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1. Ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και μικρές 
επιχειρήσεις

Η ελληνική οικονομία φαίνεται την τελευταία περίοδο να εισέρχεται σε 

μια φάση σταθεροποίησης ή ανάκαμψης, σε σχέση με την ύφεση και στα-

σιμότητα όπου βρισκόταν τα τελευταία έτη. Ωστόσο, οι ρυθμοί ανάπτυξης 

που καταγράφει υποδηλώνουν μέχρι στιγμής έναν χαρακτήρα αργής και 

ασύμμετρης οικονομικής ανάκαμψης της χώρας. Οι μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις έχουν πλέον προσαρμόσει την δραστηριότητα τους μέσα σε 

ένα περιοριστικό οικονομικό περιβάλλον και αυτό σε ένα βαθμό εξηγεί και 

την αργή τους επανάκαμψη. Παράλληλα, φαίνεται να έχει παγιωθεί ένας 

νέος οικονομικός δυϊσμός στην πραγματική οικονομία, με αποτέλεσμα να 

προκαλούνται έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις προς τις μικρές και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2018).

Ως προς την εξέλιξη των επενδύσεων σε εγχώριο επίπεδο, διαπιστώνεται 

μια περιορισμένη δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 

(2018), ο καθαρός σχηματισμός παγίου κεφαλαίου παραμένει μεσοπρόθε-

σμα αρνητικός -μετά τις αποσβέσεις- με μια μικρή αύξηση του ακαθάρι-

στου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου (ΑΣΠΚ) στα έτη 2016-2017. Σύμφωνα 

Προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ 
για τη στήριξη 

των συνεργατικών 
σχημάτων



ΕνημΕρωτικο ΣημΕιωμα2

με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (2018), η χαμηλή επενδυτική εμπιστοσύνη και η απουσία 

ή αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοοικονομικά εργαλεία αποτελούν μόνι-

μο διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρημα-

τικότητας, και ως τέτοιο επηρεάζει τις προοπτικές ανάκαμψης των κλά-

δων στους οποίου κυριαρχούν οι μικρές επιχειρήσεις. Είναι επίσης ευρέως 

αποδεκτό ότι το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον που μεταξύ άλλων 

χαρακτηρίζεται από διοικητικά και ρυθμιστικά εμπόδια, έλλειψη πρόσβα-

σης σε χρηματοδότηση και απουσία διευρυμένων υποδομών χρηματοδό-

τησης, αργό σύστημα απονομής δικαιοσύνης και υψηλούς φορολογικούς 

συντελεστές, λειτουργεί ανασχετικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Η δεκαετία από-επένδυσης έχει δημιουργήσει ένα «επενδυτικό κενό» στην 

ελληνική οικονομία που επιδρά σε διαφορετικά επίπεδα τεχνολογικού, 

ψηφιακού και επιχειρηματικού εκσυγχρονισμού. Οι συγκεκριμένες τάσεις 

είναι αναμενόμενο να επηρεάσουν τον αναμενόμενο ρυθμό οικονομικής 

μεγέθυνσης αλλά πολύ περισσότερο θα επιδράσουν στο ευρύτερο ανα-

πτυξιακό μονοπάτι της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια, εάν 

κανείς συνυπολογίσει τις ευρύτερες αλλαγές που εκτυλίσσονται σε διε-

θνές επίπεδο ως προς τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις, τις 

εμπορικές εντάσεις, την ανάδυση νέων οικονομιών, τον τεχνολογικό με-

τασχηματισμό και την εμφάνιση νέων αποδιαρθρωτικών επιχειρηματικών 

μοντέλων που μεταβάλλουν τα τοπικά παραγωγικά τοπία και το διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον (Dobbs,  Manyika, & Woetzel, 2016). Η δεκαε-

τία της κρίσης αποτέλεσε μια μακρά περίοδο ασθενούς και ανεπαρκούς 

οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας που δημιουργεί τον κίν-

δυνο εμπέδωσης μιας αναπτυξιακής τροχιάς υστέρησης σε σχέση με τις 

άλλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναπτυξιακή αυτή τροχιά 

αναπαράγει την κατεύθυνση ελλιπούς τεχνολογικής εμβάθυνσης και πα-

ραγωγικής εξειδίκευσης της ελληνικής οικονομίας που συνδέεται με τον 

περιορισμένο βαθμό ενσωμάτωσης τεχνολογίας και τη διαχρονική κατεύ-

θυνση προς παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και χαμηλής-προς-μέ-

ση τεχνολογικής εξειδίκευσης, δεδομένου ότι η πλειονότητα των επιχειρή-

σεων εντοπίζεται στα επίπεδα μέσης-χαμηλής και χαμηλής τεχνολογικής 

εξειδίκευσης καθώς και στις υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης. Η τάση 
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ερμηνεύει μεταξύ άλλων και τη χαμηλή συγκέντρωση στο λεγόμενο τμήμα 

των εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι 

στον μεταποιητικό κλάδο, η Ελλάδα κατατάσσεται διαχρονικά στις τελευ-

ταίες χώρες της ΕΕ-28 όσον αφορά στο ποσοστό επιχειρήσεων μέσης-υ-

ψηλής και υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης καθώς και στο μερίδιο των 

αντίστοιχων εξαγώγιμων αγαθών που ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογι-

κή ένταση (Koυτρούλης κ.α., 2018). Aντίστοιχα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και βάσει των δεικτών του DESI, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταί-

ες θέσεις ως προς την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας (π.χ. ηλε-

κτρονικές πωλήσεις, κύκλος εργασιών ηλεκτρονικού εμπορίου) (European 

Commission - DESI, 2018). 

Είναι συνεπώς γεγονός ότι η περιορισμένη επενδυτική δραστηριότητα και 

οι επενδύσεις περιορισμένης κλίμακας δυσχεραίνουν την αναπτυξιακή 

σύγκλιση με την αναδυόμενη διεθνή τεχνολογική και παραγωγική πραγ-

ματικότητα, αναδεικνύοντας μεσοπρόθεσμα τον κίνδυνο τεχνολογικής 

υστέρησης, ανεπαρκούς παραγωγικής προσαρμογής και αδυναμίας μετά-

βασης σε αναβαθμισμένα και εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες για 

ένα μεγάλο τμήμα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Η μείωση του 

διευρυνόμενου παραγωγικού και τεχνολογικού χάσματος προϋποθέτει 

την αναβάθμιση του κεφαλαιουχικού/τεχνολογικού εξοπλισμού των επι-

χειρήσεων που σε συνδυασμό με τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής 

ή/και οργάνωσης θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας προ-

ϊόντων και υπηρεσιών σε μια σειρά τομέων της ελληνικής οικονομίας. 

Η ανάκτηση της δυναμικής σε μια σειρά από κλάδους της ελληνικής οι-

κονομίας όπου δραστηριοποιούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η μείω-

ση του παραγωγικού, ψηφιακού και τεχνολογικού χάσματος αλλά και η 

προώθηση αναβαθμισμένων και εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών 

προϋποθέτει βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμ-

βανομένης ιδιαίτερα της βελτίωσης των χρηματοπιστωτικών συνθηκών 

της οικονομίας και της διεύρυνσης των υποδομών χρηματοδότησης για 

τις μικρές επιχειρήσεις καθώς και συνολική ανάπτυξη ενός νέου παραγω-

γικού προτύπου για την ελληνική οικονομία με κρίσιμο αναπτυξιακό ρόλο 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
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Ως εκ τούτου, οι βασικές προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός νέου 

εγχώριου παραγωγικού προτύπου περιλαμβάνουν πολύ-επίπεδες παρεμ-

βάσεις τόσο στο επίπεδο ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης όσον αφορά 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (π.χ. αναβάθμιση κεφαλαιουχικού εξοπλι-

σμού, τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, καινοτομία προϊόντων και υπηρεσι-

ών, διευκόλυνση παραγωγικών διαδικασιών τυποποίησης και ποιοτικής 

αναβάθμισης, κατάρτιση και δεξιότητες, έρευνα και ανάπτυξη, ενίσχυση 

μεταποιητικής αξίας, υποστήριξη παραγωγικών συνεργασιών και εξω-

στρέφειας, οικοδόμηση δικτύων διανομής) αλλά και σε επίπεδο θεσμικού 

και επιχειρηματικού περιβάλλοντος (π.χ. κόστη συμμόρφωσης για ΜΜΕπ, 

διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση, ευνοϊκό φορολογικό πλαί-

σιο). Το νέο παραγωγικό πρότυπο θα οικοδομηθεί με παρεμβάσεις κρατι-

κών πολιτικών και στα δυο επίπεδα: το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον 

θα επιτρέψει στις ΜΜΕ να λειτουργήσουν περισσότερο αποδοτικά, ενώ 

οι παρεμβάσεις αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης του παραγωγικού προτύ-

που θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα των παραγωγικών συντελεστών 

και θα διευκολύνουν τη δημιουργία εμπορεύσιμων προϊόντων, υπηρεσιών 

και παραγωγικών διαδικασιών προστιθέμενης αξίας οδηγώντας στην ανα-

βάθμιση του παραγωγικού μοντέλου. 

Είναι βέβαιο ότι οι παραπάνω πολιτικές μπορούν να προωθηθούν, μετα-

ξύ άλλων, μέσα από πολύ-επίπεδα μείγματα παρεμβάσεων που θα υπερ-

βαίνουν τις μονο-θεματικές και μονο-διάστατες προσεγγίσεις, και θα 

αφορούν σε συγκεκριμένους ενδεικτικούς διασυνδεδεμένους πυλώνες 

παρέμβασης που θα προωθούν και θα διευκολύνουν τη βελτιωμένη πρό-

σβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους αναγκαίους και στρατηγι-

κούς πόρους, οι οποίοι θα αποτελέσουν κρίσιμη εισροή για όλους τους 

επακόλουθους παραγωγικούς μετασχηματισμούς ενίσχυσης της καινοτο-

μικής ικανότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας: i) πηγές 

και εργαλεία χρηματοδότησης, ii) καινοτομία και ψηφιακός μετασχημα-

τισμός, iii) συνεργασίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα και iv) νέες και 

αναβαθμισμένες δεξιότητες. Παράλληλα ωστόσο απαιτούνται στοχευμέ-

νες παρεμβάσεις που θα επιλύσουν θεσμικά και ρυθμιστικά εμπόδια και 

θα δημιουργήσουν σχετικά κίνητρα σε κρίσιμες θεματικές περιοχές που 



ΕνημΕρωτικο ΣημΕιωμα 5

κρίνονται σημαντικές για την παραγωγική αναζωογόνηση της παραγωγι-

κής δραστηριότητας και όπου εντοπίζεται ανάγκη αναπτυξιακής ώθησης. 

Ένα από τα κρίσιμα αυτά πεδία το οποίο αποτελεί βασική παράμετρο και 

προϋπόθεση ως προς την οικοδόμηση μιας ανεπτυγμένης και εξειδικευμέ-

νης παραγωγικής βάσης αφορά στην ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων 

σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων, σε μια σειρά από κλάδους της ελληνικής 

οικονομίας όπου αναγνωρίζονται σχετικές παραγωγικές και αναπτυξιακές 

δυναμικές. 

Η ΓΣΕΒΕΕ διαχρονικά θεωρεί ότι μια βασική προϋπόθεση για τον ουσια-

στικό και μακροπρόθεσμο παραγωγικό μετασχηματισμό των μικρών επι-

χειρήσεων αφορά στην ενίσχυση, ωρίμανση και υποστήριξη συνεργατικών 

σχημάτων (π.χ. clusters, δίκτυα καινοτομίας). Τα μέτρα ενίσχυσης των συ-

νεργατικών σχημάτων στοχεύουν στην οργανωμένη ενίσχυση της επιχει-

ρηματικής συνεργασίας, των διεπιχειρησιακών σχέσεων, της συνεργατι-

κής καινοτομίας, της ανοικτής καινοτομίας καθώς και της ανάπτυξης νέων 

επιχειρηματικών μοντέλων ανάμεσα σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρή-

σεις ή/και φορείς έρευνας-τεχνολογίας. Οι δράσεις αυτές θα μπορού-

σαν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας, νέες παραγωγικές αλυσίδες 

προστιθέμενης αξίας και να προωθήσουν τον παραγωγικό μετασχηματι-

σμό των μικρών επιχειρήσεων, να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και 

την ανταγωνιστική θέση τους καθώς και να δημιουργήσουν τις προϋπο-

θέσεις για βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικές πηγές. Ιδιαίτερα σε 

ένα επιχειρηματικό και παραγωγικό περιβάλλον που διαμορφώνεται μέσα 

από παράγοντες έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, ραγδαίων τεχνολογι-

κών εξελίξεων και σημαντικών οικονομικών και εμπορικών μετασχημα-

τισμών, η θέση των μικρών επιχειρήσεων μπορεί να ενδυναμωθεί μέσα 

από σύγχρονους μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν διευκολυμένη πρό-

σβαση σε κρίσιμους και αναγκαίους πόρους (π.χ. τεχνολογικές υποδομές 

και εξοπλισμός, χρηματοδότηση, οργάνωση, γνώσεις και δεξιότητες). Οι 

σχετικές προτάσεις που η ΓΣΕΒΕΕ συστηματικά διαμορφώνει και προωθεί, 

συνθέτουν ένα πολυ-επίπεδο και ολοκληρωμένο πλαίσιο ενίσχυσης της 

συνεργατικότητας σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και εστιάζουν, μεταξύ 

άλλων, σε κατηγορίες όπως: 
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i. φορολογικά και οικονομικά κίνητρα, 

ii. άμεση και στοχευμένη επίλυση των θεσμικών και ρυθμιστικών εμπο-

δίων, 

iii. στοχευμένες δράσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης σε χρηματοδό-

τηση και σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, 

iv. ειδικές δράσεις ενίσχυσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υφι-

στάμενων σχημάτων συνεργασίας ως προς την επιχειρηματική τους 

ανάπτυξη, 

v. ειδικές δράσεις ανάπτυξης κοινών ή/και διαμοιρασμένων υποδο-

μών και 

vi. ειδικές δράσεις ενίσχυσης της «ψηφιακής καινοτομίας» και του ψη-

φιακού μετασχηματισμού. 

Στα παρακάτω προτεινόμενα μέτρα συνοψίζονται συγκεκριμένες συνδυ-

αστικές και στοχευμένες προτάσεις που άπτονται των παραπάνω κατη-

γοριών και εστιάζουν στην προώθηση του παραγωγικού και οικονομικού 

μετασχηματισμού των μικρών επιχειρήσεων.

2. Πολιτικές υποστήριξης συνεργατικών σχημάτων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι πολιτικές υποστήριξης συνεργατικών σχημάτων μικρομεσαίων επιχει-

ρήσεων στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής συνεργασίας, των 

διεπιχειρησιακών σχέσεων, της συνεργατικής καινοτομίας, της ανοικτής 

καινοτομίας, της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων ανάμεσα σε 

πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ή/και φορείς έρευνας-τεχνολογίας. 

Οι δράσεις αυτές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας, 

νέες παραγωγικές αλυσίδες προστιθέμενης αξίας και να προωθήσουν τον 

παραγωγικό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να ενισχύ-

σουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστική θέση τους καθώς και να 

δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματο-

δοτικές πηγές. Οι βασικές προτάσεις που συνθέτουν ένα πλαίσιο ενίσχυ-
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σης της συνεργατικότητας σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εστιά-

ζουν στις εξής παρακάτω έξι (6) κατηγορίες: 

1. Φορολογικά και οικονομικά κίνητρα που να ενθαρρύνουν τη συμμε-

τοχή σε συνεργατικούς σχηματισμούς καθώς και τη σύσταση νέων 

συνεργατικών σχημάτων, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας 

τους.

1.1. Προτείνεται η θέσπιση υπερ-αποσβέσεων στις νέες επενδύσεις 

παγίων που θα πραγματοποιούνται σε κοινές/συνεργατικές 

υποδομές, εξοπλισμό κτλ. 

1.2. Προτείνεται η θέσπιση αφορολόγητου αποθεματικού ως προς 

τις επενδύσεις παγίων (π.χ. κτήρια, εξοπλισμός) και σε ειδικές 

κατηγορίες ψηφιακής αναβάθμισης, με επικέντρωση σε κοινο-

πρακτικά σχήματα και συνεργατικούς σχηματισμούς. 

1.3. Προτείνεται η μείωση συντελεστή φορολόγησης για νέα συ-

νεργατικά σχήματα που δημιουργούνται μεταξύ μικρών επιχει-

ρήσεων για την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων, προϊόντων 

ή/και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.  

2. Άμεση και στοχευμένη επίλυση των θεσμικών, ρυθμιστικών και φο-

ρολογικών εμποδίων και διευκόλυνση διαδικασιών ανάπτυξης συ-

νεργατικών σχημάτων. 

2.1. Προτείνεται ενιαία ρύθμιση για την απλοποίηση και διευκόλυνση 

δημιουργίας κοινών συνεργατικών υποδομών (π.χ. κοινές απο-

θήκες) με αντίστοιχη απλοποίηση και στο φορολογικό κώδικα.

3. Ειδικές δράσεις ενίσχυσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υφι-

στάμενων σχημάτων συνεργασίας ως προς την επιχειρηματική τους 

ανάπτυξη αλλά και την σύσταση και ανάπτυξη νεοφυών σχημάτων 

συνεργασίας με έμφαση στην αναζωογόνηση παραδοσιακών κλά-

δων που μπορούν να αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 

προστιθέμενης αξίας (π.χ. αγροδιατροφή και νέα προϊόντα, παρα-

δοσιακά υφάσματα και ενδύματα προστιθέμενης αξίας, σχέδιο και 

δημιουργική βιομηχανία).
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3.1. Προτείνεται η σύνταξη συγκεκριμένων και προσαρμοσμένων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων οικοδόμησης ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων σε μικρές επιχειρήσεις, με εστίαση στην ανάπτυξη 

συνεργατικών εγχειρημάτων και την ανάπτυξη κοινών δραστη-

ριοτήτων, προϊόντων ή/και υπηρεσιών. 

4. Στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης αλυσίδων αξίας μεταξύ μικρών επι-

χειρήσεων, υποστήριξης ως προς την εξειδίκευση σε ειδικές θεμα-

τικές κατηγορίες (π.χ. καινοτομία συσκευασίας, κυκλική οικονομία) 

καθώς και καθοδήγησης ως προς τη διείσδυση σε νέες αγορές και 

ένταξη σε ευρύτερα δίκτυα διανομής προϊόντων. 

4.1. Προτείνεται η ανάπτυξη ενός κέντρου σχεδιασμού και ανάπτυ-

ξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών και μιας κοινής υποδομής 

(hub), με σκοπό την ενίσχυση και την κλιμάκωση παραγωγικών 

δραστηριοτήτων (π.χ. ανάπτυξη και πιστοποίηση νέων προϊ-

όντων) σε συγκεκριμένους κλάδους μικρο-μεταποίησης που 

δραστηριοποιούνται μικρές επιχειρήσεις.  

4.2. Προτείνεται η διαμόρφωση ψηφιακών κόμβων (digital hubs for 

non-tech SMEs) και υποδομών εκπαίδευσης/κατάρτισης, επί-

δειξης και πιλοτικής χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών που 

θα παρέχουν πρόσβαση σε σύγχρονες τεχνολογικές υποδο-

μές/εξοπλισμό και εργαλεία για πολύ μικρές μη-τεχνολογικές 

(χαμηλής/μέσης έντασης τεχνολογίας/γνώσης) επιχειρήσεις.

4.3. Προτείνεται η υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων κυκλικής οι-

κονομίας, ως πρότυπα κυκλικής πρακτικής, σε συγκεκριμένους 

κλάδους (π.χ. τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, επαναχρησι-

μοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών) που θα λειτουργήσουν 

στη βάση χρησιμοποίησης αξιοποίησης κοινών υποδομών από 

πολλαπλούς χρήστες (π.χ. κοινή χρήση εργαστηρίων, πραγμα-

τοποίηση συνεργατικής έρευνας, οργανωμένη προώθηση προ-

ϊόντων σε νέες αγορές).

5. Στοχευμένες δράσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης σε χρηματο-
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δότηση για συνεργατικά σχήματα με σκοπό τη διευκόλυνση συνερ-

γατικών επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, εξοπλισμό πλη-

ροφορικής και επικοινωνιών καθώς και την υιοθέτηση σύγχρονων

παραγωγικών διαδικασιών που θα οδηγήσουν σε βελτιωμένα προϊ-

όντα και υπηρεσίες (π.χ. παραγωγή τυποποιημένων, πιστοποιημένων

και εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών).

5.1. Προτείνεται η προώθηση ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων

υποστήριξης της εισαγωγής και ανάπτυξης καινοτομικών ορ-

γανωτικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων στις πολύ μι-

κρές και μικρές επιχειρήσεις (π.χ. επιδότηση επιτοκίου για την

ενίσχυση της καινοτομίας).

5.2. Προτείνεται ο σχεδιασμός ειδικών ταμείων στοχευμένων κεφα-

λαίων ενίσχυσης (grants) του παραγωγικού μετασχηματισμού,

με έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και την ανάπτυξη νέων

ή βελτιωμένων ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και

ενεργειών διείσδυσης σε νέες θεματικές και γεωγραφικές αγο-

ρές.

6. Ειδικό «πακέτο δράσεων ψηφιακής καινοτομίας», με σκοπό την ενί-

σχυση της ψηφιοποίησης, της ψηφιακής αναβάθμισης και της εν-

σωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών από τις μικρές και πολύ μικρές

επιχειρήσεις σε συνεργατική κλίμακα, ιδιαίτερα στους παραδοσια-

κούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας (μέσης-χαμηλής και χαμηλής

έντασης τεχνολογίας) και με έμφαση στην προώθηση μετασχηματι-

σμού και αναβάθμισης σε διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες.

6.1. Προτείνεται η προώθηση ειδικών προγραμμάτων κεφαλαίων

ενίσχυσης για την υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων ως

προς την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών (π.χ. κουπόνια

τεχνολογίας ΤΠΕ) και ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών

(π.χ. εξοπλισμός, εφαρμογές λογισμικού, συστήματα παραγγε-

λιοληψίας, εφαρμογές αυτοματισμού, εφαρμογές διαδικτυα-

κής προβολής).
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6.2. Προτείνεται η προώθηση μέτρων προνομιακής πρόσβασης σε 

χρηματοδοτικά κεφάλαια, με σκοπό την ενσωμάτωση τεχνο-

λογικών και ψηφιακών λύσεων (π.χ. επιδότηση επιτοκίου για 

επενδύσεις σε ψηφιακή καινοτομία, αφορολόγητο αποθεματι-

κό για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες). 

Ο βασικός προσανατολισμός των παραπάνω δράσεων επικεντρώνεται 

στην παραγωγική αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας μέσα από την 

υποστήριξη ενός παραγωγικού προτύπου που θα βασίζεται στη στοχευμέ-

νη στήριξη και ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων. Η προσπάθεια διαμόρ-

φωσης ενός νέου, βιώσιμου και εξωστρεφούς αναπτυξιακού προτύπου 

συνδέεται τόσο με την προώθηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε 

εγχώριες και διεθνείς αλυσίδες αξίας όσο πρωτίστως και με την καλλιέρ-

γεια του συνεταιρισμού και των επιχειρηματικών συστάδων καθώς και με 

την αποτελεσματική διασύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων, παραγωγικών δρα-

στηριοτήτων και παραγωγικών τομέων στο εσωτερικό της χώρας. Σημει-

ώνεται, δε, ότι η διαμόρφωση μιας συνεκτικής αναπτυξιακής στρατηγικής 

με μεσοπρόθεσμες προοπτικές επιτάσσεται να βασιστεί στην αναβάθμι-

ση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, του τεχνολογικού αποθέματος, των 

μεθόδων παραγωγής, των δεξιοτήτων και της ποιότητας των προϊόντων 

και των υπηρεσιών, στην αναγνώριση αναδυόμενων αναπτυξιακών πεδίων 

για τις μικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της «4ης Βιομηχανικής Επανάστα-

σης» (Schwab & Davis, 2018) καθώς και στην ανάπτυξη αποτελεσματικών 

διασυνδέσεων μεταξύ των συντελεστών του εγχώριου παραγωγικού και 

οικονομικού συστήματος. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις -και δη 

οι πολύ μικρές- συναντούν και αναμένεται να αντιμετωπίσουν εξαιρετικά 

ισχυρά εμπόδια και δυσκολίες ως προς τη διαδικασία υιοθέτησης προηγ-

μένων ψηφιακών τεχνολογιών ακόμη και σε ένα βασικό επίπεδο εφαρμο-

γών (European Parliament, 2016). 

Συνεπώς, η μετάβαση σε μια οικονομία ανεπτυγμένης παραγωγικής βάσης 

και ανεπτυγμένων παραγωγικών εξειδικεύσεων προϋποθέτει τη διαμόρ-

φωση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα αντιμετωπίσει τα δομι-

κά προβλήματα που λειτουργούν ανασχετικά στην επιχειρηματική δραστη-



ΕνημΕρωτικο ΣημΕιωμα 11

ριότητα δυσανάλογα ως προς τις μικρές επιχειρήσεις, θα διαμορφώσει 

σύγχρονα συνθετικά εργαλεία κινήτρων και υποστήριξης της επιχειρημα-

τικότητας και συνεργατικότητας σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

και θα ευνοήσει την αναπτυξιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας.
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