με ευθύνη της Τοπικής 
Δημοτικής Αρχής. Επίσης η κατάσχεση των παράνομων προϊόντων, πραγματοποι-
είται από τα κλιμάκια ελέγχου των λαϊκών αγορών και της Δημοτικής Αστυνομίας 
με την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη. Η κα-
τάσχεση των εμπορευμάτων δύναται να πραγματοποιηθεί ακόμη και σε κλειστούς 
αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και σε αυτοκινούμενα μέσα. 

Ως προς το ζήτημα του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, παραθέτουμε 
ακριβώς τα όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία: «το άρθρο 12 του Νό-
μου 3.377/2005, προβλέπει την καθιέρωση σε εθνική κλίμακα ενιαίου πλαισίου λει-
τουργίας των καταστημάτων κάθε είδους εξαιρώντας αυτά που προβλέπονται από 
το άρθρο 42 του Νόμου 1892/1990 και στο άρθρο 14 του Νόμου 2194/1994, δηλα-
δή τα κέντρα διασκέδασης και τα συναφή με αυτά καταστήματα, τα πρατήρια υγρών 
καυσίμων, τα εστιατόρια, τα ζαχαροπλαστεία, τα ανθοπωλεία, τα περίπτερα, και τα 
εξομοιούμενα με αυτά καταστήματα, τα φωτογραφεία, τα στιλβωτήρια, τα αμιγώς κα-
ταστήματα λιανικής πώλησης ξηρών καρπών καθώς και ορισμένων καταστημάτων 
που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σε αυστηρά οριοθετούμενες ως τουριστικές 
περιοχές, για τα οποία και ισχύουν ειδικότερες ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τον Νόμο 
3.377/2005, το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου ορίζεται για τις όλες τις καθημερινές ημέ-
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ρες μέχρι την 21.00 και το Σάββατο μέχρι την 20.00 ώρα, τόσο για την καλοκαιρινή όσο 
και για την χειμερινή περίοδο. Το πλαίσιο αυτό μπορεί ανάλογα με τις συνθήκες και 
τις ανάγκες της περιοχής, μα παρατείνεται κατά χρόνο σε όλο το νομό, ή σε ορισμένη 
περιοχή αυτού, με αποφάσεις των οικείων νομαρχιακών συμβουλίων, οι οποίες δη-
μοσιεύονται στον ημερήσιο και τοπικό τύπο. Οι αποφάσεις αυτές, λαμβάνονται ύστερα 
από γνώμη όλων των κατά περίπτωση ενδιαφερόμενων οργανώσεων των εργοδο-
τών και των εργαζομένων, η οποία παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκο-
σι (20) ημερών από την σχετική πρόσκληση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, 
οι αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων εκδίδονται χωρίς την ανωτέρω γνώμη. 
Η έναρξη της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων τρο-
φίμων δεν επιτρέπεται πριν από την 05.00 ώρα, μετά την οποία είναι ελεύθερη». 

Επίσης σύμφωνα με τον νόμο 3769/2009(ΦΕΚ 105Α/1-7-2009), εισάγονται σημα-
ντικές τροποποιήσεις οι οποίες αφορούν το θεσμικό πλαίσιο εκπτώσεων και προ-
σφορών όπου «απαλείφεται η απαγόρευση διενέργειας προσφορών κατά τις 30 ημέ-
ρες που προηγούνται των τακτικών εκπτώσεων. Διευκρινίζονται τα κάτωθι: Πρώτον, 
ότι η άρση της απαγόρευσης δεν αφορά μόνο στις προσεχείς θερινές εκπτώσεις 
έτους 2009 αλλά έχει γενική εφαρμογή και για τις μελλοντικές τακτικές εκπτώσεις».
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3. Λειτουργίες του ανταγωνισμού στην έλλάδα

3.1. Κλάδοι συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο 
σύνολο της χώρας

3.2. Βαθμός συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στους τέσσερις κυριότερους κλάδους 

3.3. Βαθμός συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανά 
περιφέρεια 

3.1. Κλάδοι συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στο σύνολο της χώρας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Εθνικών Λογαριασμών της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής, οι 15 σημαντικότεροι κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στο σύνολο της χώρας είναι οι ακόλουθοι(8):

1. Δραστηριότητες σχετικές με ακίνητη περιουσία

2. Δημόσια Διοίκηση και άμυνα

3. Χονδρικό Εμπόριο

4. Ξενοδοχεία και εστιατόρια

5. Κατασκευές

6. Εκπαίδευση

7. Λιανικό εμπόριο, επισκευή οικιακών συσκευών

8. Γεωργία, κτηνοτροφία

9. Ενδιάμεσοι νομισματικοί οργανισμοί

10. Υγεία και κοινωνική μέριμνα

11. Μεταφορές μέσω υδάτινων οδών

8.   Πηγή: Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η παραπάνω κατάταξη βα-
σίζεται στο ειδικό βάρος του καθενός κλάδου στην συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τα έτη 2000, 2002, 2006,2009.
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12. Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες
13. Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες
14. Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
15. Εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, πωλήσεις καυσίμων

Οι παραπάνω κλάδοι έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην διαμόρφωση της 
συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της χώρας σύμφωνα με τα στοιχεία 
που αφορούν τα έτη 2000,2002,2006 και 2009. Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοι-
χεία ο κλάδος με την μεγαλύτερη συνεισφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
είναι ο «Δραστηριότητες σχετικές με ακίνητη περιουσία», ο οποίος περιλαμβάνει 
δραστηριότητες όπως αγοροπωλησίες ακινήτων, ενοικιάσεις, και γενικά δραστη-
ριότητες που αφορούν την διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Σε υψηλή σχετικά 
θέση βρίσκονται και οι κλάδοι «Χονδρικό Εμπόριο» και «Ξενοδοχεία και Εστια-
τόρια» με ποσοστό συνεισφοράς στην Ακαθάριστη Παρούσα Αξία 8% και 7% αντι-
στοίχως. Από την παραπάνω κατάταξη διαπιστώνεται ότι ο τομέας της γεωργίας 
σε επίπεδο συνεισφοράς στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία βρίσκεται περίπου 
στη μέση ενώ οι κλάδοι της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών και εμπορίας αυτο-
κινήτων κατέχουν τις τελευταίες θέσεις. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία 
του 2006, οι παραπάνω κλάδοι συγκεντρώνουν το 88% του συνολικού αριθμού των 
επιχειρήσεων της χώρας, οπότε αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα προκειμένου 
να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της επιχειρη-
ματικότητας και κατ επέκταση του πλαισίου ανταγωνισμού που λαμβάνει χώρα 
στην ελληνική αγορά.

Εάν όμως χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο ταξινόμησης τον αριθμό των επιχει-
ρήσεων που συγκεντρώνει ο κάθε κάδος τότε με βάση τα στοιχεία του 2006 έχουμε 
την ακόλουθη κατάταξη(9):
1. Λιανικό Εμπόριο
2. Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες
3. Κατασκευές
4. Ξενοδοχεία και εστιατόρια
5. Χονδρικό εμπόριο
6. Εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, πωλήσεις καυσίμων
7. Χερσαίες μεταφορές, μεταφορές μέσω αγωγών
8. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
9. Γεωργία, κτηνοτροφία

9.  Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
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10. Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές αθλητικές δραστηριότητες
11. Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
12. Μεταλλικά προϊόντα (εκτός μηχανήματα)
13. Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες
14. Κατασκευή ειδών ένδυσης, γουναρικών
15. Βοηθητικές μεταφορικές δραστηριότητες

3.2. Βαθμός συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στους τέσσερις κυριότερους κλάδους

Στην ενότητα αυτή εστιάζουμε στους τέσσερις κυριότερους κλάδους επιχειρη-
ματικής δράσης. Προκειμένου να ορίσουμε αυτούς τους κλάδους από τους 15 
που σε προηγούμενη ενότητα αναφέραμε, θα υιοθετήσουμε τον συνδυασμό τριών 
κριτηρίων: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, Τζίρος Επιχειρήσεων ανά κλάδο και 
αριθμός επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης οι τέσσερις βασικότε-
ροι κλάδοι έχουν ως ακολούθως:
1. Χονδρικό Εμπόριο
2. Λιανικό Εμπόριο
3. Κατασκευές
4. Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών

Το μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης εμφανίζει ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, 
στον οποίο αναδεικνύεται η κυριαρχία των μεγάλων επιχειρήσεων αλυσίδων σού-
περ μάρκετ και η ένταση των ανταγωνιστικών πιέσεων σε βάρος των μικρών οι-
κογενειακών επιχειρήσεων. Ο μεγάλος βαθμός συγκέντρωσης προκύπτει κυρίως 
από τη δομή του κλάδου στην Περιφέρεια Αττικής, σε αντιδιαστολή προς τις υπό-
λοιπες Περιφέρειες όπου είναι σημαντικά χαμηλότερος. Ο συσχετισμός δυνάμεων 
στον κλάδο φαίνεται να μεταβάλλεται συνεχώς, με κυρίαρχες μορφές την είσοδο 
μεγάλων πολυεθνικών αλυσίδων, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, αλλά και τη συ-
νεχή επέκταση των δικτύων καταστημάτων των αλυσίδων λιανικής σε ολόκληρη 
την ελληνική επικράτεια. 

Υψηλός εμφανίζεται ο βαθμός συγκέντρωσης και στον κλάδο του εμπορίου, συ-
ντήρησης & επισκευής αυτοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, ο οποίος αποδί-
δεται στην ύπαρξη αρκετών μεγάλων εταιριών αντιπροσώπευσης και εισαγωγής 
αυτοκινήτων. Μικρότερη ένταση του βαθμού συγκέντρωσης εμφανίζουν οι κλάδοι 
του χονδρικού εμπορίου και των κατασκευών. 

Αντιθέτως, οι κλάδοι των εστιατορίων, των υδραυλικών, των ηλεκτρολόγων, 
των συνεργείων αυτοκινήτων, καθώς και των αρτοποιείων & ζαχαροπλαστείων 
εμφανίζουν πολύ χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης, ο οποίος εκφράζεται από το με-
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γάλο πλήθος πολύ μικρών επιχειρήσεων και την απουσία επιχειρήσεων μεγάλου 
μεγέθους.

Επισημαίνεται, ότι αρκετοί από τους εξεταζόμενους κλάδους διακρίνονται σε επι-
μέρους υποκλάδους, με διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και επίπεδα συγκέντρωσης 
που υποδηλώνουν την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης από μία ή περισσότερες επι-
χειρήσεις και τη διαμόρφωση ολιγοπωλιακών δομών(10).

3.3. Βαθμός συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
ανά περιφέρεια

Προκειμένου να προσδιορισθεί ο βαθμός συγκέντρωσης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ανά περιφέρεια, επιχειρείται ανάλογη μεθοδολογική προσέγγιση 
όπως και σε επίπεδο χώρας. Στον πίνακα Ε.2 δίνεται ο αριθμός επιχειρήσεων ανά 
περιφέρεια.

Από τα στοιχεία του πίνακα, διαπιστώνεται ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση επι-
χειρηματικής δράσης επιτυγχάνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα δεδομένου ότι η πε-
ριφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% 
των επιχειρήσεων επί του συνόλου. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί έκτος του 
πληθυσμιακού μεγέθους και στο γεγονός ότι στις περιοχές αυτές συγκεντρώνεται 
το σύνολο των υποδομών που ευνοούν περισσότερο στην ανάπτυξη επιχειρημα-
τικής δράσης.

Πίνακας Ε.1: Αριθμός Επιχειρήσεων ανά περιφέρεια

έΤή
αριθμός 

επιχειρήσεων 
% επί του συνόλου 

της χώρας περιφέρεια

2002 306.907 34,9%
Αττική

2006 327.222 35,3%

2002 42.874 4,9%
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

2006 44.822 4,8%

2002 154.290 17,5%
Κεντρική Μακεδονία

2006 161.702 17,4%

2002 26.624 3,0%
Δυτική Μακεδονία

2006 26.428 2,8%

10.   Μελέτη ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, «Ο Ανταγωνισμός στο πλαίσιο της Ελληνικής Αγοράς και οι επιπτώσεις του 
στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων», 2010
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έΤή
αριθμός 

επιχειρήσεων 
% επί του συνόλου 

της χώρας περιφέρεια

2002 52.628 6,0%
Θεσσαλία

2006 57.963 6,2%

2002 27.615 3,1%
Ήπειρος

2006 29.063 3,1%

2002 27.104 3,1%
Ιόνια Νησιά

2006 28.002 3,0%

2002 46.418 5,3%
Δυτική Ελλάδα

2006 49.450 5,3%

2002 40.632 4,6%
Στερεά Ελλάδα

2006 42.577 4,6%

2002 43.707 5,0%
Πελοπόννησος

2006 47.549 5,1%

2002 17.381 2%
Βόρειο Αιγαίο

2006 17.986 1,9%

2002 37.734 4%
Νότιο Αιγαίο

2006 39.364 4,2%

2002 51.160 6%
Κρήτη

2006 55.724 6%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της περιφερειακής ανάλυσης της Μελέτης του 
Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ(11) είναι η διαπίστωση της 
υπερσυγκέντρωσης του επιχειρηματικού δυναμικού σε Αττική και Θεσσαλονίκη, 
καθώς και το μικρό μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων της ελληνικής περιφέρειας, 
που τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες στη διείσδυση και επικυριαρχία μεγάλων 
επιχειρήσεων και διαμορφώνει συνθήκες ανεπαρκούς ανταγωνισμού στις περι-
φερειακές αγορές.

Στην πλειοψηφία των διοικητικών Περιφερειών εκτός Αττικής, ο υψηλότερος 
βαθμός συγκέντρωσης εντοπίζεται στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου, ακολου-
θούμενο από τον κλάδο του εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, 
και με το χαμηλότερο επίπεδο να καταγράφεται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. 

11.   Μελέτη ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, «Ο Ανταγωνισμός στο πλαίσιο της Ελληνικής Αγοράς και οι επιπτώσεις του 
στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων», 2010.
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Πολύ χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης εμφανίζει επίσης ο κλάδος των ξενοδοχείων 
& εστιατορίων στις Περιφέρειες όπου αυτός εξετάστηκε. 

Το πλήθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ελληνικής περιφέρειας φαίνεται 
συνεπώς να λειτουργεί σε συνθήκες έντασης ανταγωνισμού, καθώς συναγωνί-
ζονται σε μικρές τοπικές αγορές και αποσπούν εξίσου μικρά μερίδια τζίρου, ενώ 
καλούνται να αντιμετωπίσουν τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις των μεγάλων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε πανελλαδικό επίπεδο.

ςύνοψη κεφαλαίου έ

Σύμφωνα με την ανάλυση της παρούσας μελέτης, αναδεικνύεται η σημαντική 
συμβολή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονομίας, δεδομένου κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρηματικής δρά-
σης που συντελείται στην χώρα. Δεδομένου ότι αποτελούν την «ραχοκοκαλιά» του 
παραγωγικού μας συστήματος, απαιτείται η ενίσχυση του πλαισίου ανταγωνισμού 
με τρόπο ώστε να ευνοούνται οι παραγωγικές μονάδες με τα εν λόγω χαρακτηρι-
στικά. Στην μελέτη αυτή έγινε παρουσίαση του ανταγωνιστικού πλαισίου, τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ενώ μέσα από την ανάλυση των χαρακτηρι-
στικών που διέπουν την φυσιογνωμία και την σύνθεση του ελληνικού επιχειρημα-
τικού δυναμικού, δύναται να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις δυνατότητες 
της επιχειρηματικής δράσης στην Ελλάδα για περαιτέρω εξέλιξη, την είσοδο νέων 
επιχειρήσεων, αλλά και τον ρόλο τους στην δημιουργία όρων οικονομικής μεγέ-
θυνσης και ανάπτυξης. Επίσης στα πλαίσια της παρούσας μελέτης αναδεικνύονται 
και οι τομείς παραγωγής στους οποίους η ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβου-
λιών δημιουργεί περιθώρια για επέκταση των παραγωγικών ορίων της χώρας, 
γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση του δυνητικού προϊόντος.
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ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

Ερώτηση 1

Τι γνωρίζετε για την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού;

Ερώτηση 2

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αθέμιτου ανταγωνισμού;

Ερώτηση 3

Ποιοι είναι οι στόχοι της αντιμονοπωλιακής πολιτικής;

Ερώτηση 4

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού επιχειρηματικού δυναμικού;

απαντήσεις ασκήσεων αυτοαξιολόγησης

Ερώτηση 1

 Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, έχει συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκο-
πό την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται από τα άρθρα 101-109 
της Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιδιώκεται έτσι η εξασφάλιση ισό-
τιμων και δίκαιων όρων ανταγωνισμού, για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται εντός των ορίων της Ένωσης. Έτσι είναι δυνατό να υπάρχει καλύτερος έλεγχος των 
ατελειών που παρουσιάζουν οι αγορές και να ωφελούνται όχι μόνο οι καταναλωτές και οι 
επιχειρήσεις, αλλά κι η ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολο της. Η Γενική Διεύθυνση αντα-
γωνισμού έχει περιορισμένες εξουσίες και η παρέμβαση της οριοθετείται από την διαθε-
σιμότητα των αποδεικτικών στοιχείων για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού ανά 
περίπτωση, ενώ οι αποφάσεις της δύναται να προσβληθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, που 
την διακρίνει από τα υπόλοιπα όργανα της Επιτροπής, είναι ότι δεν προτείνει νομοθετικές 
ρυθμίσεις, αλλά λαμβάνει μέτρα κατά των επιχειρήσεων ή των κρατών μελών που κρίνει 
ότι παραβιάζουν το πλαίσιο κανόνων του ανταγωνισμού

Ερώτηση 2

 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές(12), «είναι 
αυτές οι οποίες δεν σέβονται τις αρχές επαγγελματικής ευσυνειδησίας και δύνανται να επη-

12. http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l32011_el.htm
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ρεάσουν τις αποφάσεις συναλλαγής των καταναλωτών.» Ουσιαστικά οι πρακτικές αυτές 
δύνανται να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στον καταναλωτή ιδίως σε αυτούς που ανή-
κουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Άλλα χαρακτηριστικά του αθέμιτου ανταγωνισμού 
αποτελούν η παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση, καθώς και οι πολιτικές μάρκε-
τινγκ και διαφήμισης των προϊόντων που δημιουργούν σύγχυση με άλλα προϊόντα ή με 
εμπορικά σήματα ανταγωνιστών.

Ερώτηση 3

 Η πολιτική αυτή αποβλέπει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού μέσα από την άμβλυνση 
των μονοπωλιακών δομών στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Επιτυγχάνεται έτσι η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσα από την βελτίωση των παραγωγι-
κών δομών. Ενδεικτικό μέτρο αποτελεί η απελευθέρωση των αγορών.

Ερώτηση 4

 Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στοιχεία από το μητρώο 
επιχειρήσεων, την τετραετία 2002-2006, οι επιχειρήσεις ταξινομούνται σε τέσσερις βα-
σικές κατηγορίες: α. στις πολύ μικρές όπου απασχολούνται έως 9 άτομα, β. στις μικρές, 
όπου ο αριθμός των απασχολουμένων κυμαίνεται από 10 έως 50 άτομα, γ. στις μεσαίες 
επιχειρήσεις, όπου ο αριθμός των απασχολουμένων είναι έως και 250 άτομα και τέλος 
δ. στις μεγάλες επιχειρήσεις όπου ο αριθμός των απασχολουμένων ξεπερνά τους 250. 
Η ταξινόμηση αυτή χρησιμοποιεί το κριτήριο του αριθμού απασχολουμένων και όχι το 
κριτήριο της κεφαλαιοποίησης.
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περίληψη

Το παρόν εγχειρίδιο αποσκοπεί στην παρουσίαση και ανάλυση των βασικών χαρακτηρι-
στικών που διέπουν το χρηματοοικονομικό σύστημα μιας οικονομίας. Η αναγνώριση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα ως κρίσιμου πυλώνα της δομής του ενός οικονομικού συστή-
ματος λόγω της ιδιότητας του να δημιουργεί ροές κεφαλαίων χρηματοδοτώντας έτσι το 
σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, αναδεικνύει την σπουδαιότητα αυτού στις δι-
αδικασίες που αφορούν την επίτευξη των στόχων της οικονομικής πολιτικής με αιχμή την 
δημιουργία όρων ανάπτυξης. Στις ενότητες που δομούν το εγχειρίδιο αυτό, επιχειρείται μια 
σύντομη περιγραφή και παρουσίαση των βασικών όρων που διέπουν τον χρηματοπιστωτι-
κό τομέα, προκειμένου ο χρήστης της πληροφόρησης αυτής να κατανοήσει τις διαδικασίες 
και τους κανονισμούς λειτουργίας του συστήματος. 

Abstract

The scope of this handbook is the presentation of the individual characteristics of the 
financial system. It is clear that the financial sector is a crucial pillar of the economic sys-
tem because it is responsible of creating the capital flows towards to the other economic 
sectors. Virtually the effectiveness of economic policy in the fields of economic growth 
and development is closely dependent on the operational abilities of the financial sector. 
In the following sections, the handbook focuses in presenting the basic terms and the 
processes which describe the function of the financial system.
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χρηματοδότηση των 
μικρών επιχειρήσεων

Ιωάννης Ντόκας
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Εισαγωγή

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα ενός σύγχρο-
νου οικονομικού συστήματος, δεδομένου ότι έχει την ευθύνη της εύρεσης και εν 
συνεχεία διακίνησης των απαραίτητων κεφαλαίων για την λειτουργία των υπολοί-
πων τομέων μιας οικονομίας. Η λειτουργία του εξελίσσεται εντός ενός ρυθμιστικού 
και κανονιστικού πλαισίου, το οποίο λόγω της διεθνοποίησης των αγορών ξεπερνά 
την εθνική νομοθεσία η οποία εναρμονίζεται με την διεθνή χρηματοπιστωτική πρα-
κτική μέσα από την υιοθέτηση κανόνων που ορίζουν διεθνή θεσμικά όργανα όπως 
η Επιτροπή της Βασιλείας. Σκοπός αυτού του πλαισίου είναι όχι μόνο η απορρό-
φηση των ατελειών που παρουσιάζουν οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου, αλλά 
και η προστασία των φυσικών και νομικών προσώπων που αναπτύσσουν τις οι-
κονομικές τους δραστηριότητες εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ωστό-
σο, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ως μια σημαντική συνιστώσα του οικονομικού 
συστήματος, είναι επόμενο να επηρεάζεται από τις οικονομικές διαταραχές που 
περιοδικά χαρακτηρίζουν μια καπιταλιστικού τύπου οικονομία, ιδίως στη σημερινή 
εποχή όπου το υιοθετούμενο μοντέλο διεθνοποίησης των αγορών συμβάλλει στην 
άμεση μεταφορά της κρίσης από την μια γεωγραφική περιοχή στην άλλη. Γίνεται 
αντιληπτό ότι βασική προτεραιότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής τόσο 
σε οικονομικό όσο και σε διεθνές επίπεδο είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουρ-
γίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η όσο το δυνατόν καλύτερη προστα-
σία του από τις δυσμενείς συνέπειες μιας οικονομικής διαταραχής, δεδομένου ότι 
η κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού τομέα συνεπάγεται την αποδόμηση και των 
υπολοίπων κλάδων ενός οικονομικού συστήματος. 

 Ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την πραγματική 
οικονομία, δηλαδή για τις υπηρεσίες που προσφέρει στο παραγωγικό σύστημα 
μιας χώρας. Η δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών δράσεων δια-
σφαλίζει την ομαλή λειτουργία του οικονομικού κυκλώματος δεδομένου ότι όλα τα 
μέρη της δομής αυτού, συνδέονται άμεσα και δέχονται σημαντικές αλληλεπιδρά-
σεις. Επειδή όμως ο χρηματοπιστωτικός τομέας δημιουργεί μια αγορά με ατέλειες 
η θεσμική του θωράκιση συμβάλλει στην άμβλυνση αυτών, ενώ παράλληλα μέσα 
από την ενίσχυση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας του ενισχύει την ευελιξία 
πολιτικών που συνδέονται με την ενίσχυση των επενδύσεων και κατ επέκταση την 
αύξηση του παραγόμενου προϊόντος. Συνεπώς, η χρηματοδότηση διαφόρων οικο-
νομικών δράσεων θα πρέπει να είναι στοχευμένη και συμβατή με τις επιδιώξεις 
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που θέτει μια οικονομία στρέφοντας τους περιορισμένους κεφαλαιακούς πόρους 
σε επενδυτικές δράσεις οι οποίες έχουν προοπτικές θετικής απόδοσης, δημιουρ-
γώντας έτσι όρους οικονομικής μεγέθυνσης και εν συνεχεία ανάπτυξης. 

 ςτόχος

Από τις παραπάνω γενικές διατυπώσεις είναι κατανοητό ότι σκοπός του εγχειρι-
δίου αυτού είναι η παροχή πληροφοριών για την κατανόηση του χρηματοπιστωτι-
κού τομέα ως βασικού τμήματος της δομής του οικονομικού συστήματος. Στις ενό-
τητες που ακολουθούν, η ανάλυση εστιάζεται στην έννοια και τις λειτουργίες του 
χρηματοπιστωτικού τομέα με αιχμή την λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η 
τραπεζική διαμεσολάβηση ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό του συστήματος περιγρά-
φεται από ένα σύνολο σύνθετων διαδικασιών, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα 
με την διαθεσιμότητα των κεφαλαιακών πόρων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός 
οικονομικού περιβάλλοντος και τέλος τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά 
των εμπλεκόμενων φορέων. Στη συνέχεια επιχειρείται η οριοθέτηση του πλαισίου 
εντός του οποίου, οι παραγωγικές κυρίως οικονομικές μονάδες «διεκδικούν» τους 
απαραίτητους κεφαλαιακούς πόρους προκειμένου να οργανώσουν την επενδυτική 
και γενικότερα επιχειρησιακή τους συμπεριφορά. 

 προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:

•  ςε επίπεδο γνώσεων, θα πρέπει ο αναγνώστης να είναι σε θέση να αντιλαμβά-
νεται το εννοιολογικό περιεχόμενο του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και 
των επιμέρους λειτουργιών που διέπουν την δομή του.

•  ςε επίπεδο δεξιοτήτων να χρησιμοποιεί τα εργαλεία που του παρέχει το χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα, τόσο για να καλύψει τις δανειοδοτικές του ανάγκες, 
όσο και για να έχει την απαραίτητη δεξιότητα να διαχειρίζεται τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την δανειοδότηση του.

•  ςε επίπεδο στάσεων, θα πρέπει να είσαι σε θέση να αξιολογεί ορθολογικά τις 
επιλογές που δύναται να του πασρέχει ο χρηματοπιστωτικός τομέας.

  Έννοιες – κλειδιά

• Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
• Οικονομική Μεγέθυνση – Οικονομική Ανάπτυξη
• Χρηματοδότηση Οικονομικών Τομέων
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• Χρήστες Χρηματοπιστωτικού Τομέα
• Τελικοί Δανειστές
• Τελικοί Δανειολήπτες
• Χρηματοδοτικά Εργαλεία
• Τοκοχρεωλυτική Δόση
• Παρούσα Αξία
• Επιτόκιο
• Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
• Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός
• Μακροπρόθεσμος Δανεισμός
• Κεφαλαιακή Διάρθρωση
• Χρηματοδότηση Επενδύσεων
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1.  Ορισμός και χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού 
ςυστήματος

1.1. Η έννοια του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

1.2. Βασικά χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού συστήματος

1.1. Η έννοια του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Στην παρούσα ενότητα, επιχειρείται η παρουσίαση των βασικών εννοιών, όπως 
ο ορισμός του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η έννοια του χρήματος και της πί-
στης κα. Στο πλαίσιο της εννοιολογικής αποκωδικοποίησης των βασικών όρων 
που περιγράφουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις επιμέρους λειτουργίες 
του, δίνεται η δυνατότητα κατανόησης των βασικών διαδικασιών που διέπουν το 
θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα κάθε οικο-
νομικού συστήματος, δεδομένου ότι μέσω αυτού χρηματοδοτείται το σύνολο της 
οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας. Ένας συνήθης ορισμός που συναντάται 
τόσο στην ελληνική, όσο και στην διεθνή βιβλιογραφία(1), είναι ότι το χρηματοπι-
στωτικό σύστημα περιλαμβάνει το σύνολο των αγορών οι οποίες προσφέρουν τόσο 
σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε νομικά πρόσωπα (πχ. επιχειρήσεις, οργανισμούς 
και φορείς του ευρύτερου τομέα), τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και εργαλεία, 
που απαιτούνται για την ανάπτυξη των οικονομικών τους δραστηριοτήτων, ενώ 
στην δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι ενσωματωμένες και οι αρχές 
οι οποίες έχουν ρυθμιστικό και εποπτικό χαρακτήρα στη λειτουργία του. Στο ση-
μείο αυτό είναι σημαντικό να επισημάνουμε πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων που δομούν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
αγορά, οι οποίες αποδίδονται κυρίως στα χαρακτηριστικά της νομισματικής ζώνης 
στην οποία συμμετέχουν οι οικονομίες, αλλά και στους ρυθμούς οικονομικής ανά-

1.   Howells, P., Bain, K (2009) «Χρήμα Πίστη Τράπεζες» μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, Τόμος Α ,́ Εκδό-
σεις Κριτική.
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πτυξης. Για παράδειγμα το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα όπως τα υπόλοι-
πα συστήματα των χωρών μελών της ευρωζώνης λειτουργούν υπό το καθεστώς 
της κοινής νομισματικής πολιτικής που ασκείται σε κεντρικό επίπεδο από την Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεδομένου ότι η ένταξη στην νομισματική ζώνη του 
ευρώ, συνεπάγεται την κατάργηση της νομισματικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.

Μια βασική λειτουργία ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος, είναι η διαμεσολά-
βηση μεταξύ πλεονασματικών και ελλειμματικών μονάδων. Ειδικότερα, ως πλεο-
νασματικές θεωρούνται οι οικονομικές μονάδες(2) οι οποίες δεν χρησιμοποιούν το 
σύνολο των κεφαλαίων τους για κατανάλωση και επένδυση, αλλά μέρους αυτού 
δύναται να αποταμιευθεί. Σε αντίθεση οι ελλειμματικές οικονομικές μονάδες δεν 
διαθέτουν επαρκές εισόδημα για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους για κατανάλω-
ση και επένδυση, οπότε είναι υποχρεωμένες να καταφύγουν στις αγορές χρήματος 
και κεφαλαίου προκειμένου να διασφαλίσουν επιπλέον κεφάλαια που απαιτούνται 
για την ολοκλήρωση των παραπάνω δραστηριοτήτων. Το χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα διαχειρίζεται τα κεφάλαια, που προέρχονται από τις αποταμιεύσεις των πλε-
ονασματικών μονάδων με σκοπό την χρηματοδότηση των ελλειμματικών μονάδων 
οι οποίες τόσο ως παραγωγοί προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και ως καταναλωτές 
αποτελούν μέρος του οικονομικού συστήματος. Επιπροσθέτως θα ήταν χρήσιμο 
για την κατανόηση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, να επι-
σημάνουμε ότι ένα μέρος των κεφαλαίων που διαχειρίζεται δεν προέρχεται μόνο 
από την αποταμίευση των πλεονασματικών οικονομικών μονάδων, αλλά και από 
κεφάλαια που διαθέτουν διεθνείς οργανισμοί (υπό την μορφή δανεισμού) όπως η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων κλπ. 

Συνεπώς στη δομή ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος εντοπίζουμε τρεις βα-
σικούς πυλώνες: Ο πρώτος αναφέρεται στις πηγές των κεφαλαίων που εισρέουν 
στο σύστημα, ο δεύτερος αναφέρεται στους διαχειριστές αυτών των κεφαλαίων 
και ο τρίτος αφορά τους λήπτες αυτών των κεφαλαίων οι οποίοι τα χρησιμοποιούν 
για την εξυπηρέτηση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων. Όπως παρουσιάζε-
ται και στο διάγραμμα ΣΤ.1 διακρίνουμε δύο κατηγορίες χρηστών: τους τελικούς 
χρήστες που είναι οι τελικοί δανειστές και δανειολήπτες και στους ενδιάμεσους 
δανειστές που είναι συνήθως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν ρόλο 
διαμεσολαβητή.

2.   Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ανεξαρτήτου νομικής μορφής επιχειρήσεις, οι διάφοροι ορ-
γανισμοί κερδοσκοπικοί και μη κερδοσκοπικοί, κ.α.
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Διάγραμμα ΣΤ.1: Χρήστες χρηματοπιστωτικού συστήματος

Τελικοί χρήστες 
Τελικοί Δανειστές 

Τελικοί Δανειολήπτες

ένδιάμεσοι χρήστες 
Χρηματοπιστωτικοί 

Διαμεσολαβητές 
π.χ. Τράπεζες

χρήστες 
χρηματοπιστωτικού ςυστήματος

Ως προς την «συμπεριφορά» που αναπτύσσουν οι παραπάνω κατηγορίες χρη-
στών, εντός ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις. Η 
πρώτη αναφέρεται στην απευθείας συναλλαγή μεταξύ δανειστών και δανειζόμε-
νων (άμεσος δανεισμός), όπου ο κάτοχος του κεφαλαίου διαπραγματεύεται άμεσα 
με τον δανειζόμενο. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί την συνήθη πρακτική λόγω 
του ότι υφίσταται υψηλός κίνδυνος αθέτησης και αδυναμίας διαχείρισης αυτού, το 
κόστος μιας τέτοιας διαδικασίας είναι ιδιαίτερα υψηλό. 

Η δεύτερη προσέγγιση αφορά την επαφή δανειστών και δανειζόμενων μέσα από 
την λειτουργία οργανωμένων αγορών κεφαλαίου. Συγκεκριμένα στις αγορές αυτές 
οι δανειστές αγοράζουν τις υποχρεώσεις που εκδίδουν οι δανειολήπτες υπό το 
πλαίσιο αυστηρών κανόνων οι οποίοι διέπουν την λειτουργία της αγοράς και κατ 
επέκταση περιορίζουν τους διαφόρους κινδύνους. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 
διεθνοποίηση του συνόλου των αγορών στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, έχει 
προσαρμόσει ανάλογα και τις αγορές κεφαλαίου οι οποίες διευρύνουν συνεχώς 
τον αριθμό των προσφερόμενων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. 

Η τρίτη προσέγγιση αναφέρεται στην ύπαρξη διαμεσολάβησης για την μεταφο-
ρά κεφαλαίων από τους δανειστές σε δανειολήπτες. Συγκεκριμένα το ρόλο αυτό 
έχουν τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία όπως ήδη έχουμε αναφέ-
ρει διαχειρίζονται σημαντικό μέρος των αποταμιεύσεων των πλεονασματικών μο-
νάδων. Η τράπεζα ως διαμεσολαβητής δημιουργεί απαιτήσεις των καταθετών της 
προς αυτήν και ταυτόχρονα υποχρεώσεις με την μορφή δανείων για δανειολήπτες. 
Η εξόφληση αυτών των δανειακών υποχρεώσεων γίνεται στον διαμεσολαβητή, ο 
οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει στους φορείς των κεφαλαίων που διαχειρί-
ζεται τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα (καταθέσεις 
κλπ) βάσει τον οποίων δημιουργούνται τα δικαιώματα διαχείρισης των κεφαλαίων 
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αυτών. Στο διάγραμμα(3) ΣΤ.2 που ακολουθεί συνοψίζονται οι προαναφερθείσες 
προσεγγίσεις σχετικά με τις επιλογές των δανειστών και των δανειοληπτών.

Τελικοί Δανειστές Τελικοί 
Δανειολήπτες

Αγορές

Διαμεσολαβητές

Άμεσα

Διάγραμμα ΣΤ.2: Επιλογές δανειστών και δανειοληπτών

Τα πλεονεκτήματα της διαπραγμάτευσης μεταξύ τελικών δανειστών και τελικών 
δανειοληπτών, συγκλίνουν με αυτά που προσφέρουν οι οργανωμένες αγορές εύ-
ρεσης κεφαλαίων, ενώ βασικό χαρακτηριστικό αυτού του τύπου διαπραγμάτευσης 
είναι το χαμηλό κόστος, και η μείωση του κίνδυνου της εν λόγω συναλλαγής. Επι-
σημαίνεται ότι ο διαμεσολαβητής ενεργεί τόσο προς τους φορείς των κεφαλαίων 
που διαχειρίζεται (τελικοί δανειστές), όσο και προς τους δανειολήπτες στο πλαίσιο 
αρχών και κανόνων, οι όποιοι προβλέπονται τόσο από το εθνικό όσο και από το 
διεθνές δίκαιο. Επιπροσθέτως λόγω της σπουδαιότητας του χρηματοπιστωτικού 
τομέα στην βιωσιμότητα του οικονομικού συστήματος, προκειμένου να διασφαλί-
ζεται η συνεχής λειτουργία του με άμεση αντιμετώπιση των δυσμενών εξελίξεων, 
που κατά περιόδους προκαλούν οι οικονομικοί κύκλοι, διεθνείς φορείς όπως η 
επιτροπή της Βασιλείας, ορίζουν το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργί-
ας των διαμεσολαβητών, δηλαδή των διαφόρων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

3.   Το διάγραμμα 1.1.2 παρατίθεται στο βιβλίο των Howells και Bain: «Χρήμα Πίστη Τράπεζες, μια 
ευρωπαϊκή προσέγγιση». Σελ. 29.
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1.2. Βασικά χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση γίνεται αντιληπτό ότι το χρηματοπιστωτι-
κό σύστημα έχει ως κύριο σκοπό την διευκόλυνση της παροχής και λήψης δανεί-
ων, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες ροές κεφαλαίου σε όλους τους τομείς 
της οικονομίας. Οι τράπεζες αποτελούν το σημαντικότερο υποσύνολο των φορέων 
της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, ενώ κατέχουν κυρίαρχη θέση στην σύν-
θετη δομή ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος. Προκειμένου να γίνει πιο κατα-
νοητή η λειτουργία αυτού θα πρέπει να επισημάνουμε τρία βασικά χαρακτηριστικά 
του, τα οποία αφορούν α. την δημιουργία οικονομιών κλίμακας, β. την ασυμμετρία 
πληροφόρησης και γ. τον χρονικό μετασχηματισμό της ρευστότητας.

Οι οικονομίες κλίμακας αναφέρονται σε μια κατάσταση όπου η αύξηση των 
συναλλαγών στην τραπεζική αγορά πέραν ενός συγκεκριμένου ορίου οδηγεί σε 
μείωση του μέσου μακροπρόθεσμου κόστους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
οφέλη για τους συναλλασσόμενους. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται συνήθως στην 
ύπαρξη σταθερού κόστους για ένα μεγάλο εύρος συναλλαγών, στην ύπαρξη ειδι-
κευμένου ανθρώπινου δυναμικού που διεκπεραιώνει τις διαδικασίες που αφο-
ρούν την διαμεσολάβηση μεταξύ τελικών δανειστών και τελικών δανειοληπτών 
και τέλος την χρήση υψηλής τεχνολογίας προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματική 
διαχείριση του όγκου πληροφόρησης που απαιτούν οι συναλλαγές αυτές. 

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο χαρακτηριστικό, σχετικά με την ύπαρξη ασύμμετρης 
πληροφόρησης, αποδίδεται στο γεγονός ότι η πληροφορία ανανεώνεται με πολύ 
γρήγορους ρυθμούς οπότε σε αρκετές περιπτώσεις η λήψη της από τους χρήστες 
να γίνεται σε χρονική στιγμή όπου ήδη να έχει καταστεί παρωχημένη. Επίσης οι 
συμμετέχοντες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεν έχουν την ίδια πρόσβαση 
σε πληροφοριακά δεδομένα με αποτέλεσμα να μην έχουν αντικειμενική άποψη 
για την ύπαρξη εναλλακτικών των επιλογών τους. Οι επιπτώσεις από την ύπαρξη 
ασύμμετρης πληροφόρησης συνοψίζονται στην μη βέλτιστη κατανομή των κεφα-
λαιακών πόρων, ενώ σε ότι αφορά τις παραγωγικές οικονομικές μονάδες, είναι 
πιθανό να προχωρήσουν σε επενδυτικές επιλογές οι οποίες δεν εξυπηρετούν τους 
επιχειρηματικούς τους στόχους. Η ασύμμετρη πληροφόρηση επιδρά εξίσου αρνη-
τικά στην τιμολόγηση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών με απο-
τέλεσμα η επίδραση αυτή να επεκτείνεται και στα υπόλοιπα τμήματα της δομής του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Το τρίτο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ο χρονικός μετασχηματισμός της ρευ-
στότητας. Η δημιουργία ρευστότητας αναφέρεται στην διαθεσιμότητα κεφαλαίων 
με χαμηλό κόστος και ελάχιστο κίνδυνο, και περνά από το μικροσκόπιο τεσσάρων 
διαδοχικών διαδικασιών: το μετασχηματισμό των λήξεων, την μείωση κινδύνου, 
την μείωση κόστους έρευνας και συναλλαγών και την εποπτεία. Συγκεκριμένα 
ως προς την πρώτη διαδικασία οι τράπεζες ως διαμεσολαβητές δέχονται κεφά-
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λαια δεδομένης χρονικής διάρκειας (καταθέσεις βραχυπρόθεσμης διάρκειας) τα 
οποία οι φορείς αυτών μπορούν να αποσύρουν πολύ γρήγορα, ενώ ταυτόχρονα 
διαθέτουν σημαντικό μέρος αυτών των κεφαλαίων στους δανειολήπτες, με μεγα-
λύτερη χρονική διάρκεια λήξης. Όπως ήδη έχει αναφερθεί ο διαμεσολαβητής με 
την προσφορά στον δανειστή ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος (π.χ. κατάθεση), 
δημιουργεί μια υποχρέωση απέναντι του και παράλληλα μια απαίτηση προς τον 
δανειολήπτη ο οποίος υποχρεούται να επιστρέψει σε ορισθέν από την σύμβαση 
δανειοδότησης χρόνο το κεφάλαιο και του τόκους που το επιβαρύνουν. Τα χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαχειρίζονται το μετασχηματισμό των λήξεων 
με τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των δανειστών και δανειοληπτών. Η 
αποτελεσματικότητα αυτής της διαχείρισης εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος. Στο 
σημείο αυτό μιλάμε για οικονομίες κλίμακας, οι οποίες δύναται να εμφανιστούν 
είτε μέσω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού καταθετών οπότε τα ρευστά διαθέσιμα 
της τράπεζας ικανοποιούν τα αιτήματα των καταθετών, είτε η ύπαρξη ενός προ-
γραμματισμού των απαιτήσεων της τράπεζας από δάνεια να είναι πάντα σε σημείο 
λήξης. Η μείωση του κινδύνου, επιτυγχάνεται μέσα από τον σχηματισμό διαφορο-
ποιημένων χαρτοφυλακίων στοχεύοντας έτσι στην χρηματοδότηση διαφορετικών 
τομέων στην οικονομία. Επίσης οι τράπεζες διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό 
που αξιολογεί τις μελλοντικές αποδόσεις ενός σχεδίου επένδυσης του υποψήφιου 
(δυνητικού) δανειολήπτη οπότε εκτιμάται ο κίνδυνος αθέτησης. Και σε αυτή την 
περίπτωση σημαντικό ρόλο έχει το μέγεθος της τράπεζας που συνδέεται με το βαθ-
μό επίτευξης οικονομιών κλίμακας. Ως προς τα κόστη συναλλαγών και έρευνας 
και εδώ η κλίμακα των εργασιών συντελεί στην απορρόφηση του συγκεκριμένου 
κόστους από την τράπεζα που έχει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Τέλος η τράπεζα 
με μια σειρά εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών επιχειρεί να περιορίσει την 
επίδραση της ασύμμετρης πληροφόρησης στις συναλλαγές που πραγματοποιεί 
προκειμένου να μην βρεθεί εκτεθειμένη σε επισφαλή δάνεια. 
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2. μορφές χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Στην προηγούμενη ενότητα έγινε σαφές ότι οι τράπεζες αποτελούν το βασικότερο 
πυλώνα ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ υπό την ιδιότητα του διαμεσο-
λαβητή εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη ροή κεφαλαίων στους διαφόρους τομείς 
της οικονομίας. Στην ενότητα αυτή θα εστιάσουμε στις δύο βασικές μορφές των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες είναι:

 1. Εμπορικές τράπεζες (Commercial Banks)
 2. Επενδυτικές τράπεζες (Investment Banks)

Ξεκινώντας την παρουσίαση μας από τις εμπορικές τράπεζες, αυτές παρέχουν 
υπηρεσίες στα νοικοκυριά τις επιχειρήσεις και στο κράτος, δηλαδή στο σύνολο των 
φορέων του οικονομικού κυκλώματος μια κοινωνίας. Χαρακτηριστικό τους είναι 
ότι δεν περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία καταθέσεων, αλλά δέχονται 
καταθέσεις υπό διαφοροποιημένους όρους και χορηγούν δάνεια όπως ήδη έχου-
με αναφέρει για το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Οι επενδυτικές τράπεζες αποτελούν ένα ακόμη είδος χρηματοπιστωτικού ιδρύ-
ματος, με σημαντική διαφοροποίηση έναντι των εμπορικών τραπεζών το είδος πε-
λατών τους, όπου στην προκειμένη περίπτωση είναι επιχειρήσεις και όχι νοικοκυ-
ριά. Ως κύριο αντικείμενο εργασιών οι επενδυτικές τράπεζες έχουν την έκδοση και 
πώληση χρεογράφων και άλλων επενδυτικών τίτλων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. 
Επιπροσθέτως, οι επενδυτικές τράπεζες μπορούν να λειτουργήσουν και ως διαμε-
σολαβητές μεταξύ των εισηγμένων εταιριών και των μετόχων τους. 
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3. χρηματοδοτικά έργαλεία

Η διεθνοποίηση των αγορών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και οι συνε-
χείς μετασχηματισμοί του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, οριοθετούν ένα 
νέο πλαίσιο λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα δημιουργώντας την ανάγκη 
για την κατασκευή νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Η ενίσχυση της πραγματικής 
οικονομίας μέσα από τη δημιουργία των απαραίτητων κεφαλαιακών ροών, περνά 
από το μικροσκόπιο της χρήσης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων προσαρμοσμέ-
νων στις ανάγκες του παραγωγικού τομέα με τρόπο ώστε μέσα από την επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας να ενισχύεται η οικονομική μόχλευση των επενδυμένων 
κεφαλαίων. Η εξέλιξη αυτή μελλοντικά μπορεί να σημαίνει ότι οι ελλειμματικές 
οικονομικές μονάδες έχουν τη μακροπρόθεσμη δυναμική να μετατραπούν σε πλε-
ονασματικές μονάδες λειτουργώντας στη συνέχεια ως τελικοί δανειστές. Στο ση-
μείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά 
εργαλεία, τα οποία είναι: 

1. τα βραχυπρόθεσμα δάνεια

2. τα μακροπρόθεσμα δάνεια

3. τα ομολογιακά δάνεια 

4. Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

5. Η πρακτορεία επιχειρηματικών αποφάσεων (factoring)

Επισημαίνεται ότι το εύρος των χρηματοδοτικών εργαλείων είναι πολύ μεγαλύ-
τερο από αυτό που αναφέρουμε, όμως επειδή στο εγχειρίδιο αυτό το ενδιαφέρον 
εστιάζεται στις παραγωγικές οικονομικές μονάδες και ειδικότερα στις μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις, επιχειρούμε με πολύ απλό τρόπο να παρουσιάσουμε τα βασικά 
χρηματοδοτικά μέσα.

Όπως ήδη έχει αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους, τα κεφάλαια που δι-
αχειρίζονται οι τράπεζες ως διαμεσολαβητές προέρχονται από τις πλεονασματικές 
οικονομικές μονάδες, οι οποίες επιχειρούν μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα 
την αποτελεσματικότερη διαχείριση και απόδοση του πλεονάζοντος κεφαλαίου, 
με παράλληλη μείωση του κινδύνου απώλειας του συνόλου ή μέρους αυτού του 
κεφαλαίου. Οι ελλειμματικές οικονομικές μονάδες παρουσιάζουν δύο κατηγορίες 
αναγκών, καταναλωτικές και επενδυτικές, οι οποίες σ’ έναν βαθμό θα καλυφθούν 
από ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαίων που έχουν τοποθετήσει υπό τη μορφή κα-
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ταθέσεων οι πλεονασματικές μονάδες στις τράπεζες. Εστιάζοντας στις επενδυτικές 
ανάγκες των παραγωγικών οικονομικών μονάδων, διακρίνουμε δυο μορφές με 
κριτήριο τον χρόνο δανείων. 

Η πρώτη μορφή αναφέρεται στον βραχυπρόθεσμο δανεισμό γεγονός που ση-
μαίνει ότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση έχει μικρό χρόνο λήξης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο δανειολήπτης θα πρέπει με βάση το επιχειρησιακό του πρόγραμμα να 
συνδέσει χρονικά τις αποδόσεις των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, 
που χρηματοδοτούνται από τα κεφάλαια αυτά με τον χρόνο λήξης της αποπληρω-
μής του δανείου αλλά και των τόκων που συνοδεύουν τη χρήση του. Η ίδια λογική 
υιοθετείται και για την περίπτωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού, με τη μόνη 
διαφορά ότι στη δεύτερη αυτή περίπτωση η διάρκεια του δανείου είναι πολύ μεγα-
λύτερη αφήνοντας μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας στον δανειολήπτη σχετικά με 
τη διαχείριση των δανειακών του υποχρεώσεων. Ως προς τη διαδικασία που ακο-
λουθείται για την έγκριση και σύναψη ενός δανειακού προϊόντος βραχυπρόθεσμου 
ή μακροπρόθεσμου, ο δανειολήπτης έχει την υποχρέωση να παρέχει εξασφαλίσεις 
προς την τράπεζα προκειμένου η δεύτερη να διασφαλίσει την απαίτησή της έναντι 
αυτού. Οι εξασφαλίσεις αυτές στην περίπτωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού 
επιτυγχάνονται με τον ενεχυριασμό κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 
όπως συναλλαγματικές, χρεόγραφα, εγγυητικές επιστολές τρίτων, κ.λπ. Στην πε-
ρίπτωση μακροπρόθεσμου δανεισμού ακολουθείται η διαδικασία υποθήκευσης 
παγίων περιουσιακών στοιχείων (ενσώματων), ακόμη και μακροπρόθεσμων χρη-
ματοοικονομικών απαιτήσεων που έχει ο δανειολήπτης έναντι τρίτων. 

Ένας εναλλακτικός τρόπος δανεισμού των επιχειρήσεων είναι η έκδοση από μέ-
ρους τους ομολόγων και λοιπών τίτλων, η διαπραγμάτευση των οποίων γίνεται 
στην κεφαλαιαγορά. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται κυρίως σε εισηγμένες εταιρίες 
και το κόστος αυτής της μορφής δανεισμού είναι πιο χαμηλό. Στην περίπτωση όμως 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη φαρέτρα των χρηματοδοτικών τους εργαλεί-
ων θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και 
τα πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). 

Η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί σύμβαση μισθώσεως ενσώματων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων, η οποία μπορεί να οδηγήσει ανάλογα με τα συμφωνηθέ-
ντα στην απόκτηση των μισθωμένων μονάδων μετά την παρέλευση του χρόνου της 
μίσθωσης. Η πρακτική αυτή έχει ευρεία χρήση και ενδείκνυται για τις επιχειρήσεις 
που αδυνατούν να αποκτήσουν ιδιόκτητο εξοπλισμό ή λόγω του αντικειμένου ερ-
γασιών που έχει κάθε επιχείρηση είναι προτιμότερη η μίσθωση από την απόκτηση 
παγίων που κινδυνεύουν με τεχνολογική ή οικονομική απαξίωση. 

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση εξαγοράς απαιτήσεων (factoring), αυτή αποτελεί 
μια μορφή χρηματοδότησης που αφορά την αγορά των απαιτήσεων μιας εταιρί-
ας από κάποιον εξειδικευμένο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Στο σημείο αυτό θα 
πρέπει να επισημάνουμε την ύπαρξη δύο μορφών factoring. Στην πρώτη περίπτω-
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ση, δηλαδή στο factoring χωρίς αναγωγή ο κίνδυνος είσπραξης των απαιτήσεων 
μεταβιβάζεται από την εταιρία στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, οπότε σε περί-
πτωση αδυναμίας είσπραξης της απαίτησης της εταιρίας ο χρηματοπιστωτικός ορ-
γανισμός δεν μπορεί να εγείρει απαιτήσεις από την εταιρία. Στην δεύτερη περίπτω-
ση, εάν έχουμε factoring με αναγωγή, ο κίνδυνος είσπραξης συνεχίζει να βαραίνει 
την επιχείρηση. Αυτή η μορφή χρηματοδότησης ακολουθείται από μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις οι οποίες μειώνουν όχι μόνο το πρόβλημα του πιστωτικού κινδύνου 
και της ρευστότητας αλλά και του κόστους είσπραξης των απαιτήσεών τους.
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4. Το έπιτόκιο

4.1. Η έννοια του επιτοκίου

4.2. Διαδικασία υπολογισμού τοκοχρεολυτικής δόσης

4.1. Η έννοια του επιτοκίου

Κάθε συναλλαγή χρηματοδότησης συνοδεύεται από ένα κόστος, ο προσδιορι-
σμός του οποίου γίνεται με βάση ένα κεντρικό επιτόκιο. Το επιτόκιο ως έννοια 
αναφέρεται στο κόστος χρήσης του κεφαλαίου για μια ορισμένη χρονική περίοδο 
εκφρασμένο σε ποσοστιαίους όρους. Το επιτόκιο απεικονίζει πέραν των συνθηκών 
που επικρατούν στην αγορά χρήματος αναφορικά με την προσφορά και τη ζήτηση, 
την αποζημίωση για την ανάληψη κινδύνου κι όπως επισημαίνεται στη βιβλιογρα-
φία «τον περιορισμό της ρευστότητας από πλευράς του δανειστή και τις προσδοκί-
ες για εξέλιξη του πληθωρισμού». Δύο βασικές διακρίσεις των επιτοκίων είναι τα 
επιτόκια χορηγήσεων και τα επιτόκια καταθέσεων. Τα επιτόκια χορηγήσεων είναι 
αυτά που επιβάλλονται από τον διαμεσολαβητή στον δανειολήπτη και αφορούν τον 
προσδιορισμό του κόστους του δανειακού προϊόντος, δηλαδή την τιμή στην οποία 
ο δανειολήπτης αγοράζει το δάνειο. Τα επιτόκια καταθέσεων προσδιορίζουν το κό-
στος που έχει ο διαμεσολαβητής για το δικαίωμα διαχείρισης των κεφαλαίων που 
προέρχονται υπό τη μορφή κατάθεσης από τις πλεονασματικές μονάδες. Άλλες 
μορφές επιτοκίων αποτελούν τα προθεσμιακά επιτόκια τα οποία έχουν υψηλότε-
ρες αποδόσεις για τους καταθέτες έναντι των επιτοκίων ταμιευτηρίου λόγω του 
ότι στις καταθέσεις επί προθεσμία ο διαμεσολαβητής (τράπεζα) έχει μεγαλύτερο 
χρονικό περιθώριο διαχείρισης των συγκεκριμένων κεφαλαίων. Τα επιτόκια χο-
ρηγήσεων είναι πάντοτε μεγαλύτερα από τα επιτόκια καταθέσεων και αποτελούν 
την αποζημίωση της τράπεζας για τον ρόλο της διαμεσολάβησης μεταξύ δανειστών 
και δανειοληπτών. Μια σημαντική διάκριση των επιτοκίων είναι αυτή μεταξύ ονο-
μαστικού και πραγματικού επιτοκίου. Το ονομαστικό επιτόκιο είναι αυτό που ορίζε-
ται από την κεντρική τράπεζα και επιδέχεται μικρές διαφοροποιήσεις από τράπεζα 
σε τράπεζα ανάλογα με τις πηγές προέλευσης των υπό διαχείριση κεφαλαίων. Το 
πραγματικό επιτόκιο είναι αυτό που προσδιορίζεται εάν από το ονομαστικό επιτό-
κιο αφαιρέσουμε τον πληθωρισμό. Η χρήση του πραγματικού επιτοκίου ενδείκνυ-
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ται για τον υπολογισμό των αποδόσεων των διαφόρων κατηγοριών επένδυσης. 
Μια άλλη κατηγορία επιτοκίων είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate) με 
το οποίο γίνεται προεξόφληση των χρηματοροών μιας επένδυσης.

4.2. Διαδικασία υπολογισμού τοκοχρεολυτικής δόσης 

Τα τοκοχρεολυτικά δάνεια εξοφλούνται τμηματικά και σε δόσεις οι οποίες ορίζο-
νται σε τακτές ημερομηνίες. Ο υπολογισμός της τοκοχρεωλυτικής δόσης(4) σε ότι 
αφορά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ακολουθεί την γαλλική πρακτική, δηλαδή 
στις πρώτες δόσεις το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που καταβάλλεται αποτελείται 
στο σύνολο του από τους τόκους και λιγότερο από κεφάλαιο, οπότε καθώς «προ-
χωρεί» η αποπληρωμή των δόσεων σταδιακά ο τόκος μειώνεται και αυξάνεται 
στην δόση η συμμετοχή του εξοφλούμενου κεφαλαίου. Επισημαίνεται επίσης ότι ο 
τόκος της κάθε περιόδου προκύπτει από την εφαρμογή του επιτοκίου στο υπόλοιπο 
της προηγούμενης περιόδου. Επίσης το ποσό του τόκου διαφοροποιείται από πε-
ρίοδο σε περίοδο λόγω του ότι το επιτόκιο εφαρμόζεται σε χαμηλότερο υπόλοιπο 
δανείου.

παράδειγμα υπολογισμού τοκοχρεωλυτικής δόσης

Υποθέτουμε ότι έχουμε ένα δάνειο ύψους 100.000€ διάρκειας 10ετών με επιτό-
κιο 6%. 

Στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισμό της ετήσιας τοκοχρεωλυτικής δόσης 
χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο τύπο:

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – «Οικονομία & Μικρές Επιχειρήσεις» 
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  οπότε  100.000= Χ*7,3601  άρα Χ= 13.587€. 

Ο τόκος της πρώτης περιόδου προκύπτει ως εξής: 100.000*6%=6.000€ 

Συνεπώς το χρεολύσιο της πρώτης περιόδου είναι: 13.587 – 6.000 = 7.587€. 

 

Οπότε ο πίνακας αποπληρωμής του τοκοχρεολυτικού δανείου διαμορφώνεται ως 
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ΕΤΗ 

Ετήσια 
Τοκοχρεολυτική 

δόση Ετήσιος Τόκος Χρεολύσιο Επιτόκιο 
Υπόλοιπο 

Κεφαλαίου 
0     100.000,0 
1 13586,8 6000,0 7586,8 0,06 92.413,2 
2 13586,8 5544,8 8042,0 0,06 84.371,2 
3 13586,8 5062,3 8524,5 0,06 75.846,7 
4 13586,8 4550,8 9036,0 0,06 66.810,7 
5 13586,8 4008,6 9578,2 0,06 57.232,5 
6 13586,8 3434,0 10152,8 0,06 47.079,7 
7 13586,8 2824,8 10762,0 0,06 36.317,7 
8 13586,8 2179,1 11407,7 0,06 24.909,9 
9 13586,8 1494,6 12092,2 0,06 12.817,7 

10 13586,8 769,1 12817,7 0,06 0 

Όπου PV παρούσα αξία δηλαδή το ύψος του δανείου, r το ύψος του ετήσιου επιτο-
κίου, του δανείου, Χ η ζητούμενη τοκοχρεωλυτική δόση

με τα αριθμητικά δεδομένα του παραδείγματος μας έχει ως ακολούθως:
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ΕΤΗ 

Ετήσια 
Τοκοχρεολυτική 

δόση Ετήσιος Τόκος Χρεολύσιο Επιτόκιο 
Υπόλοιπο 

Κεφαλαίου 
0     100.000,0 
1 13586,8 6000,0 7586,8 0,06 92.413,2 
2 13586,8 5544,8 8042,0 0,06 84.371,2 
3 13586,8 5062,3 8524,5 0,06 75.846,7 
4 13586,8 4550,8 9036,0 0,06 66.810,7 
5 13586,8 4008,6 9578,2 0,06 57.232,5 
6 13586,8 3434,0 10152,8 0,06 47.079,7 
7 13586,8 2824,8 10762,0 0,06 36.317,7 
8 13586,8 2179,1 11407,7 0,06 24.909,9 
9 13586,8 1494,6 12092,2 0,06 12.817,7 

10 13586,8 769,1 12817,7 0,06 0 

 οπότε 100.000 = Χ*7,3601 άρα Χ =13.587€.

Ο τόκος της πρώτης περιόδου προκύπτει ως εξής: 100.000*6% = 6.000€

Συνεπώς το χρεολύσιο της πρώτης περιόδου είναι: 13.587 - 6.000 = 7.587€.

4.   Στην κοινή τραπεζική πρακτική κάθε δόση καλείται τοκοχρεολύσιο. Για περισσότερα δείτε: Αγγε-
λόπουλος, Π «Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα», Β έκδοση, Σταμούλης.
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Οπότε ο πίνακας αποπληρωμής του τοκοχρεολυτικού δανείου διαμορφώνεται 
ως ακολούθως:

ΕΤΗ

Ετήσια 
Τοκοχρεολυτική 

δόση
Ετήσιος 
Τόκος Χρεολύσιο Επιτόκιο

Υπόλοιπο 
κεφαλαίου

0 100.000,0

1 13.586,8 6.000,0 7.586,8 0,06 92.413,2

2 13.586,8 5.544,8 8.042,0 0,06 84.371,2

3 13.586,8 5.062,3 8.524,5 0,06 75.846,7

4 13.586,8 4.550,8 9.036,0 0,06 66.810,7

5 13.586,8 4.008,6 9.578,2 0,06 57.232,5

6 13.586,8 3.434,0 10.152,8 0,06 47.079,7

7 13.586,8 2.824,8 10.762,0 0,06 36.317,7

8 13.586,8 2.179,1 11.407,7 0,06 24.909,9

9 13.586,8 1.494,6 12.092,2 0,06 12.817,7

10 13.586,8 769,1 12.817,7 0,06 0,0
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5. ή χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων στην έλλάδα

Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μικρομεσαία ορίζεται 
η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους(5), ως μικρή 
επιχείρηση η παραγωγική μονάδα με λιγότερους από 50 εργαζόμενους και τέλος 
πολύ μικρή ορίζεται η επιχείρηση με λιγότερους από 10 εργαζόμενους. Στην Ελλά-
δα δραστηριοποιούνται περίπου 900.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις οποίες 
ένα μεγάλο μέρος αυτών δεν χρηματοδοτείται από το χρηματοπιστωτικό σύστη-
μα. Η αγορά χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μπορούσε να 
χαρακτηρισθεί ως υβριδική δεδομένου ότι οριοθετείται ανάμεσα στη λιανική και 
την επιχειρηματική πίστη. Ανάλογα με τον σκοπό της χρηματοδότησης όπως ήδη 
αναφέραμε σε προγενέστερη ενότητα, αυτή διακρίνεται σε βραχυπρόθεσμό δανει-
σμό ο οποίος αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για κεφάλαιο 
κίνησης και γενικότερα στην ενίσχυση των κυκλοφορούντων περιουσιακών της 
στοιχείων. Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός αναφέρεται στη χρηματοδότηση επεν-
δυτικών δραστηριοτήτων που αφορούν πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

Αναφορικά με τα χρηματοδοτικά προϊόντα που χρησιμοποιούν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, αυτά συνοψίζονται ως ακολούθως: 

•  πίστωση σε ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό. Πρόκειται για μια συμφωνία 
με την οποία ο δανειστής έχει την υποχρέωση να ενισχύσει προσωρινά την 
αγοραστική δύναμη του άλλου. Ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασμός υφίσταται 
στην περίπτωση όπου μια σχέση συναλλαγής μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων 
μελών μπορεί να οδηγήσει στην πραγματοποίηση ενός αριθμού συναλλαγών 
οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο λογαριασμό και θα απεικονίζονται με ποσά 
πιστώσεων ή χρεώσεων όπου μετά το κλείσιμο του λογαριασμού αυτού θα 
καταλήξουν σε ένα και μόνο απαιτητό κατάλοιπο. 

•  Το δεύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι τα μακροπρόθεσμα δάνεια όπου η 
σύμβαση του δανείου είναι για ορισμένο χρόνο ενώ με την εξόφλησή του παύ-
ουν να ισχύουν οι τυχόν υφιστάμενες ασφάλειες που είναι συνδεδεμένες με 
τη σύμβαση. Το μακροπρόθεσμο δάνειο εξοφλείται με τοκοχρεολυτικές δόσεις 
σε τακτές ημερομηνίες ή με ισόποσες χρεολυτικές δόσεις ή εφάπαξ. Θα πρέ-

5.   Υπάρχουν και κριτήρια που αφορούν το σύνολο του ενεργητικού και τον κύκλο εργασιών τα οποία 
δεν αναφέρονται για λόγους συντομίας.
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πει να επισημάνουμε ότι συνήθως τα μακροπρόθεσμα δάνεια εξασφαλίζονται 
με την εγγραφή υποθηκών σε ενσώματα πάγια της επιχείρησης. 

•  Ένα ακόμη βασικό χρηματοδοτικό μέσον αποτελούν οι εγγυητικές επιστολές, 
οι οποίες είναι ετεροβαρείς συμβάσεις που προβλέπουν μόνο υποχρεώσεις 
για τον εγγυητή και μόνο δικαιώματα για τον δικαιούχο. Οι εγγυητικές επιστο-
λές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Α΄ κατηγορίας και αφορούν τη 
συμμετοχή της επιχείρησης και κάποιον διαγωνισμό. Βασικό χαρακτηριστικό 
αυτής της κατηγορίας είναι ο χαμηλός κίνδυνος για τους εγγυητές. β) Β΄ κα-
τηγορίας (καλής εκτέλεσης) και αφορούν την κάλυψη της καλής και εμπρό-
θεσμης εκτέλεσης των όρων που έχουν αναληφθεί με τη σύμβαση της ανά-
θεσης. γ) Γ΄ κατηγορίας όπου οι εγγυητικές επιστολές αυτής της κατηγορίας 
καλύπτουν χρηματική συναλλαγή. 

•  Τέλος, ένας άλλος τρόπος χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
είναι η ισχύς της ενέγγυος πίστωσης, σύμφωνα με την οποία η τράπεζα του 
αγοραστή αποστέλλει γραπτή υπόσχεση προς τον πωλητή ότι θα του καταβάλ-
λει συγκεκριμένο ποσό σε συγκεκριμένη προθεσμία μετά την ολοκλήρωση 
της συναλλαγής και τη διεκπεραίωση των φορτωτικών εγγράφων που ορί-
ζουν τη συναλλαγή μεταξύ αγοραστή και πωλητή.

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο χρηματοπι-
στωτικό σύστημα η τράπεζα αξιολογεί μια σειρά από πληροφοριακά δεδομένα προ-
κειμένου να επιτύχει μια αντικειμενική προσέγγιση των κινδύνων που συνοδεύ-
ουν τη χορήγηση του δανείου. Τα πληροφοριακά αυτά δεδομένα περιλαμβάνουν 
ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια όπως την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών της 
επιχείρησης που υποβάλλει αίτηση δανειοδότησης, το ιστορικό συμπεριφοράς της 
συγκεκριμένης επιχείρησης στην τραπεζική αγορά, την αξιολόγηση του επενδυ-
τικού σχεδίου που επιθυμεί να χρηματοδοτήσει η εν λόγω επιχείρηση, ώστε να 
εξεταστεί ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της τράπεζας από τις αποδόσεις της 
συγκεκριμένης επένδυσης. Τέλος, ελέγχεται ο βαθμός εξασφάλισης της απαίτησης 
από τα περιουσιακά στοιχεία που ο δανειολήπτης υποθηκεύει ή θέτει σε ενέχυρο 
ανάλογα με την κατηγορία περιουσιακού στοιχείου και φυσικά την κατηγορία δα-
νείου. Γίνεται αντιληπτό ότι η αξιολόγηση ενός φακέλου δανειοδότησης βασίζεται 
σε μια πολυκριτήρια προσέγγιση από την πλευρά των τραπεζών, η οποία όμως 
επηρεάζεται από τη μια από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και από την άλλη 
από τον βαθμό προσαρμογής της πολιτικής της τράπεζας στο ρυθμιστικό πλαίσιο 
συμπεριφοράς που ορίζεται από την Επιτροπή της Βασιλείας. 

Αναφορικά με τις διαδικασίες παρακολούθησης των δανείων, ιδίως των προ-
βληματικών δανείων, οι ενέργειες που ακολουθούνται από τα τραπεζικά ιδρύμα-
τα είναι οι ακόλουθες: Η τράπεζα εάν κρίνει ότι ο δανειολήπτης είναι αφερέγγυος 
προκειμένου να περιορίσει τις απώλειές της επισπεύδει τις διαδικασίες μεταφοράς 
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των απαιτήσεών της σε οριστική καθυστέρηση με επόμενο στάδιο την έκδοση από 
το Ειρηνοδικείο διαταγής πληρωμής, η οποία οδηγεί στην κατάσχεση των περι-
ουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που τελούν σε ενέχυρο ή υποθήκη και στη 
συνέχεια στην έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω αναφορικά με την πρόσβαση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα οδηγούμαστε στις ακόλουθες δια-
πιστώσεις: 

Η επιλογή του τρόπου χρηματοδότησης για την κάλυψη των κεφαλαιακών ανα-
γκών μιας επιχείρησης είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας στην οποία κυριαρχούν 
ως βασικά χαρακτηριστικά η ύπαρξη ποιοτικής και ποσοτικής πληροφόρησης σχε-
τικά με τη διαθεσιμότητα των μέσων χρηματοδότησης και των ιδιοτήτων που τα χα-
ρακτηρίζουν, καθώς και η αναγνώριση των πραγματικών επενδυτικών αναγκών 
της επιχείρησης. 

Η επιχείρηση επιδιώκει τον άριστο συνδυασμό κεφαλαιακής διάρθρωσης επι-
χειρώντας αντικειμενικές προσεγγίσεις στην αξιολόγηση των συνθηκών που χα-
ρακτηρίζουν το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Έτσι είναι δυνατό να αξιολογή-
σουν το κόστος ευκαιρίας των επενδυτικών τους επιλογών. 

Όταν η χρηματοδότηση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης προέρ-
χεται από δανεισμό, είναι σημαντικό η επιχείρηση να επιτύχει τη χρονική σύνδεση 
των απαιτούμενων εισροών και εκροών, δηλαδή οι χρηματικές εισροές από τις 
αποδόσεις των επενδύσεων να συνδέονται χρονικά με τις χρηματικές εκροές που 
απαιτούνται για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον δανεισμό.

Η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα περιο-
ρίζεται από την αδυναμία που έχουν στην παροχή εγγυήσεων για την εξασφάλιση 
του δανείου. Ιδίως σε περιόδους έντονων οικονομικών διαταραχών, τα τραπεζικά 
ιδρύματα θέτουν αυστηρά κριτήρια στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 
μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. 

Οι τράπεζες προκειμένου να προχωρήσουν στην έγκριση αίτησης δανειοδότη-
σης, συγκροτούν ειδική επιτροπή η οποία αξιολογεί το φάκελο του υποψήφιου 
δανειολήπτη. Ειδικό βάρος δίνεται στην αγορά δραστηριοποίησης της υποψήφι-
ας για δανειοδότηση επιχείρησης, όπου συνεκτιμάται το μέλλον του κλάδου και οι 
προοπτικές της επιχείρησης στην αγορά αυτή. Εάν υπάρχει εκτίμηση του χρόνου 
όπου ο κλάδος πιθανόν να παρουσιάσει ύφεση η επιτροπή γνωμοδοτεί η διάρκεια 
του δανείου να είναι μικρότερη, δηλαδή η αποπληρωμή του να έχει ολοκληρωθεί 
πριν ο κλάδος εισέλθει σε ύφεση. Επιπροσθέτως οι όροι του δανεισμού καθορί-
ζονται από το βαθμό κινδύνου που αναλαμβάνει η τράπεζα από την συγκεκριμένη 
δανειακή σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση οφείλει να επανεξετάσει 
με ιδιαίτερη προσοχή τους υποβληθέντες από την τράπεζα όρους δανειοδότησης, 
καθώς η επιλογή κεφαλαιακής διάρθρωσης, επηρεάζει την μόχλευση των επεν-
δυμένων κεφαλαίων.
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ςύνοψη κεφαλαίου ςΤ

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα ενός οικονομι-
κού συστήματος, δεδομένου ότι φέρει την ευθύνη διαχείρισης των απαιτούμενων 
κεφαλαιακών ροών, προκειμένου οι διάφοροι κλάδοι της οικονομίας να επιτελέ-
σουν τις λειτουργικές δραστηριότητες τους. Οι λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, αποτελούν μια σύνθετη δομή η οποία επηρεάζεται από τους οικονομικούς 
κύκλους που χαρακτηρίζουν μια οικονομία. Τα εξειδικευμένα πρότυπα λειτουργί-
ας του χρηματοπιστωτικού τομέα, απαιτούν από την πλευρά των συμμετεχόντων 
(επιχειρήσεις κλπ), ειδικές γνώσεις κυρίως ως προς το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 
τους κανόνες λειτουργίας του, ώστε να είναι εφικτή η εξασφάλιση των μέγιστων 
δυνατών ωφελειών. Ειδικότερα η εξασφάλιση χρηματοδότησης για τις παραγωγι-
κές οικονομικές μονάδες, θα πρέπει να συντελείται μέσα σε ένα πλαίσιο ορθολο-
γικής επιχειρηματικής δράσης, όπου δύναται να είναι αντικειμενικά υπολογίσιμα 
τα κόστη που συνοδεύουν τόσο τις επενδυτικές επιλογές όσο και το είδος και την 
διάρθρωση της χρηματοδότησης. 
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ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

 Eρωτήσεις

1. Αναπτύξτε τα βασικά χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού τομέα;

2. Ποιες μορφές χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων γνωρίζετε;

3. Αναλύστε τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

4. Αναπτύξτε ένα παράδειγμα υπολογισμού τοκοχρεωλυτικής δόσης;

 Eρωτήσεις (ςΩςΤΟ – ΛαΘΟς)

απαντήστε με ςΩςΤΟ ή ΛαΘΟς στις ακόλουθες προτάσεις:

5.  Ως βραχυπρόθεσμες ορίζονται οι υποχρεώσεις μιας επιχείρησης οι οποίες θα πρέπει 
να εξοφληθούν εντός μιας λογιστικής χρήσης

  Σωστό  Λάθος

6.  Τα Διαρκή κεφάλαια μιας επιχείρησης είναι ο συνδυασμός Ιδίων Κεφαλαίων και Μα-
κροπρόθεσμων Ξένων Κεφαλαίων.

  Σωστό  Λάθος

 Eρωτήσεις πΟΛΛαπΛής έπιΛΟΓής

7.  Όταν το κόστος δανεισμού είναι μεγαλύτερο από την αποδοτικότητα των συνολικών 
κεφαλαίων τότε :

  α).  Η χρήση των ξένων κεφαλαίων είχε ουδέτερη επίδραση στα αποτε-
λέσματα της επιχείρησης

  β).  Η χρήση των ξένων κεφαλαίων είχε αρνητική επίδραση στα αποτε-
λέσματα της επιχείρησης

  γ).  Η χρήση των ξένων κεφαλαίων είχε θετική επίδραση στα αποτελέ-
σματα της επιχείρησης



|  ςΤ |  • ΤΟ ΧΡΗΜΟΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ιμέ ΓςέΒέέ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

205

8.  Ένα από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της φερεγγυότητας μια επιχείρησης αποτε-
λεί:

  α). Το μερίδιο αγοράς

  β). Οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες

  γ). Η αποτελεσματικότητα στην διαχείριση της ρευστότητας της

  δ) Τίποτε από τα παραπάνω.
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απαντήσεις ασκήσεων αυτοαξιολόγησης

1. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

2. Απάντηση στην Ενότητα 2

3. Απάντηση στην Ενότητα 3

4. Απάντηση στην παράγραφο 4.2

5. ΣΩΣΤΟ

6. ΣΩΣΤΟ

7. β

8. γ
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