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Ένας από τους πολλούς σκοπούς και δραστηριότητες του ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ,  είναι η  υποστήριξη των πολύ μικρών και μικρών 

επιχειρήσεων που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ, μέσω των Ομοσπονδιών 

και Σωματείων – μελών της, στην προσπάθεια διερεύνησης 

νέων επαγγελματικών και επιχειρηματικών ευκαιριών και 

δραστηριοτήτων.

Η παραπάνω διερεύνηση πραγματοποιείται πάντοτε με απόλυτη 

επιστημονική τεκμηρίωση, μέσα από την συλλογή, επεξεργασία 

των απαραίτητων στοιχείων και ακολούθως την δημοσίευση των 

συνθετικών αποτελεσμάτων,  όπως έγινε κατά την εκπόνηση 

της μελέτης που θα παρουσιάσουμε σήμερα, στο πλαίσιο 

της προσπάθειας θεσμικής, ερευνητικής και επιχειρησιακής 

ενδυνάμωσης της ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και των μελών της.  

Σε αυτό λοιπόν το σκεπτικό εντάσσεται και η σημερινή συνάντηση 

που έχει σκοπό να παρουσιάσει τις δυνατότητες και ευκαιρίες 

διασυνοριακής συνεργασίας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

των περιφερειών της Μακεδονίας και Θράκης με τις όμορες 

περιφέρειες της Αλβανίας, Βόρειας Μακεδονίας, Βουλγαρίας 

και Τουρκίας, αλλά και τα τυχόν προβλήματα και κινδύνους 

που υπάρχουν, προς όφελος των επιχειρήσεων αυτών,  αλλά 

και προς όφελος του συνολικού Περιφερειακού Οικονομικού 

Περιβάλλοντος.
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Όσον αφορά τώρα τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Μακεδονία 

και Θράκη, αλλά και στις όμορες περιφέρειες των ανωτέρων χωρών, θα ήθελα να επισημάνω ότι 

χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλή ικανότητα εμπορικής διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού και 

γενικότερα ανάπτυξης συνεργασιών και δικτυώσεων τόσο σε διασυνοριακό όσο και σε διακρατικό 

επίπεδο.  

Τα εθνικά σύνορα εξακολουθούν να αποτελούν ακόμα ουσιαστικό εμπόδιο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 

στην προσπάθεια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους, περιορίζοντας τες εντός των πολύ “ρηχών” 

εθνικών τους αγορών. 

Η πραγματικότητα είναι ότι συντριπτική πλειοψηφία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, με 

κάποιες βέβαια φωτεινές εξαιρέσεις,  δεν σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο 

εξωτερικό, παρόλο που συνεχίζουν να υποφέρουν ακόμα από τις συνέπειες των προηγούμενων αλλά και 

των τωρινών οικονομικών, υγειονομικών, και  ενεργειακών κρίσεων. 

Σε έναν όμως όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η προώθηση της διεθνοποίησης και εξωστρέφειας 

των πολύ  μικρών επιχειρήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

αλλά και βιωσιμότητας τους.

Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της Συνομοσπονδίας μας, ως φορέα 

εκπροσώπησης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα,  για την αντιμετώπιση όλων αυτών 

των παραπάνω προκλήσεων, έτσι ώστε να δοθούν σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις ευκαιρίες κατ’αρχάς να 

επιβιώσουν και ακολούθως να αναπτυχθούν βιώσιμα.

Μέχρι στιγμής, έχουν εκπονηθεί πολλές μελέτες και έρευνες, όπως και η σημερινή, που δείχνουν ότι 

υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για διασυνοριακή επιχειρηματική συνεργασία, η οποία μπορεί να εστιαστεί  

στη ανάπτυξη επιχειρηματικών δικτυώσεων και συνεργασιών, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στην 

ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δράσεων και στην μεταφορά νέων τεχνολογιών. 

Αποτελεί λοιπόν προτεραιότητα για την ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  η στήριξη κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών 

και μηχανισμών, στην προσπάθεια «γκρεμίσματος» των εμποδίων που υψώνονται ακόμα μεταξύ των 

κρατών της περιοχής και δυσχεραίνουν την διασυνοριακή επιχειρηματική συνεργασία και το ελεύθερο 

εμπόριο, όπως η ολοκλήρωση της ένταξης της Αλβανίας και Βορείου Μακεδονίας στην Ε.Ε., αλλά και 

από την άλλη πλευρά της ενίσχυσης της ικανότητας των πολύ μικρών επιχειρήσεων να επιχειρούν με 

επιτυχία εντός και εκτός των συνόρων, μέσα από την δημιουργία δομών εξειδικευμένης συμβουλευτικής 

υποστήριξης που θα βρίσκονται κοντά τους.

Ήδη το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, συμμετέχει μαζί με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ως Επικεφαλή, στην 

υλοποίηση του διασυνοριακού έργου “AGROFFICIENCY”, στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας 
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Interreg «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014–2020», το οποίο αφορά την συμβουλευτική υποστήριξη και 

κατάρτιση των αγροδιατροφικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων της κοινής διασυνοριακής περιοχής 

ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν μεταξύ τους πάσης 

φύσεως επιχειρηματικές συνεργασίες.

Δηλώνουμε επίσης την ισχυρή πρόθεση μας να συμμετάσχουμε ενεργά στο μέλλον και σε άλλες 

αντίστοιχες πρωτοβουλίες υποστήριξης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των πολύ μικρών 

και μικρών επιχειρήσεων, σε διασυνοριακό, διακρατικό  και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω την απόλυτη πεποίθηση μου ότι οι παραπάνω προκλήσεις 

όσον αφορά την διασυνοριακή επιχειρηματικότητα δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπισθούν μέσα 

στα στενά όρια των επιμέρους εθνικών πολιτικών στήριξης της επιχειρηματικότητας, λόγω ακριβώς 

της πολυπλοκότητας τους, αλλά μόνο μέσα από την σχεδίαση και εφαρμογή πραγματικά κοινών 

διασυνοριακών και διακρατικών πολιτικών σε επίπεδο Ε.Ε.

Εύχομαι η εκδήλωση αυτή δημοσιότητας  να αποτελέσει την απαρχή και άλλων αντίστοιχων 

πρωτοβουλιών σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο.

Σας ευχαριστώ 


