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1. Βασικά ευρήματα για τη συμβολή των ΜμΕ στην ελληνική
οικονομία
Μέγεθος

Αριθμός επιχειρήσεων Ελλάδα
Ελλάδα

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

ΕΕ-28

Ελλάδα

Προστιθέμενη αξία

ΕΕ-28

Ελλάδα

ΕΕ-28

Αριθμός

Μερίδιο

Μερίδιο

Αριθμός

Μερίδιο

Μερίδιο

Αριθμός

Μερίδιο

Μερίδιο

Πολύ μικρές

807.666

97,3%

93,1%

1.337.320

57,1%

29,4%

10,9

22,7%

20,7%

Μικρές

19.662

2,4%

5,8%

402.493

17,2%

20,0%

9,2

19,0%

17,8%

Μεσαίες

2.349

0,3%

0,9%

256.483

11,0%

17,0%

10,6

21,9%

18,3%

ΜμΕ

829.677

100,0%

99,8%

1.996.296

85,2%

66,4%

30,6

63,6%

56,8%

Μεγάλες

376

0,0%

0,2%

345.406

14,8%

33,6%

17,5

36,4%

43,2%

Σύνολο

830.053

100,0%

100,0%

2.341.702

100,0%

100,0%

48,1

100,0%

100,0%

Πρόκειται για εκτιμήσεις για το 2017 που παρήχθησαν από το DIW Econ, με βάση τα αριθμητικά στοιχεία για την περίοδο
2008-2015 από τη βάση στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη διάρθρωση των επιχειρήσεων (Eurostat). Τα στοιχεία
καλύπτουν την «οικονομία του τομέα των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων», στην οποία περιλαμβάνονται η
μεταποίηση, οι κατασκευές, το εμπόριο και οι υπηρεσίες (NACE αναθ. 2 τομείς B έως I, Λ, M και N), αλλά όχι επιχειρήσεις
στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας καθώς και τους σε μεγάλο βαθμό μη εμπορεύσιμους τομείς
υπηρεσιών όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί μεγέθους: πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9
εργαζόμενοι), μικρές επιχειρήσεις (10-49 εργαζόμενοι), μεσαίες επιχειρήσεις (50-249 εργαζόμενοι), μεγάλες επιχειρήσεις
(250+ εργαζόμενοι) Οι ακόλουθες Το πλεονέκτημα της χρήσης δεδομένων της Eurostat είναι ότι οι στατιστικές είναι
εναρμονισμένες και συγκρίσιμες μεταξύ των χωρών. Το μειονέκτημα είναι ότι για ορισμένες χώρες τα στοιχεία μπορεί να
διαφέρουν από τα στοιχεία που δημοσιεύονται από τις εθνικές αρχές.

Οι ΜμΕ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ελ-

Πιο συγκεκριμένα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις

ληνική εμπορική μη χρηματοπιστωτική οικονομία,

στην Ελλάδα παρέχουν σχεδόν 6 στις 10 θέσεις ερ-

αφού παράγουν το 63,6% της προστιθέμενης αξίας και

γασίας, υπερβαίνοντας τον μέσον όρο των 3 στις 10

το 85,2% της απασχόλησης, υπερβαίνοντας και στους

θέσεις εργασίας σε επίπεδο ΕΕ, έχοντας αυξήσει το

δύο αυτούς τομείς τον ευρωπαϊκό μέσον όρο (56,8%

ποσοστό απασχόλησής τους κατά 18,2%.

και 66,4% αντίστοιχα).

Στην εξαιρετική αυτή απόδοση των πολύ μι-

Ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία,

κρών επιχειρήσεων ως προς τη δημιουργία θέσεων

ειδικότερα στον τομέα της απασχόλησης, παρουσιά-

εργασίας οφείλεται και η συνολικά ανοδική τάση που

ζουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (micro)1, οι οποίες

παρουσίασαν οι ΜμΕ στον τομέα της απασχόλησης,

αποτελούν άλλωστε και τον κύριο κορμό της οικονο-

σημειώνοντας για την περίοδο 2015-2017 μια αύξη-

μίας τη χώρας.

ση της τάξης του 10,7%.

1

ΣτΜ: Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους.

2018
SBA Fact Sheet

Αν ληφθεί υπ όψιν το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις των άλλων κατηγοριών μεγεθών παρουσίασαν

ανά έτος για την περίοδο 2017-2019.

κατά την ίδια χρονική περίοδο μια ελαφρά κάμψη, με

Ο τομέας στον οποίον οι πολύ μικρές επιχειρή-

απώλειες απασχόλησης της τάξης του 2,3% για τις

σεις στην Ελλάδα παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλη αύ-

μικρές επιχειρήσεις (small) και 1,2% για τις μεσαίες

ξηση όσον αφορά στην απασχόληση είναι αυτός των

επιχειρήσεις (medium – sized), είναι ευνόητο πως η

υπηρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης. Στον τομέα

ισχυρή αύξηση της απασχόλησης στις ΜμΕ οφείλεται

μάλιστα αυτόν, το σύνολο των ΜμΕ (όλων των κα-

εξ ολοκλήρου στην καθοριστική συμβολή των πολύ

τηγοριών μεγέθους), με πρωτοπόρο ωστόσο και πάλι

μικρών επιχειρήσεων.

τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, παρουσίασαν αυξητικές

Η ανοδική τάση που σημειώνεται όσον αφορά

τάσεις στην απασχόληση.

στην απασχόληση στο χώρο των ΜμΕ προβλέπεται ότι

Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2015-2017,

θα συνεχιστεί και κατά την περίοδο 2017-2019, κινού-

η σταθερή απασχόληση στις πολύ μικρές επιχειρή-

μενη σε επίπεδα άνω του 6% ετησίως.

σεις στον τομέα των υπηρεσιών μεταφοράς και απο-

Αναφορικά με τη συμβολή των ΜμΕ στην προστιθέμενη αξία, παρατηρείται επίσης ανοδική τάση, κινούμενη σε ήπιους ρυθμούς, αφού οι καθοδικές τάσεις

θήκευσης αυξήθηκε κατά 20,4%, ενώ στις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις σημείωσε επίσης αύξηση, αν και
πιο συγκρατημένα, κατά 3,8% και 2,4% αντίστοιχα.

της περιόδου 2015-2016 (με πτώση 2,8%), ακολου-

Σχετικά με τον συγκεκριμένο τομέα, να αναφερ-

θήθηκαν από μια αύξηση της τάξεως του 5,4% κατά

θεί πως σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στο

το 2016-2017, οδηγώντας σε μια συνολική αύξηση

θετικό πρόσημο που παρουσιάζεται αποτελεί η συνο-

του 2.5% την περίοδο 2015-2017.

λική βελτίωση της ποιότητας των υποδομών των ελ-

Αυξανόμενη αναμένεται να είναι η συμβολή
των ΜμΕ και στον τομέα της προστιθέμενης αξίας,

2

παρουσιάζοντας αύξηση κατά περισσότερο από 8%

ληνικών εφοδιαστικών αλυσίδων, των υλικοτεχνικών
διαδικασιών εφοδιασμού και της ταχύτητας ως προς
τη μεταφορά των εμπορευμάτων.
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Ωστόσο, κατά την ίδια χρονική περίοδο, η συμ-

αποτέλεσμα, κατά την περίοδο 2015-2017, η απα-

βολή των ΜμΕ όσον αφορά στην προστιθέμενη αξία

σχόληση στις ΜμΕ του κλάδου αυξήθηκε κατά 10,8%,

στον τομέα αυτόν μειώθηκε σε όλες τις κατηγορί-

ενώ η συμβολή τους στην παραγωγή προστιθέμενης

ες μεγέθους, με μια συνολική πτώση της τάξης του

αξίας παρουσίασε αύξηση κατά 15,0%.

3,3%.

Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί πως γενικότε-

Δε θα πρέπει επομένως να παραληφθεί να

ρη αδυναμία του κλάδου συνιστά το χαμηλό ποσοστό

αναφερθεί ότι οι ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον

τυποποίησης των ελληνικών γεωργικών εξαγώγιμων

τομέα των υπηρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης

προϊόντων, αφού στην πλειονότητά τους εξάγονται

στην Ελλάδα έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά ση-

σε χύμα μορφή, με συγκριτικά χαμηλό βαθμό επεξερ-

μαντικών αλλαγών, αναφορικά με τη λειτουργία τους,

γασίας και μόνο μικρή προστιθέμενη αξία μεταποίη-

ως αποτέλεσμα μεγάλων ξένων επενδύσεων υποδο-

σης.

μών. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της COSCO, για την οποία έρευνα των 200
ελληνικών ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στις χερσαίες μεταφορές και την αποθήκευση δείχνει ότι, μέχρι στιγμής, μόνο το 27% αυτών έχουν επωφεληθεί
από τις τελευταίες επενδύσεις στον Πειραιά.
Οι ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
μεταποίησης συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τόσο στον τομέα της
απασχόλησης, παρουσιάζοντας την περίοδο 20152017 συνολική αύξηση της τάξης του 9,7% (με ανοδικές τάσεις στις επιχειρήσεις όλων των τις κατηγοριών μεγέθους) όσο και ως προς τη συμβολή τους
στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας, που αυξήθηκε
κατά 14,6%.
O κλάδος των προϊόντων διατροφής αποτελεί
τον σημαντικότερο υποτομέα της μεταποίησης στην
Ελλάδα, αφού για το 2017 συνέβαλε στην παραγωγή του 1/3 της απασχόλησης και της προστιθέμενης
αξίας. Σε αυτό φαίνεται να συνετέλεσε αποφασιστικά η ισχυρή εξαγωγική επίδοση των ΜμΕ του κλάδου,
με αύξηση στις εξαγωγές των προϊόντων διατροφής
κατά 46% κατά τη χρονική περίοδο 2010-2016. Ως
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Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η
περίπτωση του ελληνικού ελαιολάδου, από το οποίο
μόνο το 27% των εξαγωγών είναι επώνυμες, πριν
φύγουν από τη χώρα, σε σύγκριση με το 50% των
εξαγωγών από την Ισπανία και το 80% από την Ιταλία!
Τέλος, αναφορικά με τα δημογραφικά στοιχεία
των ελληνικών ΜμΕ, παρουσιάζουν επίσης θετικούς
δείκτες κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων.
Σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Εμπορικού
Μητρώου, για το 2017 σημειώνονται 31.271 επιχειρηματικές καταχωρίσεις, παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξης του 4,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, ο αριθμός των διαγραφών που
αναφέρονται στο Μητρώο μειώθηκε κατά 27,1% το
2016-2017, πέφτοντας στις 25. 277 επιχειρήσεις το
2017.
Οι πτωχεύσεις εταιρειών μειώθηκαν ακόμα εντονότερα, πέφτοντας στις 111 το 2016, σημειώνοντας
μια πτώση της τάξης του 46,2% συγκριτικά με το
προηγούμενο έτος και αντιπροσωπεύοντας μόνο το
¼ περίπου του συνόλου των εταιρικών πτωχεύσεων
που είχαν σημειωθεί το 2011.
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2. Το προφίλ των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων
Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συλλεχθεί

Οι ελληνική νεοσύστατες επιχειρήσεις δημιουρ-

προκειμένου για την τροφοδότηση του EU Startup

γούν τα έσοδά τους κυρίως μέσω B2B (72,7%) και

Monitor2 και αναφέρονται κυρίως στον πληθυσμό

εντός της Ευρωζώνης (78,0%).

των νεοσύστατων επιχειρήσεων που βασίζονται στο
διαδίκτυο και την τεχνολογία, το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων φαίνεται να παρουσιάζει
ραγδαία ανάπτυξη κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του «τυπικού»
ιδρυτή των ελληνικών νεοσύστατων εταιρειών, τα ποσοστά δείχνουν ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για άνδρες (82,9%), κατόχους πανεπιστημιακού διπλώματος
(95,1%). Το ποσοστό μάλιστα των ιδρυτών εταιρείας
στην Ελλάδα με πτυχίο πανεπιστημίου κατατάσσεται
μεταξύ των υψηλότερων στην ΕΕ (26,8%, σε σύγκριση με το 19,3% μέσο όρο της ΕΕ).
Το ένα τρίτο των νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται στον τομέα του παραδοσιακού
λογισμικού (ως τομέας υπηρεσιών) (36,6%), αν και
δραστηριοποιούνται επίσης και σε άλλους τομείς,
όπως η βιοτεχνολογία (7,3%, σε σύγκριση με το 6,5%
κατά μέσο όρο της ΕΕ).
Οι ελληνικές νεοσύστατες επιχειρήσεις απασχολούν σήμερα 9,0 άτομα και ψάχνουν να προσλάβουν
5,5 περισσότερα μέσα στους επόμενους 12 μήνες.
Φημίζονται κυρίως για την ανοικτή και επιχειρηματική κουλτούρα τους. Για παράδειγμα, 76,3% των

Η πλειονότητα των ιδρυτών νεοφυών ελληνικών επιχειρήσεων δήλωσε ότι έλαβε είτε ολόκληρη
είτε μέρος της χρηματοδότησής τους (82,1%) από τους
επενδυτές της ΕΕ.
Από γεωγραφικής άποψης, για την Ελλάδα κεντρικό σημείο δημιουργίας νεοσύστατων επιχειρήσεων αποτελεί η Αθήνα, με κάποιες νεοφυείς επιχειρήσεις και στη Θεσσαλονίκη.
Τέλος, εξετάζοντας τις αναπτυσσόμενες ελληνικές ΜμΕ – περνώντας από το στάδιο start-up σε αυτό
του scale-up (εξίσου αν όχι και περισσότερο απαιτητικό) – το ποσοστό των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων που εξελίσσονται σε ταχέως αναπτυσσόμενες τα
τελευταία χρόνια είναι χαμηλότερο από τον μέσον όρο
της ΕΕ. Το 2015, 1.405 επιχειρήσεις ή το 6,0% (βάσει
προσωρινών στοιχείων) στο σύνολο των επιχειρήσεων με τουλάχιστον 10 εργαζόμενους, ήταν ταχέως
αναπτυσσόμενες, σε σύγκριση με τον μέσον όρο του
9,9% της ΕΕ.
Το υψηλότερο ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης (10,4%) δραστηριοποιούνται
στον κλάδο των διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.

ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αναζητούν στρατηγικές
συμβουλές από το προσωπικό τους.
2 ΣτΜ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 22 Νοεμβρίου 2016 μια πρωτοβουλία για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και
του νομοθετικού πλαισίου των νεοσύστατων και αναπτυσσόμενων μικρών επιχειρήσεων. Στόχος του EU Startup Monitor είναι η συλλογή
και η ανάλυση στοιχείων, ώστε να είναι σε θέση να ενεργήσει βάσει αυτής της παρακολούθησης του περιβάλλοντος των νεοσύστατων
επιχειρήσεων και της επισήμανσης, τόσο των συγκεκριμένων ανά χώρα όσο και των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς
(start-ups) αλλά και αναπτυσσόμενες (scale-ups) επιχειρήσεις.
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3. Επιδόσεις της Ελλάδας στους δείκτες της SBA
Ο τΕλευταίος αυτός δείκτης μάλιστα, ενώ στο παρελθόν κινείτο στον μέσον όρο της ΕΕ, τώρα έχει πέσει
κάτω από αυτόν.
Ωστόσο, η χώρα έχει σημειώσει κάποια πρόοδο
στον δείκτη που αφορά στην «ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης» σε σχέση με την περσινή χρονιά, ο
οποίος τώρα κινείται σε γενικές γραμμές στα επίπεδα
του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

3.1. Μέτρα πολιτικής για την ενίσχυση
απόδοσης της Ελλάδας στους
δείκτες της SBA
Παρόλο που το ποσοστό ιδιοκτησίας επιχεί-

Το 2017 και το πρώτο τρίμηνο του 2018, που

ρησης στην Ελλάδα είναι το υψηλότερο στην ΕΕ, η

αποτελεί την περίοδο αναφοράς για τη λήψη μέτρων

χώρα παρουσιάζει χαμηλή απόδοση στο σύνολο των

πολιτικής σε δελτία του τρέχοντος έτους, η Ελλάδα

δεικτών της Small Business Act (SBA), με την «πρό-

εξέδωσε πάνω από 20 μέτρα πολιτικής για την ενί-

σβαση στη χρηματοδότηση» να παραμένει ο πλέον

σχυση της απόδοσης της χώρας στους δείκτες που

προβληματικός τομέα στην Ελλάδα, ενώ μόνο ο τομέ-

έχει θέσει η SBA.

ας των «κρατικών ενισχύσεων και των δημοσίων συμβάσεων» βρίσκεται πάνω από τον μέσον όρο της ΕΕ.
Σε όλους τους άλλους δείκτες η απόδοση της Ελλάδας κυμαίνεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο.

Ο δείκτης όπου σημειώθηκε η σημαντικότερη εξέλιξη από την άποψη λήψης μέτρων πολιτικής ήταν η
«επιχειρηματικότητα», με έξι μέτρα για την προώθηση
των επενδύσεων στον τομέα της επιχειρηματικότητας

Ειδικότερα μάλιστα όσον αφορά 4 δείκτες, αυ-

και την ανακοίνωση περεταίρω μέτρων για την υπο-

τούς της «δεύτερης ευκαιρίας», της «πρόσβασης στη

στήριξη υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών

χρηματοδότηση», του «περιβάλλοντος» και της «διε-

επιχειρηματιών και επιχειρήσεων.

θνοποίησης» η απόδοση της Ελλάδας συγκαταλέγεται
μεταξύ των πλέον αδύναμων στην ΕΕ.

Υπήρξε επίσης σημαντική πρόοδος όσον αφορά
στην «πρόσβαση στη χρηματοδότηση», με την εισα-

Αν και υπήρξαν κάποιες αλλαγές με θετικό

γωγή τεσσάρων νέων μέτρων πολιτικής, που επι-

πρόσημο στην απόδοση της Ελλάδα σε σχέση με

κεντρώνονται στην χρηματοδότηση νέων επιχειρη-

το περασμένο έτος, η απόδοση της χώρας παρουσι-

ματιών και την ανακοίνωση ενός νέου μέτρου που

άζει επιδείνωση σε δύο δείκτες: της «δεύτερης ευ-

στοχεύει στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις.

καιρίας» και των «δεξιοτήτων και της καινοτομίας».
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Διάφορα μέτρα έχουν επίσης εγκριθεί αναφο-

ρες αποδόσεις σε επίπεδο ΕΕ, ένα μόνο μέτρο πολιτι-

ρικά με την αρχή της «δεύτερης ευκαιρίας» για την

κής έχει θεσπιστεί για την υποστήριξη των εξαγωγών

απλοποίηση των διαδικασιών διακανονισμού των

των ελληνικών ΜμΕ εκτός της ΕΕ.

χρεών.

Τη μικρότερη πρόοδο κατά τη διάρκεια της τρέ-

Στα πεδία της «Ανταπόκριση της δημόσιας διοί-

χουσας περιόδου αναφοράς, χωρίς λήψη ή ανακοί-

κησης» και των «δεξιοτήτων και καινοτομία» θεσπί-

νωση σημαντικών μέτρων, παρουσιάζουν 4 εξεταζό-

στηκαν δύο μέτρα.

μενοι τομείς: η αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές

Αναφορικά με τον τομέα της «διεθνοποίησης»,
στον οποίον, αν και συνιστά σημαντικό μοχλό ανάπτυξης, η Ελλάδα παρουσιάζει μια από τις χαμηλότε-

επιχειρήσεις» (“Think Small First”), στο πλαίσιο του
ευρύτερου δείκτη της επιχειρηματικότητας, οι κρατικές ενισχύσεις και δημόσιες συμβάσεις, η Ενιαία Αγορά και το Περιβάλλον.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας αναφορικά με την SBA: τρέχουσα κατάσταση και εξελίξεις από το 2008-2018
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Αναλυτικότερα σχετικά με τους δείκτες:
i. Επιχειρηματικότητα

Παρόλο που στην Ελλάδα το ποσοστό ιδιοκτη-

μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει χάσει έδαφος

σίας επιχείρησης είναι το υψηλότερο στην ΕΕ, όσον

έναντι του μέσου όρου της ΕΕ σε σχέση με την προη-

αφορά στον δείκτη της επιχειρηματικότητας τα ποσο-

γούμενη περίοδο αναφοράς.

στά της χώρας συνεχίζουν να κινούνται κάτω από τον
ευρωπαϊκό μέσον όρο, αντιμετωπίζοντας διάφορα
ζητήματα.

περεταίρω βελτίωσης συνιστά η διαπίστωση πως, αν
και η προσοχή που δίνεται από ελληνικά ΜΜΕ στην

Για παράδειγμα, αν και σημειώνεται μια αύξηση
της τάξης του 5% αναφορικά με τους Έλληνες που
θεωρούν την επιχειρηματικότητα ως μια επιθυμητή
επιλογή σταδιοδρομίας, παρατηρείται ωστόσο, από
το 2014 και εφεξής, μια πτωτική τάση στο σύνολο
της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης,
η επιχειρηματική

Ένα ακόμη ενδεικτικό στοιχείο των περιθωρίων

επιχειρηματικότητα έχει ελαφρώς αυξηθεί, συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ.
Από την πλευρά της λήψης μέτρων πολιτικής, η
προώθηση της επιχειρηματικότητας αποτελεί προτεραιότητα των ελληνικών κυβερνήσεων κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

εκπαίδευση στο σχολείο και στη
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Μερικά από τα σημαντικότερα μέτρα έχουν επι-

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγρο-

κεντρωθεί στην απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης

τικής Ανάπτυξης 2014-2020, η Ελλάδα έχει υιοθε-

για μια νέα επιχείρηση και στη στήριξη συγκεκριμένων

τήσει ένα πρόγραμμα στήριξης για επενδύσεις στη

πληθυσμιακών ομάδων (π.χ. γυναικεία και νεανική επι-

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προ-

χειρηματικότητα).

ϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι της

Από το 2012, έχουν συσταθεί πάνω από 500
νέες επιχειρήσεις με την υποστήριξη περίπου 20 θερμοκοιτίδων και 10 επιχειρηματικών ταμείων.
Ωστόσο, οι ΜμΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, όπως η αδυναμία εκτέλεσης συμβάσεων καθώς και μία από τις πιο περιοριστικές αγορές προϊόντος (με βάση τα στοιχεία του
ΟΟΣΑ το 2013).
Κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς, αρκετά
σημαντικά μέτρα πολιτικής έχουν εγκριθεί για τη στήριξη στον συγκεκριμένο τομέα.

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό / γεωργικό προϊόν. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στήριξης ενθαρρύνει τον ψηφιακό
μετασχηματισμό του τομέα των γεωργικών ειδών
διατροφής.
Ο Νόμος 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021
και λοιπές διατάξεις» εισήγαγε πρόσθετα μέτρα για

Ένα από τα πιο σημαντικά ήταν ο Νόμος

τη μείωση της φορολογίας επιχειρήσεων και εισο-

4512/2017 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των δι-

δήματος ως περαιτέρω ώθηση της επιχειρηματικής

αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος

δραστηριότητας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η

οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις», που

φορολόγηση του εισοδήματος, των συντάξεων και

υλοποιεί τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του προ-

της επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει μειωθεί

γράμματος οικονομικής προσαρμογής.

από 22% έως 20% προκειμένου για την ελάφρυνση

Οι βασικές διατάξεις του νέου αυτού νομικού
πλαισίου περιλαμβάνουν: (i) τρία χρόνια φορολογι-

των ατόμων με χαμηλά εισοδήματα. Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ το 2020.

κή απαλλαγή για τις καινοτόμες επιχειρήσεις (Άρθρο

Επιπλέον, η Ελλάδα, εντός του νέου θεσμικού

353), (ii) τη ρύθμιση της αρχής της διαμεσολάβησης

πλαισίου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονο-

σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Άρθρα 178-

μία στην Ελλάδα - Νόμος 4430/2016 «Κοινωνική και

187.), (iii) την ενίσχυση της επιβολής των δικαιω-

Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων

μάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και (iv) ένα σύστημα

της και άλλες διατάξεις», ανακοίνωσε τη δημιουργία

αδειοδότησης για βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας

«Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγ-

που πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό Βιομη-

γυας Οικονομίας» για την υποστήριξη υφιστάμενων

χανικής Ιδιοκτησίας (Άρθρα 123- 126).

και μελλοντικών κοινωνικών επιχειρηματιών και
εταιρειών.
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Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) αποτελεί μια επενδυτική πλατφόρμα με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία. Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν για την
επιχειρηματικότητα, που συνδυάζει χρηματοδότηση και εμπειρία από σημαντικούς θεσμικούς φορείς
και την απαραίτητη ευελιξία για την δημιουργία επιτυχημένων επενδύσεων. Μια τέτοια προσπάθεια
γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και επίσης για πρώτη φορά προικίζεται με τόσο υψηλό ποσό
δημόσιων πόρων (200 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020). Επιπλέον
κεφάλαια είναι δυνατόν να προέλθουν από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα αλλά και ιδιώτες επενδυτές.
Η επενδυτική πλατφόρμα του Equifund ξεκινά τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European
Investment Fund/EIF). Το Equifund θα προσελκύσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας λόγω της
δυνατότητας που παρέχει για ανεύρεση χρηματοδότησης μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων, σε μια εποχή που ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
είναι η εξασφάλιση ρευστότητας και η ανεύρεση κεφαλαίων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα καλής πρακτικής

ÂÂ στην απλοποίηση των πολύπλοκων και επα-

για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλά-

χθών διοικητικών διαδικασιών με ιδιαίτερη

δα αποτελεί η σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικών

έμφαση στον τομέα της νομοθεσίας περί αφε-

Συμμετοχών «Equifund» διαθέτοντας περίπου 320

ρεγγυότητας,

εκατομμύρια ευρώ για νεοσύστατες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς.
Συμπερασματικά, η υποστήριξη των νεοσύστατων (start-up) και των αναπτυσσόμενων (scale-up)
επιχειρήσεων συνιστά όλο και περισσότερο μια εθνική πολιτική προτεραιότητα.
Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα
για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
στοχεύοντας κυρίως:

ÂÂ στην ενθάρρυνση των ΜμΕ να αυξήσουν τις
εξαγωγές και να συμμετέχουν σε περισσότερες δραστηριότητες διεθνοποίησης, λαμβανομένου υπ’όψιν και του σχετικά μικρού μεγέθους της ελληνικής οικονομίας, καθώς και
ÂÂ στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο χώρο των ΜμΕ, καθώς και την ψηφιοποίησή τους, με στόχο την
αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους.
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ii. “Δεύτερη ευκαιρία”

Ο τομέας αυτός αναφέρεται στη διασφάλιση
γρήγορης πρόσβασης σε μια δεύτερη ευκαιρία για
έντιμους επιχειρηματίες που έχουν πτωχεύσει. Στον
τομέα αυτόν μικρή πρόοδος έχει επιτελεστεί στην
Ελλάδα, με τις επιδόσεις της χώρας να κατατάσσονται μεταξύ των πιο αδύναμων σε επίπεδο ΕΕ.
Η

διαδικασία

επίλυσης

τη βελτίωση του μηχανισμού εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
Για την ενίσχυση του «μηχανισμού εξωδικαστικής διευθέτησης του χρέους για τις επιχειρήσεις
(ΝOMOΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 4469 Εξωδικαστικός μηχανισμός
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατά-

αφερεγγυότητας

ξεις), που εισήχθη το 2017, εκδόθηκαν τρεις υπουρ-

στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια από τις πιο

γικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας

χρονοβόρες στην ΕΕ.

περιόδου αναφοράς για την απλοποίηση των διαδι-

Από το 2015 επίσης, υπήρξε μια αρνητική τάση
αναφορικά με τα ποσοστά του φόβου της αποτυχίας.
Η τάση αυτή παρουσίασε ελαφρά αύξηση το 2017,
καθιστώντας το ποσοστό ως το δεύτερο υψηλότερο
στην ΕΕ.
Η αφερεγγυότητα παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τις ελληνικές επιχειρή-

κασιών για τη διευθέτηση των χρεών μέχρι 50.000
ευρώ προς τις τράπεζες, τις φορολογικές αρχές
και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΚΥΑ οικ.
62134/4100 / 28-12-2017 (ΦΕΚ Β‘/4640), ΚΥΑ
130060 / 27-11- 2017 (ΦΕΚ Β’4158-’ / 29-112017), ΠΟΛ 1223/2017 -. ΦΕΚ 4643 / Β / 29-122017).

σεις. Εκτιμάται ότι περίπου το 25% των ΜμΕ έχουν
προβλήματα χρεών.
Περαιτέρω πολιτική δράση είναι απαραίτητη σε
αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα για την απλοποίηση της
ισχύουσας νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας και για

10

2018 SBA Fact Sheet - Ελλάδα

iii. Ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης

Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στην ικανότητα της διοίκησης να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ΜμΕ.

των συμβάσεων δεν έχει αλλάξει από το 2008,
παραμένει ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ.
Ωστόσο, οι επιδόσεις της Ελλάδα για κάποιους

Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο

επιμέρους δείκτες της συγκεκριμένης κατηγορίας

σε αυτόν τον τομέα από το 2008, με την απόδοσή

συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πλέον αδύναμες της

της να κινείται επί του παρόντος σε γενικές γραμμές

ΕΕ. Ορισμένα από τα πιο προβληματικά πεδία παρα-

στον μέσον όρο της ΕΕ.

μένουν οι ταχύτατες και συχνές μεταβολές στη νομο-

Η πρόοδος αυτή οφείλεται εν μέρει στη μείωση
του χρόνου, του κόστους και των διαδικασιών για
την έναρξη μιας επιχείρησης και την κατάργηση του
καταβεβλημένου ελάχιστου κεφαλαίου που απαιτείται για την εγγραφή επιχειρήσεων.
Επιπλέον, αν και το κόστος για την εφαρμογή

θεσία καθώς και η πολυπλοκότητα των διοικητικών
διαδικασιών, συνιστώντας σημαντικά προβλήματα
κατά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Αρκετές πρωτοβουλίες, όπως η στρατηγική
2014-2020 Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχουν
εγκριθεί από το 2008 στον τομέα της «Ανταπόκριση
της δημόσιας διοίκησης».
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Κατά τη διάρκεια του 2017 και το πρώτο τρίμηνο του 2018, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

ÂÂ Νόμος 4512/2017 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του

ÂÂ Ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την

προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και

Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητι-

άλλες διατάξεις’ / Άρθρο 166 που ορίζει όλες

κών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων

τις σχετικές διατάξεις για τη δημιουργία, τη

και ποτών και προτυποποίηση των διοικητι-

λειτουργία και τη ρύθμιση των επιχειρηματι-

κών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας

κών πάρκων.

(ΚΥΑ οικ.32790 / 392 / Φ.15 / 2017 (ΦΕΚ

Επιπλέον, βάσει υπουργικής απόφασης της

1061 / Β / 28-3-2017)).

21ης Ιουνίου 2018 δημιουργήθηκε το ηλεκτρονικό
γενικό εμπορικό μητρώο επιχειρήσεων, με υπηρεσίες
μιας στάσης (one-stop shop), οδηγώντας σε μείωση
70% του κόστους εγγραφής.

iv. Κρατικές ενισχύσεις και δημόσιες συμβάσεις

Ο δείκτης αυτός συνιστά τον ισχυρότερο από

από τις δημόσιες αρχές. Η τελευταία μάλιστα κινείται

πλευράς επιδόσεων της χώρας, παραμένοντας πάνω

σε ποσοστά άνω του διπλάσιου σε σχέση με τον ευ-

από τον μέσον όρο της ΕΕ.

ρωπαϊκό μέσον όρο- ένα από τα υψηλότερα στην ΕΕ

Η συμμετοχή των ΜμΕ σε δημόσιους διαγωνισμούς είναι υψηλή στην Ελλάδα, ενώ οι ΜμΕ αντι-

-αν και παρουσιάζει μια μικρή βελτίωση σε σχέση με
πέρυσι.

προσωπεύουν ένα μεγάλο μερίδιο της συνολικής αξί-

Σημαντικά βήματα έχουν γίνει από το 2008,

ας των δημοσίων συμβάσεων που ανατέθηκαν στη

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας ενιαί-

χώρα.

ας αρχής δημοσίων συμβάσεων και της υιοθέτησης

Ωστόσο, οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι ακόμα
χαμηλές αναφορικά με τις ηλεκτρονικές δημόσιες
συμβάσεις και τη μέση καθυστέρηση των πληρωμών
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μιας εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις
για την αύξηση της διοικητικής ικανότητας και της
αύξησης του επαγγελματισμού των διαδικασιών.
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Κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς, εγκρί-

παροχή οικονομικής βοήθειας προς τις ΜμΕ στους

θηκε ο δεύτερος κύκλος του γενικού καθεστώ-

τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και των υπη-

τος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Νόμου

ρεσιών.

4399/2016 (Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 - 2ος
κύκλος «Γενική Επιχειρηματικότητα), σχετικά με την

v. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί

Ο τραπεζικός δανεισμός επίσης προς τις ΜμΕ

τον πιο αδύναμο τομέα ως προς τις επιδόσεις της

παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο λόγω του υψηλού

Ελλάδας.

μέσου όρου επιτοκίων των μικρών δανείων.

Για παράδειγμα, χρειάζονται περίπου 65 ημέρες

Υπάρχει επίσης έλλειψη διαθέσιμων επενδυτών

για μια εταιρεία για να εγκριθεί η πληρωμή των τιμο-

(“business angel”), επιχειρηματικών κεφαλαίων και

λογίων της, γεγονός που μεταφράζεται σε 29 μέρες

ιδίων κεφαλαίων ή εναλλακτικών πηγών χρηματο-

περισσότερες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο,

δότησης, όπως για παράδειγμα το “crowdfunding”

συνιστώντας μια από τις υψηλότερες καθυστερήσεις

(«χρηματοδότηση από το πλήθος» ή «διαδικτυακή

πληρωμής τιμολογίων στην ΕΕ.

µμικροχρηματοδότηση»).
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Ωστόσο, οι τράπεζες είναι σήμερα πολύ πιο

εκσυγχρονισμό / βελτίωση των υπηρεσιών

πρόθυμες να δανείσουν σε σχέση με το 2015 και η

και των διαδικασιών τους, για να ενισχύσουν

πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτική στήριξη έχει

τη θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά

βελτιωθεί σημαντικά.

τουρισμού.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών,

ÂÂ Ο 2ος κύκλος του προγράμματος «Ενίσχυση

θεσπίστηκε μια σειρά κρατικών μέτρων οικονομικής

της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτο-

στήριξης, όπως ο «Λογαριασμός Μεσεγγύησης» (δεσμευτικός λογαριασμός) και το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (ΤΕΠΙΧ Ι)», ωστόσο η ανεπάρκεια διαθέσιμων κεφαλαίων συνεχίζει να είναι αισθητή.
Σημαντικά μέτρα που έχουν εγκριθεί, κατά την
τρέχουσα περίοδο αναφοράς, στον συγκεκριμένο τομέα είναι τα ακόλουθα:

βάθμιας Εκπαίδευσης» με στόχο να ενισχύσει
την οικονομική στήριξη των νέων επιχειρήσεων με έμφαση στην αυτο-απασχόληση των
αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
για τη διασφάλιση της απασχόλησης και τη
δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης.
Επιπλέον, ανακοινώθηκε ένα σχέδιο συνεργα-

ÂÂ Ταμείο Επιχειρηματικότητας Ι - Ενδιάμεσο

σίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων,

Πρόγραμμα (ΤΕΠΙΧ Ι) που αποσκοπεί στη δι-

της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς. Το σχέδιο

ευκόλυνση της πρόσβασης των ελληνικών

αυτό έχει ως στόχο την άρση των εμποδίων για τις

επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, τη βελτί-

επενδύσεις με την κινητοποίηση 420 εκατομμυρίων

ωση των συνθηκών δανεισμού και την ανα-

ευρώ για να υποστηρίξει περισσότερες από 2.000

πλήρωση των κενών στη χρηματοπιστωτική

ελληνικές ΜμΕ.

αγορά.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί επί-

ÂÂ Ο 2ος κύκλος Γενική Επιχειρηματικότητα που

σης το Ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων Εquifund

έχει σχεδιαστεί για να παρέχει κεφάλαια σε

(βλέπε παραπάνω), η ίδρυση του οποίου αποσκοπεί

ΜμΕ στους τομείς του τουρισμού, της μετα-

στην ενίσχυση της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαί-

ποίησης και των υπηρεσιών.

ων στην Ελλάδα. Επικεντρώνεται δε σε τρεις τομείς:
(α) την έρευνα και καινοτομία, (β) την αρχική επιχει-

ÂÂ Ο 2ος δεύτερος κύκλος του προγράμματος

ρηματικότητα (αφορά στις νεοσύστατες επιχειρήσεις

για την «Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομε-

– start-ups), και (γ) τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις

σαίων Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό

(scale-ups). Μέχρι στιγμής, 6 από τα 9 Ταμεία της

τους και την ποιοτική αναβάθμιση των πα-

επενδυτικής πλατφόρμας Εquifund έχουν ενεργοποι-

ρεχόμενων υπηρεσιών», με στόχο την οικο-

ηθεί παρέχοντας ίδια κεφάλαια σε καινοτόμες ΜμΕ.

νομική υποστήριξη των υφιστάμενων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών
επιχειρήσεων στις προσπάθειές τους για τον

14
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vi. Ενιαία Αγορά

Οι επιδόσεις της χώρας και στον τομέα αυτόν

αναπτυσσόμενων ΜμΕ, ώστε αποκτήσουν πρόσβαση

παραμένουν κάτω από τον μέσον όρο της ΕΕ. Το πο-

στην Ενιαία Αγορά και κίνητρα για τη βελτίωση της

σοστό μάλιστα των ελληνικών ΜμΕ που πραγματοποι-

τρέχουσας αδύναμης απόδοσής τους στις εισαγωγές

ούν εισαγωγές και εξαγωγές εκτός της ΕΕ έχει μειωθεί

και εξαγωγές.

περαιτέρω. Περεταίρω επιδείνωση εμφανίζει και το
ποσοστό εισόδου στην αγορά για νέες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Ως μέρος της προσπάθειας αυτής, τον Απρίλιο
του 2018 διοργανώθηκε στην Αθήνα από τη Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας

Θετική ωστόσο είναι η αποτίμηση για τη χώρα

και Ανάπτυξης, με τη συνεργασία της Γενικής Διεύθυν-

αναφορικά με το χρόνο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

σης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματι-

οδηγιών που αφορούν στην Ενιαία Αγορά, που γίνεται

κότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρω-

με μέση καθυστέρηση 6 μηνών, η οποία είναι ταχύτερη

παϊκής Επιτροπής (DG GROW) συνέδριο με θέμα την

από τον μέσον όρο της ΕΕ.

«Απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Επίσης θετικό πρόσημο καταγράφεται στο ποσοστό εξασφάλισης συμβάσεων στο εξωτερικό από τις

στην Ελλάδα: Ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία για
τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».

ελληνικές ΜμΕ, που είναι περίπου τρεις φορές υψηλό-

Η πρωτοβουλία διοργάνωσης του Συνεδρίου,

τερο από τον μέσον όρο της ΕΕ (περίοδος αναφοράς

εντασσόταν στο πλαίσιο των προωθητικών εκδηλώ-

2013).

σεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σημασία της

Γίνεται επομένως αντιληπτό, ότι στο πλαίσιο βελ-

Ενιαίας Αγοράς (Single Market Forum), με διττό στόχο:

τίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελ-

Αφενός, να ενημερώσει όλα τα εμπλεκόμενα

λάδα χρειάζονται μέτρα για τη στήριξη των νέων και

μέρη και τις επιχειρήσεις για τις μεταρρυθμίσεις που
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προωθούνται στα πεδία της αδειοδότησης και επο-

που διέπεται από τους νόμους 4442/2016 «Νέο θε-

πτείας οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και της

σμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριό-

σύστασης επιχειρήσεων.

τητας και άλλες διατάξεις» (βασικό εργαλείο υλοποίη-

Αφετέρου, να παρουσιάσει καλές πρακτικές
στους τομείς της μεταβίβασης επιχειρήσεων και της
παροχής δεύτερης ευκαιρίας στην επιχειρηματικότητα,
στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας.
Αμφότερες οι θεματικές ενότητες ανέδειξαν την
κρίσιμη συμβολή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
και των ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων για την
απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σε
όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων
vii.
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σης της μεταρρυθμιστική στρατηγικής) και 4512/2018
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» και εισάγει σημαντικές
βελτιώσεις στην αδειοδοτική διαδικασία με στόχο τη
δημιουργία ενός σαφούς, σταθερού και ευέλικτου
ρυθμιστικού περιβάλλοντος που θα συμβάλει στην
προσέλκυση επενδύσεων. Παρουσιάστηκαν επίσης οι
ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Κατά τη διάρκεια ωστόσο της τρέχουσας περιόδου αναφοράς, δεν έχουν εγκριθεί λη ανακοινωθεί
σημαντικά μέτρα στον εν λόγω τομέα.

Δεξιότητες και καινοτομία
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Η απόδοση της Ελλάδα όσον αφορά στον συγκεκριμένο δείκτη κινείται κάτω από τον μέσον όρο
της ΕΕ, έχοντας μάλιστα σημειώσει πτώση σε σχέση
με την περσινή χρονιά.
Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το ποσοστό των ΜμΕ που πραγματοποιούν της προμήθειές
τους μέσω διαδικτύου, που αποτελεί ούτως ή άλλως
το χαμηλότερο στην ΕΕ, έχει μειωθεί.
Αντίθετα, το ποσοστό των ΜμΕ που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω διαδικτύου πωλούν αυξήθηκε ελαφρά, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλό σε
σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ.
Ο κύκλος εργασιών από το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει επίσης μειωθεί σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς αποτελώντας το δεύτερο
χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ το 2017.
Η εκπαίδευση για τη βελτίωση των δεξιοτήτων
εξελίσσεται σε σοβαρή πρόκληση. Το ποσοστό των

Κατά τη διάρκεια του 2017 και το πρώτο τρίμηνο του 2018, εισήχθησαν δύο νέα μέτρα:
Νέο νομοθετικό πλαίσιο που στηρίζει καινοτόμες επιχειρήσεις μέσω φορολογικών απαλλαγών και
θέτει αυστηρότερους κανόνες για έργα υποδομής με
κρατική χρηματοδότηση.
(ΚΥΑ (ΦΕΚ Β»2351 / 07.11.2017) Κριτήρια
χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων).
Μια νέα πρωτοβουλία προωθεί τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας των νέων επιχειρήσεων στους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής και του τουρισμού στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου
Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε
νέες ΜΜΕ κυρίως στον αγροδιατροφικό
τομέα και στον τουρισμό στην Περιφέρεια
Βόρειου Αιγαίου

ΜΜΕ που παρέχουν εκπαίδευση στις ΤΠΕ στους ερ-

Το μόνο μέτρο κρατικών ενισχύσεων για τη στή-

γαζομένους τους μειώθηκε από 14,0% το 2016 σε

ριξη έρευνας και καινοτομίας, με τίτλο «ΕΡΕΥΝΑ -

10,7% το 2017, γεγονός που επηρεάζει τις δεξιότη-

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», βρίσκεται σε εξέλιξη.

τες ΤΠΕ του ελληνικού εργατικού δυναμικού. Επιπλέ-

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησια-

ον, η γενική εκπαίδευση που οι εταιρείες παρέχουν
στους εργαζομένους τους μειώθηκε από 27,8% το
2010 σε 21,7% το 2015.

κό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020) με
στόχο την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομί-

Τα μέτρα πολιτικής για την προώθηση της βελ-

ας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και ανάδειξης επιχει-

τίωσης των δεξιοτήτων και της καινοτομίας κατά την

ρήσεων ανάπτυξης νέων ή βελτιωμένων προϊόντων.

τελευταία δεκαετία έχουν αυξήσει τις δαπάνες των

Αποσκοπεί επίσης στην ενθάρρυνση της συνεργασί-

επιχειρήσεων για έρευνα και καινοτομία. Ωστόσο,

ας μεταξύ των επιχειρήσεων, των κέντρων έρευνας

οι προσπάθειες πολιτικής είναι επίσης αναγκαίο να

και ανάπτυξης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και

προσανατολιστούν στην προσαρμογή και εναρμόνι-

στην υποστήριξη της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευ-

ση του εκπαιδευτικού συστήματος και της επαγγελ-

ρεσιτεχνίας των αποτελεσμάτων της έρευνας και της

ματικής κατάρτισης με τις ανάγκες της σημερινής

βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

αγοράς εργασίας.
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viii.

Περιβάλλον

Οι επιδόσεις της Ελλάδας στον δείκτη αυτόν

εξοικονόμηση ενέργειας, τη σωστή και υπεύθυνη

παραμένουν από τις πιο αδύναμες στην ΕΕ, παρά την

διαχείριση των υδάτων και των απορριμμάτων, κα-

κάποια πρόοδο σε σχέση με πέρυσι.

θώς και την υλοποίηση διαδικασιών που δεν επι-

Αν και το ποσοστό των ΜμΕ που επωφελούνται
από τα μέτρα δημόσιας στήριξης για δράσεις αποτελεσματικότερης χρήσης των πόρων τους έχει αυξηθεί σημαντικά (από 4% σε 25%) σε σύγκριση με την
προηγούμενη περίοδο αναφοράς, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, αφού το ποσοστό αυτό εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα χαμηλότερα στην

θούν την ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων σε
περιβαλλοντικά θέματα ή η «Πράσινη Επιχείρηση
2010», με σκοπό τη δημιουργία των προϋποθέσεων
ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη
λειτουργία των επιχειρήσεων, προκειμένου να κάνουν παρεµβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής
αλυσίδας, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για την

ΕΕ.
Ομοίως, το μερίδιο των ΜμΕ που προσφέρουν
οικολογικά προϊόντα ή υπηρεσίες έχει μειωθεί ελαφρά, αν και η δημόσια στήριξη για την υλοποίηση
μέτρων για την παραγωγή οικολογικών προϊόντων
έχει σχετικά αυξηθεί.
Παρά το γεγονός ότι από το 2008 έχουν υιοθετηθεί ορισμένα σχετικά μέτρα, όπως το πρόγραμμα
«Πράσινος Τουρισμός» με κεντρικό στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηριακών
εγκαταστάσεων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, την

18

βαρύνουν το περιβάλλον, ενώ παράλληλα προω-

προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων οικολογικά
αποδοτικών διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών
και την αξιοποίησή τους από τις ΜμΕ.
Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει θέσει ως
προτεραιότητα την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εστιάζοντας τις προσπάθειες πολιτικής στην ενεργειακή απόδοση.
Ο Νόμος 4513/2018 (Α ‘/ 9 / 23.1.2018), που
αφορά και τις ΜμΕ (σελ. 33-34), εισάγει το θεσμικό
πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία ενεργειακών
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κοινοτήτων στην Ελλάδα. Αυτό αποσκοπεί στην προ-

προσωπικής κατανάλωσης, διανομής και προμήθει-

ώθηση της κοινωνικής οικονομίας και καινοτομίας

ας, αύξησης της ενεργειακής αυτάρκεια και ασφά-

στον τομέα της ενέργειας για την αντιμετώπιση της

λειας στους νησιωτικούς δήμους, και βελτίωσης της

ενεργειακής φτώχειας, την προώθηση της ενεργεια-

ενεργειακής απόδοσης τελικής χρήσης σε περιφε-

κής βιωσιμότητας, παραγωγής, αποθήκευσης, ιδίας/

ρειακό επίπεδο.

ix. ΔιεθνοποίησηΔιεθνοποίηση

Η απόδοση της Ελλάδας στον συγκεκριμένο δείκτη εξακολουθεί να είναι από τις πιο αδύναμες στην
ΕΕ, παρά το γεγονός ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες
για τις ΜμΕ εμφανίζονται ελαφρώς βελτιωμένες σε
σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.
Η ένδειξη σχετικά με τις διατυπώσεις (αυτοματοποίηση, που επικεντρώνεται κυρίως στις ηλεκτρονικές ανταλλαγές δεδομένων, αυτοματοποίηση των
διαδικασιών στα σύνορα και χρήση διαχείρισης κινδύνων) μειώθηκε περαιτέρω σε σχέση με πέρυσι.

που παρουσιάζει η συμμετοχή της εμπορικής κοινότητας να συνεχίζεται.
Παρά το γεγονός ότι η ύφεση στην εγχώρια αγορά ως επίπτωση της οικονομικής κρίσης ώθησε τις
ΜμΕ να αυξήσουν τις εξαγωγές τους, επί του παρόντος εκτιμάται ότι λιγότερο από το 10% των ελληνικών ΜμΕ εξάγουν τα προϊόντα τους.
Οι βελτιώσεις των υποδομών μεταφοράς, ιδίως των λιμένων και των σιδηροδρόμων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των πρόσφατα αναπτυγμένων

Ωστόσο, πρόοδος έχει αναφερθεί για ορισμένα

σχεδίων εφοδιασμού και μεταφοράς, θα μπορούσαν

πεδία του συγκεκριμένου δείκτη, με τη θετική τάση

να βοηθήσουν στη διευκόλυνση των εξαγωγικών
διαδικασιών.
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Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου ανα-

ρικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και

φοράς, ένα σημαντικό νέο μέτρο ελήφθη για τη στή-

σε τρίτες χώρες, για ελληνικές μεταποιητικές ΜμΕ

ριξη των διεθνών εξαγωγών των ΜμΕ. Αφορά στο

που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα.

πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διε-

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα

θνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατο-

αφορούν στους παρακάτω – στρατηγικούς - τομείς:

λισμό», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό

Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων, Πολιτιστικές

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότη-

και δημιουργικές βιομηχανίες, Υλικά/ Κατασκευές,

τα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), με κύριο

Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής

στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη του εξαγωγι-

και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία/ Φάρμακα.

κού προσανατολισμού, μέσω συμμετοχής σε εμπο-

Μετάφραση:
		
Σελιδοποίηση:
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