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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ψο εν λόγω παραδοτζο αποτελεί τθν Ετιςια Ζκκεςθ για το ζτοσ 2011 με κζμα «Θ Ξατάςταςθ και
Υροοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα» θ οποία εκπονείται για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Βιομθχανίασ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των δράςεων του Εκνικοφ Υαρατθρθτθρίου ΠΠΕ.
Χθμειϊνεται ότι επί ςειρά ετϊν οι ετιςιεσ εκκζςεισ για τισ ΠΠΕ εκπονοφνταν για λογαριαςμό του
Ελλθνικοφ Σργανιςμοφ Πικρϊν – Πεςαίων Επιχειριςεων και Χειροτεχνίασ Ανϊνυμθ Εταιρεία
(ΕΣΠΠΕΧ Α.Ε.), μετά τθν ςυγχϊνευςθ δια απορροφιςεωσ όμωσ του οργανιςμοφ από το Εκνικό
Ψαμείο

Επιχειρθματικότθτασ

και

Ανάπτυξθσ

(ΕΨΕΑΡ

Α.Ε.)

με

τθν

υπϋαρικμόν

4507

(ΦΕΞ/2542/07.11.2011 τεφχοσ Β’) Ωπουργικι απόφαςθ, οι αρμοδιότθτεσ του ΕΣΠΠΕΧ
μεταφζρκθκαν ςτθ Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ και θ εν λόγω Ζκκεςθ υλοποιείται για
λογαριαςμό τθσ Διεφκυνςθσ ΠΠΕ τθσ ΓΓΒ.
Χκοπόσ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ είναι θ παρουςίαςθ και ανάλυςθ των επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ
κρίςθσ ςτισ ςυνκικεσ λειτουργίασ και ανάπτυξθσ των ΠΠΕ, θ αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ
κατάςταςθσ και θ διερεφνθςθ των προοπτικϊν εξζλιξθσ και των δυνατοτιτων δυναμικισ παρουςίασ
και ςυμβολισ των ΠΠΕ ςε κλαδικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο. Επιπλζον, μζςω τθσ Ετιςιασ
Ζκκεςθσ επιδιϊκεται θ διαμόρφωςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου και ςυνεκτικοφ πλαιςίου τεκμθριωμζνων
προτάςεων και δράςεων για τθ ςτιριξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΠΠΕ που λαμβάνει υπόψθ τισ
προτεραιότθτεσ και οδθγίεσ τθσ Ε.Ε., τισ απόψεισ και προτάςεισ του επιχειρθματικοφ κόςμου, τισ
επιπτϊςεισ τθσ παροφςασ οικονομικισ ςυγκυρίασ κακϊσ και επιλεγμζνεσ καλζσ πρακτικζσ εντόσ και
εκτόσ τθσ Ε.Ε.
Θ Ετιςια Ζκκεςθ απαρτίηεται από τζςςερισ διακριτζσ ενότθτεσ κάκε μια από τισ οποίεσ αποτελοφν
ξεχωριςτά παραδοτζα του Αναδόχου του ζργου, τθσ εταιρείασ ICAP GROUP A.E. ενϊ επίςθσ κα
ςυνοδεφεται από μια ςφνοψθ και από τθν ζκκεςθ αποτελεςμάτων τθσ πρωτογενοφσ ζρευνασ για το
2011 που κα διενεργιςει ο Ανάδοχοσ ςε δείγμα 800 επιχειριςεων. Αναλυτικά οι ενότθτεσ τθσ
Ετιςιασ Ζκκεςθσ για το 2011 αφοροφν:


Α ΕΝΟΤΗΤΑ: θ Μικρομεςαία Επιχείρθςθ ςτθν Ελλάδα. Χτοχεφει ςτθν αποτφπωςθ του
επιχειρθματικοφ χάρτθ τθσ χϊρασ με τθν χωροταξικι, τομεακι, κλαδικι διάρκρωςθ τθσ
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν ελλθνικι επικράτεια το 2011 (ςυμπεριλαμβανομζνθσ
ςφντομθσ κάλυψθσ για το 2010). Χτθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται ποςοτικά και ποιοτικά
χαρακτθριςτικά των ΠΠΕ και τθσ επιχειρθματικότθτασ τα οποία ςυγκεντρϊκθκαν και
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αναλφκθκαν από τθν Ανάδοχο εταιρεία με τθ διεξαγωγι δευτερογενοφσ ζρευνασ και τθ
χριςθ αξιόπιςτων και αναγνωριςμζνων πθγϊν πλθροφόρθςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ Ελλάδασ.
Ψα ςτοιχεία αυτά αφοροφν ςτθ γενικι και κλαδικι κατανομι των ΠΠΕ, ςτθν ανάλυςθ
κρίςιμων μεγεκϊν όπωσ θ απαςχόλθςθ, το προςτικζμενο προϊόν, θ εξαγωγικι διείςδυςθ και
δθμογραφικά ςτοιχεία, κακϊσ και ςτθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν χαρακτθριςτικϊν που
ςχετίηονται με τθ φυςιογνωμία του επιχειρθματία, το βακμό χριςθσ των ΨΥΕ και
ενςωμάτωςθσ καινοτομιϊν, το βακμό εξωςτρζφειασ και τθν ανταγωνιςτικότθτα.


Β ΕΝΟΤΗΤΑ: Οι εξελίξεισ ςτο Επιχειρθματικό Ρεριβάλλον. Χτοχεφει ςτθν παρουςίαςθ των
πολιτικϊν και μζτρων ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων,
τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςε Ευρωπαϊκό και Διεκνζσ επίπεδο, ενϊ επίςθσ παρουςιάηει
επιλεγμζνεσ πολιτικζσ και προγράμματα που εφαρμόηονται ςχετικά με τθ προϊκθςθ
οργανωτικϊν και κεςμικϊν προςαρμογϊν ςε όφελοσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΠΠΕ. Σι
εν λόγω πολιτικζσ και προγράμματα κακϊσ και αποτφπωςθ των τάςεων και εξελίξεων των
κρίςιμων μεταβλθτϊν που χαρακτθρίηουν και ςυνκζτουν τθν επιχειρθματικότθτα ςε διεκνζσ
και ευρωπαϊκό επίπεδο, παρουςιάηονται μετά από επεξεργαςία δευτερογενϊν πθγϊν
πλθροφόρθςθσ που διατίκενται τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Γ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κλαδικι και Δικτυακι Διάςταςθ τθσ Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ των
ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα. Χτοχεφει ςτθν παρουςίαςθ δζκα κλάδων και τριϊν δικτφων ςτον τομζα
τθσ μεταποίθςθσ οι οποίοι παρουςιάηουν αναπτυξιακι δυναμικι ι/και κετικζσ προοπτικζσ
ανάκαμψθσ μεςοπρόκεςμα. Θ επιλογι των κλάδων γίνεται βάςει ενόσ ι ςυνδυαςμοφ των
εξισ κριτθρίων: υψθλι προςτικζμενθ αξία, υψθλζσ πωλιςεισ και κζρδθ, εφαρμογι και
ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων και διαδικαςιϊν, υψθλόσ βακμόσ εξαγωγικισ διείςδυςθσ
και δυνατότθτα ανάπτυξθσ ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων. Θ εν λόγω ενότθτα
ςυγκεντρϊνει τα ςυμπεράςματα από τθν αποτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ και των προοπτικϊν
των επιλεγμζνων κλάδων και δικτφων και διατυπϊνει προτάςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ με τθ μορφι ςχεδίου δράςθσ.



Δ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και Ανταγωνιςτικότθτασ των
ΜΜΕ. Χτοχεφει ςτθν παρουςίαςθ οριςτικϊν και τεκμθριωμζνων ςυμπεραςμάτων και
προτάςεων πολιτικισ για το ςχεδιαςμό και άςκθςθ δράςεων και μζτρων ςτιριξθσ των
μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτο πλαίςιο των προτεραιοτιτων τθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ
πολιτικισ. Χτο πλαίςιο αυτό ο Ανάδοχοσ διαμορφϊνει ζνα πλαίςιο αναγκαίων προςαρμογϊν
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των ΠΠΕ όπωσ αυτό υπαγορεφεται από τουσ διεκνείσ όρουσ του ανταγωνιςμοφ, τθν
οικονομικι ςυγκυρία και τισ εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ προτεραιότθτεσ, ενϊ επίςθσ
διαμορφϊνει ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ και πρόγραμμα δράςθσ ςτιριξθσ των ΠΠΕ ςτθν
Ελλάδα ςτθριηόμενοσ αφενόσ ςτα αποτελζςματα των πρωτογενϊν ερευνϊν και αφετζρου
ςτθν ευρωπαϊκι εμπειρία και τισ καλζσ – πρακτικζσ χωρϊν – μελϊν τθσ Ζνωςθσ.
Ψο παρόν παραδοτζο αποτελεί το τρίτο παραδοτζο του Χυμβοφλου το οποίο πραγματεφεται τθν Α
ενότθτα τθσ Ζκκεςθσ: Θ μικρομεςαία επιχείρθςθ ςτθν Ελλάδα. Αποτελεί τθ δεφτερθ ζκδοςθ, θ οποία
εκπονικθκε από τθν Ανάδοχο εταιρεία λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επιςθμάνςεισ τθσ Επιτροπισ
Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ του Ζργου «Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν
Ελλάδα» ςφμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2/27-06-2012 πρακτικό τθσ και τθν με αρ. πρωτ. 7108/28-62012 επιςτολι τθσ Επιτροπισ βάςει τθσ οποίασ κοινοποιικθκαν ςτθν Ανάδοχο εταιρεία οι εν λόγω
επιςθμάνςεισ.
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2 . Υ Φ Ι Σ ΤΑ Μ Ε Ν Η

Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η , Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι ΤΑ Σ Ε Ι Σ

ΤΩΝ

ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2.1

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σι ιδιαίτερα δυςμενείσ και πρωτόγνωρεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια, επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και ερμθνεφουν
τθν πορεία και εξζλιξι τθσ. Ξατά ςυνζπεια, κρίνεται ςκόπιμθ μία ςφντομθ αναφορά ςτα κφρια
μακροοικονομικά μεγζκθ, ζτςι όπωσ αυτά ζχουν διαμορφωκεί τθν τελευταία εξαετία, με ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςτθν περίοδο τθσ φφεςθσ και ςτθν περίοδο μετά τθν είςοδο τθσ χϊρασ ςτο Πνθμόνιο
Χυνεννόθςθσ.

Διάγραμμα 2.1: Σφνκεςθ Ακακάριςτου Εγχϊριου Ρροϊόντοσ (% μεταβολζσ, Ελλάδα, ςε ςτακερζσ τιμζσ
2011, προςωρινά ςτοιχεία, 2006-2013)
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Π: Πρόβλεψθ
Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων ΕΛ. ΣΑΣ, Εκνικοί Λογαριαςμοί / Eurostat

Θ πραγματικι ελλθνικι οικονομία, ζτςι όπωσ μετριζται ςε όρουσ ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ
(ΑΕΥ ςε ςτακερζσ τιμζσ 2011) μεταβάλλεται με αρνθτικοφσ ρυκμοφσ ιδθ από το 2008 (-0,2%) και
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εξελίςςεται ολοζνα και δυςμενζςτερα ζκτοτε. Ψο 2011 είναι ο τζταρτοσ ςτθ ςειρά χρόνοσ φφεςθσ
για τθν χϊρα, ςτον οποίο το πραγματικό προϊόν τθσ οικονομίασ εκτιμάται ότι υπζςτθ τον
μεγαλφτερο μζχρι τϊρα ετιςιο περιοριςμό. Ειδικότερα, το 2011 το πραγματικό ΑΕΥ μειϊκθκε κατά
6,9% ζναντι 3,5% το 2010 και 3,3% το 2009.
Θ φφεςθ που καταγράφεται οφείλεται ςτθν ολοζνα και μεγαλφτερθ ςυρρίκνωςθ τθσ εγχϊριασ
τελικισ ηιτθςθσ. Ψο 2011, θ ιδιωτικι κατανάλωςθ υποχϊρθςε κατά 7,1% (ζναντι 3,6% το 2010), θ
δθμόςια κατανάλωςθ κατά 9,1% (ζναντι 7,2% το 2010) και οι ακακάριςτεσ επενδφςεισ πάγιου
κεφαλαίου κατά 14,4% (ζναντι 13,3% το 2010). Θ μείωςθ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ είναι το τελικό
αποτζλεςμα μιασ ςειράσ δυςμενϊν ςυνκθκϊν, που διαμορφϊκθκαν λόγω τθσ κρίςθσ χρζουσ τθσ
χϊρασ και των περιοριςτικϊν δθμοςιονομικϊν πολιτικϊν για τθν αντιμετϊπιςι τθσ. Θ μείωςθ τθσ
απαςχόλθςθσ, ο περιοριςμόσ του μιςκολογικοφ κόςτουσ (ςτον δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα) και οι
φορολογικζσ επιβαρφνςεισ ζχουν οδθγιςει ςε μείωςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ και ζχουν
περιορίςει ςθμαντικά τθ ηιτθςθ για δανειςμό και τα πιςτωτικά όρια των επιχειριςεων και των
νοικοκυριϊν. Θ φφεςθ εκτιμάται ότι κα ςυνεχιςτεί και το 2012 (πρόβλεψθ -4,4%), ενϊ ελαφρϊσ
κετικοί ρυκμοί μεταβολισ του ΑΕΥ προβλζπονται για το 2013 ςε ςυνδυαςμό με μικρι βελτίωςθ τθσ
απαςχόλθςθσ.

Διάγραμμα 2.2: Εξζλιξθ ανεργίασ και απαςχόλθςθσ (Ελλάδα, 2007-2011)
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Θ ελλθνικι αγορά εργαςίασ βρίςκεται ςε περίοδο ζντονων μεταρρυκμίςεων. Σ περιοριςμόσ τθσ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ, κακϊσ και θ αβεβαιότθτα που επικρατεί ςτο επιχειρθματικό
περιβάλλον ζχει οδθγιςει ςε ςθμαντικι μείωςθ τθσ ηιτθςθσ για εργαςία. Θ απαςχόλθςθ εκτιμάται
ότι μειϊκθκε κατά 5,7% το 2011 ζναντι 1,9% το 2010. Ψο ποςοςτό ανεργίασ διαμορφϊκθκε ςε 17,7%
το 2011, ενϊ για το 2012 αναμζνεται να αυξθκεί περαιτζρω ςε 18,4%, το οποίο κα αποτελεί και
ιςτορικό ρεκόρ για τθ χϊρα. Θ επιδείνωςθ των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε ςυνδυαςμό με τισ
μεταρρυκμιςτικζσ πολιτικζσ για τθν ανάκτθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων ζχουν
οδθγιςει ςε μείωςθ του μιςκολογικοφ κόςτουσ. Χτθ μείωςθ των μιςκϊν εκτιμάται ότι ςυμβάλλει
και θ ςτροφι των επιχειριςεων προσ τισ πιο ευζλικτεσ μορφζσ εργαςίασ, όπωσ τθν θμιαπαςχόλθςθ
ι τθν εποχιακι απαςχόλθςθ. Ψο μιςκολογικό κόςτοσ εκτιμάται ότι κα μειωκεί περαιτζρω τα
προςεχι χρόνια, ωςτόςο αυτό δεν προβλζπεται ότι κα οδθγιςει ςε μείωςθ τθσ ανεργίασ.
Θ μικρότερθ ποςοςτιαία μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςε ςχζςθ με το ΑΕΥ αντανακλάται ςτουσ
αρνθτικοφσ ρυκμοφσ μεταβολισ τθσ παραγωγικότθτασ εργαςίασ από το 2008 και μετά. Ωςτόςο, το
2011 θ μείωςθ τθσ παραγωγικότθτασ είναι μικρότερθ (0,2%) ςε ςχζςθ με τα άλλα ζτθ. Θ ανοδικι
πορεία του μοναδιαίου κόςτουσ εργαςίασ μζχρι και το 2009 υπονοεί ότι οι αμοιβζσ των
εργαηομζνων αυξικθκαν τθν εν λόγω περίοδο με ρυκμό μεγαλφτερο του αντίςτοιχου τθσ
παραγωγικότθτασ, ενϊ το αντίκετο ςυμβαίνει το 2010 το 2011 (ρυκμόσ μείωςθσ μοναδιαίου
κόςτουσ εργαςίασ 1,5% και 3,1% αντίςτοιχα). Θ ταυτόχρονθ μείωςθ τθσ παραγωγικότθτασ και του
μοναδιαίου κόςτουσ εργαςίασ τθν τελευταία διετία υπονοεί τθν μείωςθ του κόςτουσ εργαςίασ με
ρυκμό μεγαλφτερο από εκείνον τθσ παραγωγικότθτασ. Υεραιτζρω μείωςθ του μοναδιαίου κόςτουσ
εργαςίασ εκτιμάται για το 2012.
Διάγραμμα 2.3: Μοναδιαίο κόςτοσ και παραγωγικότθτα εργαςίασ (% μεταβολζσ, ςτακερζσ τιμζσ 2005,
Ελλάδα, 2007-2011)
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Υαρά τθ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ και του κόςτουσ εργαςίασ, ο πλθκωριςμόσ ςθμείωςε ζξαρςθ το 2010
(4,7% ζναντι 1,3% το 2009), κυρίωσ λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ ζμμεςθσ φορολογίασ και τθσ τιμισ του
πετρελαίου. Ξατά τθ διάρκεια του 2011, ο ρυκμόσ ανόδου του εναρμονιςμζνου δείκτθ τιμϊν
καταναλωτι (ΕνΔΨΞ) εξαςκενεί, κακϊσ θ επίδραςθ τθσ ςυρρίκνωςθσ τθσ ηιτθςθσ είναι πιο ζντονθ
και τθσ αφξθςθσ τθσ ζμμεςθσ φορολογίασ πιο χαλαρι. Χε ετιςια βάςθ, το 2011 ο πλθκωριςμόσ
ανιλκε ςε 3,1%, επίπεδο που κεωρείται ακόμα υψθλό δεδομζνθσ τθσ φφεςθσ και τθσ μείωςθσ του
μιςκολογικοφ κόςτουσ. Για το 2012, ο πλθκωριςμόσ εκτιμάται ότι κα μειωκεί ςε περίπου 1%, κακϊσ
αναμζνεται οι επιπτϊςεισ των φορολογικϊν αυξιςεων να εξαςκενιςουν ακόμα περιςςότερο και
τθσ μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ και των μιςκϊν να γίνουν ακόμα πιο αιςκθτζσ.

Διάγραμμα 2.4: Εναρμονιςμζνοσ δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι (ΕνΔΤΚ) (Ελλάδα, ετιςιεσ % μεταβολζσ, 20062013)
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Πθγι: Eurostat / European Economic Forecast – Φκινόπωρο 2011

Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα

Χελ. 14

ΞΕΦΑΟΑΛΣ 2

Διάγραμμα 2.5: Χρθματοδότθςθ του εγχϊριου ιδιωτικοφ τομζα από τα εγχϊρια Νομιςματικά
Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα (ΝΧΙ) (Ελλάδα, % μεταβολζσ, 2007-2011)
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θμείωςθ: τθ χρθματοδότθςθ περιλαμβάνονται τα δάνεια, οι τοποκετιςεισ των ΝΧΙ ςε εταιρικά ομόλογα, τα τιτλοποιθμζνα δάνεια, κακϊσ και τα
τιτλοποιθμζνα εταιρικά ομόλογα. Σο 2011 ςτθν κατθγορία των επιχειριςεων δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια προσ τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, αγρότεσ
και ατομικζσ επιχειριςεισ, όπου από το Ιοφνιο του 2010 αποτελοφν ξεχωριςτι κατθγορία.
Πθγι: Σράπεηα τθσ Ελλάδασ

Θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ και οι αυξανόμενεσ επιςφάλειεσ δθμιουργοφν ολοζνα και αυςτθρότερεσ
πιςτωτικζσ ςυνκικεσ για το τραπεηικό ςφςτθμα. Σ βακμόσ χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων από
τα εγχϊρια Ρομιςματικά Χρθματοπιςτωτικά Λδρφματα (ΡΧΛ) ςυμβαδίηει με τθ μείωςθ τθσ
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και των επενδφςεων, κακϊσ και με τθν πτϊςθ των εγχϊριων
κατακζςεων. Ειδικότερα, ο ρυκμόσ αφξθςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ του ιδιωτικοφ επιχειρθματικοφ
τομζα ακολουκεί ζντονα κακοδικι πορεία τα τρία τελευταία χρόνια, ενϊ το 2011 θ χρθματοδότθςθ
προσ τισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ μειϊκθκε (-2%). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, ο περιοριςμόσ τθσ
χρθματοδότθςθσ ιταν ακόμα μεγαλφτεροσ το 2011 για τθν ξεχωριςτι κατθγορία των ελεφκερων
επαγγελματιϊν, αγροτϊν και ατομικϊν επιχειριςεων (-6,6%). Θ χρθματοδότθςθ προσ τα νοικοκυριά
μειϊκθκε κατά 3,9% το ίδιο ζτοσ. Θ πρόςβαςθ του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν χρθματοδότθςθ
περιορίηεται κατά κφριο λόγο από το υψθλό κόςτοσ δανειςμοφ (επιτόκια), ενϊ λόγω τθσ
αβεβαιότθτασ και αςτάκειασ που επικρατεί υπάρχει γενικά απροκυμία από τισ επιχειριςεισ να
διακζςουν κεφάλαια για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων.
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Διάγραμμα 2.6: Ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν (% του ΑΕΡ, 2007-2011)
10,0%

0,7%

5,0%

1,2%

7,4%

7,4%

-4,2%

-4,6%

0,6%

0,1%

0,3%

5,5%

5,8%

6,8%

-3,9%

-3,6%

-4,2%

-13,3%

-12,4%

-12,7%

-10,1%

-9,8%

2010

2011*

0,0%
-5,0%

-18,6%

-18,9%

-10,0%
-11,1%

-15,0%
-14,6%

-14,9%

2007

2008

-20,0%
-25,0%
2009

Λςοηφγιο ειςοδθμάτων

Λςοηφγιο υπθρεςιϊν

Λςοηφγιο μεταβιβάςεων

Λςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν

Εμπορικό ιςοηφγιο

* Προςωρινά ςτοιχεία
Πθγι: Σράπεηα τθσ Ελλάδασ

Χε αντίκεςθ με τθν εγχϊρια ηιτθςθ, θ ςυμβολι του εξωτερικοφ τομζα ιταν κετικι ςτθ ςφνκεςθ του
ΑΕΥ από το 2009 και μετά. Χε πραγματικοφσ όρουσ (ςτακερζσ τιμζσ 2011), οι ειςαγωγζσ αγακϊν και
υπθρεςιϊν ςθμείωςαν μείωςθ κατά 20,2% το 2009, κατά 7,2% το 2010 και κατά 8,1% το 2011, λόγω
τθσ υποχϊρθςθσ τθσ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ και των ακακάριςτων πάγιων επενδφςεων τθν
τελευταία τριετία. Σι εξαγωγζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν μειϊκθκαν ςθμαντικά αλλά λιγότερο από τισ
ειςαγωγζσ το 2009 (κατά 19,5%) ενϊ το 2010 ςθμείωςαν αφξθςθ κατά 4,2%, αδυνατϊντασ να
φτάςουν τα προ του 2008 επίπεδα. Θ αφξθςθ αυτι εκτιμάται ότι οφείλεται ςτθν ανάκαμψθ τθσ
παγκόςμιασ αγοράσ, κακϊσ και ςτθν προςπάκεια αντιςτάκμιςθσ τθσ μείωςθσ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ
για ελλθνικά αγακά και υπθρεςίεσ από τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ. Θ κετικι αυτι ςυμβολι των
εξαγωγϊν μετριάςτθκε το 2011, κακϊσ παρουςίαςαν μικρι μείωςθ τθσ τάξθσ του 0,3%. Θ εξζλιξθ
αυτι εκτιμάται ότι οφείλεται κατά κφριο λόγω ςτθν επιδείνωςθ των παγκόςμιων οικονομικϊν
ςυνκθκϊν.
Σι παραπάνω εξελίξεισ αποτελοφν τον κφριο λόγο μείωςθσ του ελλείμματοσ του ιςοηυγίου
τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν τθν τελευταία διετία, το οποίο διαμορφϊκθκε ςε 11,1% του ΑΕΥ το 2009
(από 14,9% το 2008) και ςε 10,1% το 2010. Ψο 2011 το ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν μειϊκθκε
περαιτζρω ςε -9,8% του ΑΕΥ, ωςτόςο αυτό δεν οφείλεται ςε βελτίωςθ του εμπορικοφ ιςοηυγίου,
αλλά ςτθν περαιτζρω βελτίωςθ του ιςοηυγίου υπθρεςιϊν.
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Διάγραμμα 2.7: Εμπορικό ιςοηφγιο (% του ΑΕΡ, 2007-2011)
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Πθγι: Σράπεηα τθσ Ελλάδασ

Σι δυςμενείσ ςυνκικεσ του οικονομικοφ κλίματοσ τθσ Ελλάδασ αντικατοπτρίηονται πλιρωσ ςτουσ
ςφνκετουσ δείκτεσ ςυγκυρίασ τθσ περιοδικισ ζρευνασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τισ
επιχειρθματικζσ και καταναλωτικζσ προςδοκίεσ (Business and Consumer Surveys). Σ ςφνκετοσ
δείκτθσ οικονομικοφ κλίματοσ για τθν Ελλάδα ακολουκεί ζντονα αρνθτικι πορεία από το 2008 και
μετά, διαμορφοφμενοσ ςε 77,6 το 2011 ζναντι 108,4 το 2007. Σι προςδοκίεσ του επιχειρθματικοφ
κόςμου καταγράφονται αρνθτικζσ από το 2009 και μετά ςε όλουσ τουσ επιμζρουσ οικονομικοφσ
κλάδουσ. Υιο αρνθτικι είναι θ πορεία του δείκτθ επιχειρθματικϊν προςδοκιϊν ςτον κλάδο των
καταςκευϊν, ακολουκοφμενθ τα τελευταία δφο ζτθ από τον δείκτθ του λιανικοφ εμπορίου. Σι
δείκτεσ των λοιπϊν κλάδων (μεταποίθςθ και υπθρεςίεσ) κυμαίνονται διαχρονικά ςε παρόμοια
αρνθτικά επίπεδα.
Ακόμα πιο αποκαρρυντικά είναι τα αποτελζςματα που προκφπτουν από τον δείκτθ καταναλωτικϊν
προςδοκιϊν. Υαραδοςιακά, οι καταναλωτζσ είναι ςτακερά πιο απαιςιόδοξοι από του
επιχειρθματίεσ (ακόμα και το 2007), με αποτζλεςμα ο δείκτθσ προςδοκιϊν τουσ να κυμαίνεται ςε
πολφ πιο αρνθτικά επίπεδα. Θ επιδείνωςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ αντικατοπτρίηεται ςτθν
ςυνεχόμενθ κακοδικι πορεία του δείκτθ τθν τελευταία τριετία, με εξαίρεςθ το τελευταίο τρίμθνο
του 2009. Ψο δεφτερο μιςό του 2011 και το πρϊτο τρίμθνο του 2012, ο εν λόγω δείκτθσ
διαμορφϊνεται ςτα χαμθλότερα επίπεδα τθσ τελευταίασ πενταετίασ.
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Διάγραμμα 2.8: Δείκτθσ οικονομικοφ κλίματοσ (Ελλάδα, Ιανουάριοσ 2007 – Μάρτιοσ 2012)
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θμείωςθ: Ο δείκτθσ οικονομικοφ κλίματοσ είναι ςφνκετοσ δείκτθσ που υπολογίηεται με βάςθ τουσ επιμζρουσ δείκτεσ επιχειρθματικϊν προςδοκιϊν τθσ
βιομθχανίασ, των καταςκευϊν, του λιανικοφ εμπορίου, των υπθρεςιϊν και των καταναλωτϊν.
Πθγι: Eurostat / Business and Consumer Surveys

Διάγραμμα 2.9 : Δείκτεσ επιχειρθματικϊν προςδοκιϊν (Ελλάδα, Ιανουάριοσ 2007 – Μάρτιοσ 2012)
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θμείωςθ: Οι τιμζσ αφοροφν τισ ιςορροπίεσ των απαντιςεων, δθλ. τθ ςτακμιςμζνθ διαφορά κετικϊν και αρνθτικϊν απαντιςεων. Θετικζσ είναι οι απαντιςεισ
ςφμφωνα με τισ οποίεσ το επίπεδο ενόσ μεγζκουσ υπερζβθ τισ κανονικζσ του τιμζσ (εκτιμιςεισ) ι πρόκειται να αυξθκεί (προοπτικζσ). Αρνθτικζσ είναι οι
απαντιςεισ ςφμφωνα με τισ οποίεσ το επίπεδο ενόσ μεγζκουσ ιταν κατϊτερο του κανονικοφ (εκτιμιςεισ) ι πρόκειται να μειωκεί (προοπτικζσ).
Πθγι: Eurostat / Business and Consumer Surveys

Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα

Χελ. 18

ΞΕΦΑΟΑΛΣ 2

Διάγραμμα 2.10 : Δείκτθσ καταναλωτικϊν προςδοκιϊν (Ελλάδα, Ιανουάριοσ 2007 – Μάρτιοσ 2012)
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θμείωςθ: Οι τιμζσ αφοροφν τισ ιςορροπίεσ των απαντιςεων, δθλ. τθ ςτακμιςμζνθ διαφορά κετικϊν και αρνθτικϊν απαντιςεων. Θετικζσ είναι οι απαντιςεισ
ςφμφωνα με τισ οποίεσ το επίπεδο ενόσ μεγζκουσ υπερζβθ τισ κανονικζσ του τιμζσ (εκτιμιςεισ) ι πρόκειται να αυξθκεί (προοπτικζσ). Αρνθτικζσ είναι οι
απαντιςεισ ςφμφωνα με τισ οποίεσ το επίπεδο ενόσ μεγζκουσ ιταν κατϊτερο του κανονικοφ (εκτιμιςεισ) ι πρόκειται να μειωκεί (προοπτικζσ).
Πθγι: Eurostat / Business and Consumer Surveys

Σι δυςμενείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ και θ αβεβαιότθτα και αςτάκεια που τισ ςυνοδεφουν
ερμθνεφουν και εν μζρει προμθνφουν τισ αλλαγζσ ςτθν οικονομικι ςυμπεριφορά και ςτισ
προςδοκίεσ τόςο των επιχειριςεων όςο και των καταναλωτϊν. Ξινθτιρια δφναμθ για τθν
ανάκαμψθ του επιχειρθματικοφ κλίματοσ, τθν τόνωςθ τθσ κατανάλωςθσ και των επενδφςεων
αποτελεί θ βελτίωςθ τθσ οικονομικισ κζςθσ τθσ Ελλάδασ και θ αποκατάςταςθ τθσ ςτακερότθτασ
του πιςτωτικοφ ςυςτιματοσ. Υροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, μεταξφ άλλων, ςυγκαταλζγονται οι
δθμόςιεσ πρωτοβουλίεσ επιτάχυνςθσ τθσ απορρόφθςθσ των ευρωπαϊκϊν κονδυλίων των
Διαρκρωτικϊν Ψαμείων, κακϊσ και των πόρων του νζου επενδυτικοφ νόμου.
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3 . Χ Α Α Κ Τ Η  Ι Σ Τ Ι Κ Α Τ Ω Ν Μ Μ Ε - Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Ρ Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ι Σ

3.1

Ο ΟΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

Δεν υπάρχει ζνασ ενιαίοσ, κοινά αποδεκτόσ οριςμόσ τθσ μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ, δεδομζνου ότι
οι εκάςτοτε οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ κάκε χϊρασ και οι εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ
διαμορφϊνουν τον τρόπο οριςμοφ των ΠΠΕ. Διαφορζσ ςτον οριςμό του μεγζκουσ μιασ ΠΠΕ
προκαλοφνται επίςθσ από διάφορεσ γεωγραφικζσ παραμζτρουσ, αλλά και από τισ διαςτάςεισ των
αγορϊν. Χφμφωνα με τθ διεκνι βιβλιογραφία, τα περιςςότερο χρθςιμοποιοφμενα ποςοτικά
κριτιρια για τον οριςμό μιασ επιχείρθςθσ ωσ μικρομεςαίασ είναι κατά κφριο λόγο ο αρικμόσ των
απαςχολουμζνων και ςτθ ςυνζχεια ο κφκλοσ εργαςιϊν.
Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ μελζτθσ που αφορά ςτθν εκπόνθςθ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ για το ζτοσ
2011 με κζμα τθν Ξατάςταςθ και τισ Υροοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα, χρθςιμοποιείται ο οριςμόσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τισ ΠΠΕ.
Ψο 1996 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζδωςε ςφςταςθ με τθν οποία διατυπϊκθκε ο πρϊτοσ κοινόσ
οριςμόσ των ΠΠΕ1, ο οποίοσ εφαρμόςτθκε ςε όλθ τθν ΕΕ. Χτθ ςυνζχεια για τθ νζα ςφςταςθ που
ενζκρινε θ Επιτροπι ςτισ 6 Παΐου 2003 ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
μεςαίων επιχειριςεων (2003/361/ΕΞ, Επίςθμθ Εφθμερίδα L124 τθσ 20.05.2003, ς. 36-41),
ελιφκθςαν υπόψθ οι οικονομικζσ εξελίξεισ από το 1996 και ζπειτα (ο πλθκωριςμόσ, θ αφξθςθ τθσ
παραγωγικότθτασ κακϊσ και θ εμπειρία που αποκτικθκε). Σ οριςμόσ αυτόσ τζκθκε ςε ιςχφ από τθν
1/1/2005 και εφαρμόηεται ςιμερα ςε όλεσ τισ πολιτικζσ, τα προγράμματα και τα μζτρα τθσ
Επιτροπισ για τισ ΠΠΕ.
Θ χριςθ του οριςμοφ αυτοφ από τα κράτθ μζλθ δεν είναι υποχρεωτικι, αλλά θ Ε.Ε. εφαρμόηει τον
οριςμό αυτό ςε οριςμζνουσ τομείσ όπωσ οι κρατικζσ ενιςχφςεισ, θ χρθματοδότθςθ μζςω των
Διαρκρωτικϊν Ψαμείων ι τα κοινοτικά προγράμματα, και ιδιαίτερα το πρόγραμμα-πλαίςιο για τθν
ζρευνα και τθν τεχνολογικι ανάπτυξθ. Επιπλζον, θ Ε.Ε. ςυςτινει, χωρίσ να δεςμεφει, προσ τισ χϊρεσμζλθ, τθν Ευρωπαϊκι Ψράπεηα Επενδφςεων και το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Επενδφςεων τθν υιοκζτθςθ
του ίδιου οριςμοφ για τα προγράμματά τουσ.

1 φςταςθ 96/280/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ 3θσ Απριλίου 1996,ςχετικά με τον οριςμό των μικρομεςαίων επιχειριςεων, ΕΕ L
107 τθσ 30.4.1996, ς. 4-9.
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Ζτςι ςφμφωνα με τον οριςμό τθσ Επιτροπισ οι πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ
ορίηονται με βάςθ τον αρικμό των απαςχολοφμενων ατόμων και τον κφκλο εργαςιϊν τουσ ι το
ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ τουσ. Υιο ςυγκεκριμζνα:


Θ κατθγορία των πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ΠΠΕ) αποτελείται από
επιχειριςεισ που απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηόμενουσ και των οποίων ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ ι το ςφνολο του ετιςιου
ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.



Χτθν κατθγορία των ΠΠΕ, ωσ μικρι επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί
λιγότερουσ από 50 εργαηόμενουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν ι το ςφνολο του
ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.



Χτθν κατθγορία των ΠΠΕ, ωσ πολφ μικρι επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ που απαςχολεί
λιγότερουσ από 10 εργαηόμενουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν ι το ςφνολο του
ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.



Ωσ μεςαία επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ που απαςχολεί από 50 μζχρι 250 εργαηόμενουσ
και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν κυμαίνεται από 10 ζωσ 50 εκατομμφρια ευρϊ ι το
ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ κυμαίνεται από 10 ζωσ 43 εκατομμφρια ευρϊ.

Αναλυτικότερα, θ κατάταξθ των ΠΠΕ γίνεται ωσ εξισ:

Ρίνακασ 3.1: Οριςμόσ των πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων τθσ Ε.Ε.

ΑΙΘΜΟΣ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΓΑΣΙΩΝ

Μεςαία

<250

≤ €50 εκατ.

Μικρι

< 50

≤ €10 εκατ.

≤ €10 εκατ.

Ρολφ Μικρι

< 10

≤ €2 εκατ.

≤ €2 εκατ.

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ι

≤ €43 εκατ.

Πθγι: φςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003/361/ΕΚ (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, ο αρικμόσ των απαςχολοφμενων ατόμων
αντιςτοιχεί ςτον αρικμό ετιςιων μονάδων εργαςίασ (ΕΠΕ), δθλαδι ςτον αρικμό εργαηομζνων
πλιρουσ απαςχόλθςθσ που εργάςτθκαν ςτθν εξεταηόμενθ επιχείρθςθ ι για λογαριαςμό αυτισ επί
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ολόκλθρο το υπόψθ ζτοσ. Ψα άτομα που δεν εργάςτθκαν ολόκλθρο το ζτοσ ι οι εργαηόμενοι μερικισ
απαςχόλθςθσ αντιςτοιχοφν ςε κλάςματα των ΕΠΕ. Ζτςι λοιπόν, αναφορικά με το κριτιριο του
αρικμοφ των απαςχολουμζνων, ο οριςμόσ τθσ ΠΠΕ καλφπτει το προςωπικό πλιρουσ, μερικισ και
εποχικισ απαςχόλθςθσ και περιλαμβάνει:


τουσ μιςκωτοφσ,



τα άτομα που εργάηονται για τθν επιχείρθςθ, ζχουν ςχζςθ εξάρτθςθσ προσ αυτιν και
εξομοιοφνται με μιςκωτοφσ με βάςθ το εκνικό δίκαιο,



τουσ ιδιοκτιτεσ επιχειρθματίεσ



τουσ εταίρουσ που αςκοφν τακτικι δραςτθριότθτα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ και ζχουν
οικονομικά οφζλθ από τθν επιχείρθςθ.

Ψζλοσ ςθμειϊνεται ότι οι μακθτευόμενοι ι οι ςπουδαςτζσ που βρίςκονται ςε επαγγελματικι
εκπαίδευςθ ι θ διάρκεια των αδειϊν μθτρότθτασ δεν ςυνυπολογίηονται.
Σ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν είναι το ειςόδθμα που ειςζπραξε θ επιχείρθςθ κατά τθ διάρκειασ του εν
λόγω ζτουσ από τθν πϊλθςθ προϊόντων και τθν παροχι υπθρεςιϊν μετά τθν αφαίρεςθ των
εκπτϊςεων επί των πωλιςεων. Σ κφκλοσ εργαςιϊν δεν περιλαμβάνει το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ
ι άλλουσ ζμμεςουσ φόρουσ. Ωςτόςο ςθμειϊνεται ότι αν μια επιχείρθςθ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ
υπερβεί τα όρια του απαςχολοφμενου προςωπικοφ ι των χρθματοπιςτωτικϊν ποςϊν δεν χάνει τθν
ιδιότθτά τθσ ωσ ΠΠΕ, με τθν οποία ξεκίνθςε το οικονομικό ζτοσ. Αν όμωσ για δφο διαδοχικά ζτθ
υπερβεί τα αναφερόμενα ςτον προθγοφμενο πίνακα όρια τότε παφει να κεωρείται ΠΠΕ. Αντίςτοιχα
μια μεγάλθ επιχείρθςθ που για δφο διαδοχικά ζτθ βρίςκεται κάτω από τα ανωτζρω όρια, αποκτά
τθν ιδιότθτα τθσ ΠΠΕ.

3.2

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΩΡΗ

Σ ρόλοσ των ΠΠΕ ςτθν ευρωπαϊκι οικονομία ζχει αναγνωριςτεί επανειλθμμζνα ςτο υψθλότερο
πολιτικό επίπεδο, κρίνοντασ πωσ θ ευθμερία τουσ είναι ζνασ κρίςιμοσ παράγοντασ για τθν επίτευξθ
οικονομικισ αφξθςθσ και κζςεων εργαςίασ ςτθν ΕΕ.
Είναι χαρακτθριςτικό πωσ θ πολιτικι για τισ ΠΠΕ ζχει γίνει ζνα από τα βαςικά ςτοιχεία τθσ
ανανεωμζνθσ ςτρατθγικισ τθσ Οιςαβόνασ και οι ανθςυχίεσ των ΠΠΕ ζχουν τοποκετθκεί ςτθν
καρδιά των ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν πολιτικϊν με το ςφνκθμα «Υροτεραιότθτα ςτισ Πικρζσ
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Επιχειριςεισ» (“think small first”). Χτο πλαίςιο αυτό, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζκεςε τισ ανάγκεσ των
ΠΠΕ ςτο επίκεντρο τθσ ςτρατθγικισ τθσ Οιςαβόνασ, κυρίωσ από το 20052 με τθν εφαρμογι ενόσ
πλαιςίου ενεργειϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των ΠΠΕ να επιβιϊνουν ςτθν αγορά, να
αναπτφςςονται και να δθμιουργοφν κζςεισ εργαςίασ και τθν υπόδειξθ νζων τρόπων για τθ βελτίωςθ
του διαλόγου και των διαβουλεφςεων με τισ ΠΠΕ και τουσ φορείσ που τισ εκπροςωποφν.
Αλλά και ςτθ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» για τθ δεκαετία 2011-2020, τθν οποία πρότεινε θ
Επιτροπι ςτισ 3 /3/2010 [COM/2010/2020] και ενζκρινε το Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο ςτισ 26/3/2010, θ
βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ κυρίωσ για τισ ΠΠΕ, περιλαμβάνεται ςε μία εκ των
επτά εμβλθματικϊν πρωτοβουλιϊν που ζχουν προτακεί για τθν επίτευξθ προόδου ςε κάκε
προτεραιότθτα τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ. Υρόκειται για τθν εμβλθματικι πρωτοβουλία «Πια
βιομθχανικι πολιτικι για τθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ» θ οποία αποβλζπει ςε μια ςφγχρονθ
βιομθχανικι πολιτικι που κα ςτθρίηει τθν επιχειρθματικότθτα, κα κακοδθγεί και κα βοθκά τθ
βιομθχανία ςτθν αντιμετϊπιςθ των εν λόγω προκλιςεων, κα προωκεί τθν ανταγωνιςτικότθτα των
επιχειριςεων τθσ Ευρϊπθσ ςτον πρωτογενι τομζα, ςτθ μεταποίθςθ και ςτισ υπθρεςίεσ και κα τισ
βοθκά να αξιοποιιςουν τισ ευκαιρίεσ που παρζχει θ παγκοςμιοποίθςθ και θ πράςινθ οικονομία.
Επιπλζον, τον Λοφνιο του 2008 εγκρίκθκε θ κορυφαία ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για τισ μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ «Υράξθ για τισ Πικρζσ Επιχειριςεισ ςτθν Ευρϊπθ (Small Business Act -SBA)»3, θ οποία
επίςθσ είναι βαςιςμζνθ ςτθν αρχι Think Small First. Θ εν λόγω πράξθ ειςάγει δζκα αρχζσ για τθν
κακοδιγθςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ των πολιτικϊν, τόςο ςε ευρωπαϊκό όςο και ςε
εκνικό επίπεδο. Υρόκειται για ζνα κακοριςτικό ςτοιχείο προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ανάπτυξθσ ενόσ
διοικθτικοφ και νομικοφ περιβάλλοντοσ που ςτοχεφει ςτθν αποδζςμευςθ των δυνατοτιτων των
μικρομεςαίων επιχειριςεων και ςτθν περαιτζρω ανάπτυξι τουσ και κα ςυντελζςει ςτθ δθμιουργία
νζων κζςεων εργαςίασ. Χτο πλαίςιο τθσ αναςκόπθςθσ τθσ πρωτοβουλίασ Small Business Act (SBA),
τον Φεβρουάριο του 2011, θ Επιτροπι και τα κράτθ μζλθ ζχουν αναγνωρίςει ότι θ ιςχυρι
διακυβζρνθςθ είναι το κλειδί για τθν επιτυχι υλοποίθςθ τθσ SBA.
Σ κεντρικόσ ρόλοσ των ΠΠΕ ςτθν οικονομία τθσ ΕΕ, ενιςχφεται ακόμθ περιςςότερο εξετάηοντασ τα
ςτοιχεία που παρζχονται τόςο ςτθν ευρωπαϊκι ετιςια ζκκεςθ όςο και τα ενθμερωτικά δελτία του
κάκε κράτουσ – μζλουσ, τα οποία παρζχονται ςτο πλαίςιο αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ των ΠΠΕ

2 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ: «Εφαρμογι του κοινοτικοφ προγράμματοσ τθσ Λιςςαβόνασ - φγχρονθ πολιτικι για τισ ΜΜΕ
με ςτόχο τθν τόνωςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ απαςχόλθςθσ» *COM(2005) 551+ τελικό, 10.11.2005.
3 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ: «Προτεραιότθτα ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ, Μια «Small Business Act» για τθν Ευρϊπθ»
[COM(2008) 394] τελικό, 25/6/2008
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(SME Performance Review-SPR). Χθμειϊνεται ότι το SME Performance Review αποτελεί ζνα από τα
κφρια εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι προκειμζνου να παρακολουκεί
και να αξιολογεί τισ επιδόςεισ κάκε κράτουσ -μζλουσ κατά τθν εφαρμογι τθσ πρωτοβουλίασ Small
Business Act. Δρομολογικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι το 2008 και αντιπροςωπεφει μια πλιρθ
πθγι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν απόδοςθ των ΠΠΕ ςτθν Ευρϊπθ, χρθςιμοποιϊντασ αφενόσ ζνα
ευρφ φάςμα δεικτϊν επιτυχίασ και εςτιάηοντασ αφετζρου ςτα μζτρα που λαμβάνονται ςτο Χχζδιο
Δράςθσ για το SBA.
Ζτςι ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που δθμοςιεφτθκαν ςτο ενθμερωτικό δελτίο για τθν πρωτοβουλία SBA
ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςτθν ετιςια Ευρωπαϊκι Ζκκεςθ, το ζτοσ 2010 τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν
Ευρϊπθ των 27, οι ΠΠΕ αποτελοφν πάνω από το 90% του ςυνόλου των επιχειριςεων.
Χτθν Ελλάδα όμωσ οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, δθλαδι αυτζσ που απαςχολοφν προςωπικό μζχρι 10
άτομα, κατζχουν ποςοςτό μεγαλφτερο από το μζςο όρο τθσ ΕΕ-27 ςτο ςφνολο των επιχειριςεων
(96,5% ζναντι 92,1%), ενϊ αποτελοφν το 96,6% των ΠΠΕ, ξεπερνϊντασ κατά 4 περίπου ποςοςτιαίεσ
μονάδεσ τον αντίςτοιχο μζςο όρο τθσ ΕΕ.
Σ ρόλοσ των ΠΠΕ ςτθν ελλθνικι οικονομία φαίνεται και από τον αρικμό των εργαηόμενων που
απαςχολοφνται ςε αυτζσ, με το 85,6% του ςυνόλου των απαςχολοφμενων να αφορά ςτον τομζα των
ΠΠΕ, ποςοςτό αρκετά υψθλότερο από το μζςο όρο τθσ ΕΕ (66,9%). Ξαι ςτθ δθμιουργία κζςεων
απαςχόλθςθσ οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ κατζχουν ιδιαίτερα υψθλό μερίδιο ςτθν Ελλάδα (57,6%),
ςυγκριτικά με τον αντίςτοιχο μζςο όρο τθσ ΕΕ (29,8%), ενϊ ακολουκοφν οι επιχειριςεισ που
απαςχολοφν από 10-49 άτομα οι οποίεσ κατζχουν το 17,5% του ςυνόλου των κζςεων εργαςίασ ςτθν
Ελλάδα. Χτο ςφνολο των ελλθνικϊν ΠΠΕ οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ απαςχολοφν το 67,3% των
εργαηομζνων, ζναντι 44,5% που είναι ο μζςοσ όροσ των κζςεων εργαςίασ των πολφ μικρϊν
επιχειριςεων ςτθν ΕΕ-27.
Θ πορεία τθσ παραγωγικότθτασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων, δεν είναι ανάλογθ με τα μεγζκθ που
προαναφζρκθκαν ςε ςχζςθ με τισ κζςεισ εργαςίασ και τον αρικμό των επιχειριςεων. Ζτςι ενϊ το
μεγαλφτερο μζροσ των επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα αφορά ςε πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ
αντιπροςωπεφουν το 57,6% των κζςεων εργαςίασ, εντοφτοισ θ ςυμβολι τουσ ςτθν προςτικζμενθ
αξία είναι μόλισ 35,3%. Χτον αντίποδα, οι μεγάλεσ επιχειριςεισ που απαςχολοφν πάνω από 250
άτομα, ενϊ αντιπροςωπεφουν μόλισ το 0,1% του ςυνόλου του ςυνόλου των επιχειριςεων
ςυμβάλουν κατά 28,3% ςτθν προςτικζμενθ αξία. Εξετάηοντασ τα αντίςτοιχα μεγζκθ ςτθν ΕΕ-27
παρατθροφμε μια πιο ιςομερι κατανομι μεταξφ των ΠΠΕ και των μεγάλων εταιρειϊν αναφορικά,
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τόςο με το μερίδιο που αντιπροςωπεφουν ςτθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ (66,9% οι ΠΠΕ ζναντι
33,1% οι μεγάλεσ επιχειριςεισ), όςο και με τθ ςυμβολι τουσ ςτθν προςτικζμενθ αξία (58,4% οι
ΠΠΕ ζναντι 41,6% οι μεγάλεσ επιχειριςεισ).
Ψα ανωτζρω μεγζκθ ςε απόλυτουσ αρικμοφσ παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί. Χτο
ςθμείο αυτό κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι τα ςτοιχεία για το 2010 αφοροφν ςε εκτιμιςεισ των
αντίςτοιχων μεγεκϊν, οι οποίεσ πραγματοποιικθκαν από τθν Cambridge Econometrics,
λαμβάνοντασ ωσ βάςθ υπολογιςμοφ τα ςτοιχεία τθσ περιόδου 2002-2007 που διατίκενται από τθ
βάςθ δεδομζνων των ςτατιςτικϊν διάρκρωςθσ των επιχειριςεων (Eurostat- Structural Business
Statistics). Επιπλζον, οι επιχειριςεισ που περιλαμβάνονται ςτθ βάςθ δεδομζνων και επομζνωσ ςτισ
εκτιμιςεισ, αφοροφν τθ μεταποίθςθ, τισ καταςκευζσ, το εμπόριο και τισ υπθρεςίεσ (NACE Ανακ. 1.1
τμιματα C ζωσ I, K4), ενϊ δεν περιλαμβάνονται οι επιχειριςεισ που θ κφρια οικονομικι τουσ
δραςτθριότθτα είναι ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ, δαςοκομίασ, αλιείασ ι τισ πρωτίςτωσ μθ εμπορικζσ
υπθρεςίεσ, όπωσ θ εκπαίδευςθ και θ υγεία.

Ρίνακασ 3.2: Ρλικοσ επιχειριςεων, κζςεισ απαςχόλθςθσ και μζγεκοσ προςτικζμενθσ αξίασ ςτθν Ελλάδα
και ςτθν ΕΕ-27 (2010-εκτιμιςεισ)
ΑΙΘΜΟΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣΗΣ
Ρολφ μικρζσ (0-9)
Μικρζσ (10-49)
Μεςαίεσ (50-249)
Σφνολο ΜΜΕ:
Μεγάλεσ (250+)
Γενικό Σφνολο

Ελλάδα

ΕΕ-27

ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ελλάδα

ΕΕ-27

ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Ελλάδα
(εκατ. €)

ΕΕ-27
(εκατ. €)

719.952

19.198.539

1.447.218

38.905.519

27.098

1.293.391

22.832

1.378.401

438.792

26.605.166

15.808

1.132.202

2.893

219.252

264.427

21.950.107

12.155

1.067.387

745.677

20.796.192

2.150.437

87.460.792

55.061

3.492.980

563

43.034

362.055

43.257.098

21.708

2.485.457

746.240

20.839.226

2.512.492

130.717.890

76.769

5.978.437

Πθγι: SBA Fact Sheets (GREECE 2010-2011) / Annual Report on EU Small and Medium sized Enterprises 2010-2011 / Cambridge Econometrics

4 NACE Rev. 1.1: ςχετικοί πίνακεσ ςτον ιςτότοπο http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/
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4 . Χ Ω  Ι Κ Η Κ Α Ι Κ Λ Α Δ Ι Κ Η Κ ΑΤΑ Ν Ο Μ Η Τ Ω Ν Μ Μ Ε

4.1

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

Τπωσ προαναφζρκθκε ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ των ΠΠΕ (SME Performance
Review-SPR), θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι δθμοςιεφει ευρωπαϊκζσ ετιςιεσ εκκζςεισ όςο και ενθμερωτικά
δελτία ςε εκνικό επίπεδο, προκειμζνου να παρακολουκεί και να αξιολογεί τισ επιδόςεισ κάκε
κράτουσ -μζλουσ κατά τθν εφαρμογι τθσ πρωτοβουλίασ Small Business Act.
Ζτςι ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που δθμοςιεφτθκαν ςτο ενθμερωτικό δελτίο για τθν πρωτοβουλία SBA
για τθν Ελλάδα, το ζτοσ 2010 οι ελλθνικζσ ΠΠΕ αντιπροςϊπευαν το 99,92% του ςυνόλου των
επιχειριςεων, ενϊ ςτθν Ευρϊπθ των 27, το αντίςτοιχο μζγεκοσ ανιλκε ςε 99,79%.
Αυτό που χαρακτθρίηει όμωσ τθ διάρκρωςθ των ελλθνικϊν ΠΠΕ είναι θ κυριαρχία των πολφ μικρϊν
επιχειριςεων, δθλαδι αυτϊν με προςωπικό μζχρι 10 άτομα, οι οποίεσ, το ζτοσ 2010, κατείχαν
ποςοςτό μεγαλφτερο από το μζςο όρο τθσ Ευρϊπθσ ςτο ςφνολο των επιχειριςεων (96,5% ςτθν
Ελλάδα, ζναντι 92,1% ςτθν ΕΕ), ενϊ αποτζλεςαν το 96,6% των ΠΠΕ, ξεπερνϊντασ κατά 4 περίπου
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ τον αντίςτοιχο μζςο όρο τθσ ΕΕ. Μδια εικόνα ιςχφει για το 2011 με τισ πολφ
μικρζσ επιχειριςεισ να αποτελοφν το 96,5% του ςυνόλου των επιχειριςεων.
Για τθν εξζταςθ τθσ διαχρονικισ πορείασ των ελλθνικϊν μικρομεςαίων επιχειριςεων, τόςο ςτο
ςφνολό τουσ όςο και ανά δραςτθριότθτα γίνονται οι παρακάτω διευκρινιςεισ όςον αφορά ςτθν
ζρευνα που διεξάγεται ςτο πλαίςιο τθσ ετιςιασ Ευρωπαϊκισ Ζκκεςθσ5:


ςυμπεριλαμβάνονται επιχειριςεισ που θ κφρια δραςτθριότθτά τουσ, κατά NACE ανακ. 1.1,
εμπίπτει ςτουσ τομείσ των ορυχείων και λατομείων (C), τθσ μεταποίθςθσ (D), τθσ παροχισ
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ αερίου και νεροφ (E), των καταςκευϊν (F), του διανεμθτικοφ
εμπορίου (G) των ξενοδοχείων και εςτιατορίων (H), των μεταφορϊν, αποκικευςθσ και
επικοινωνιϊν (I), τθσ διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, εκμιςκϊςεων & επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων (K), ενϊ δεν περιλαμβάνονται οι επιχειριςεισ ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ,
δαςοκομίασ, αλιείασ ι τισ πρωτίςτωσ μθ εμπορικζσ υπθρεςίεσ, όπωσ θ εκπαίδευςθ και θ
υγεία.

5 European Commission - SME Performance Review – Annual Report 2010-2011
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τα μεγζκθ για τα ζτθ μζχρι το 2007 προζρχονται από ςτοιχεία τθσ Eurostat – Βάςθ
Δεδομζνων των ςτατιςτικϊν διάρκρωςθσ των επιχειριςεων (Structural Business Statistics
database), ενϊ τα μεγζκθ για τα ζτθ 2008 - 2012 αποτελοφν εκτιμιςεισ οι οποίεσ
πραγματοποιικθκαν από τθν Cambridge Econometrics.

Αναλυτικότερα, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ ετιςιασ Ευρωπαϊκισ Ζκκεςθσ για τθν Ελλάδα, ο αρικμόσ
των μικρομεςαίων επιχειριςεων για τα ζτθ 2005-2012 παρουςιάηει πτωτικι πορεία, θ οποία
κορυφϊνεται τα ζτθ 2009-2011, ακολουκϊντασ τθν φφεςθ ςτθν οποία ειςιλκε θ ελλθνικι
οικονομία. Σ αρικμόσ των επιχειριςεων για το 2012 εκτιμάται ότι κα μειωκεί ελαφρϊσ ςε ςχζςθ με
το 2011. Σ μζςοσ ετιςιοσ ρυκμόσ μείωςθσ διαμορφϊκθκε ςε 1,85%, ενϊ το 2010 ςθμειϊκθκε θ
μεγαλφτερθ μείωςθ του αρικμοφ των ΠΠΕ (4,77%). Ψο 2009 και το 2011 το ποςοςτό μεταβολισ ςε
ςχζςθ με το 2008 και το 2010 αντίςτοιχα διαμορφϊκθκε περίπου ςτα ίδια επίπεδα (3,35%). Χε
απόλυτουσ αρικμοφσ το διάςτθμα 2008-2012 ςτθν Ελλάδα οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ μειϊκθκαν
κατά 90.379.
Σι ΠΠΕ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, εκμιςκϊςεων &
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ καλφπτουν μικρό ποςοςτό του ςυνόλου των
επιχειριςεων (17% περίπου το 2005 και 6,76% εκτιμάται για το 2012), υπζςτθςαν τθν μεγαλφτερθ
ςυρρίκνωςθ τα ζτθ 2008-2012, με τθ μεγαλφτερθ μείωςθ να ςθμειϊνεται το 2010 (20,51%) θ οποία
ςε απόλυτουσ αρικμοφσ εκφράηεται ςε μείωςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων του τομζα κατά
19.557. Θ ποςοςτιαία μεταβολι του αρικμοφ των επιχειριςεων του τομζα διανεμθτικοφ εμπορίου,
ο οποίοσ διαχρονικά ςυγκεντρϊνει τον μεγαλφτερο αρικμό επιχειριςεων, παρουςίαςε ελαφριά
ςυρρίκνωςθ τα ζτθ 2010 και 2011, ενϊ κατά μζςο όρο ςτθν εξεταηόμενθ περίοδο (2005-2012) ο
τομζασ παρουςιάηει ςχεδόν ςτακερι πορεία (0,07%). Σ τομζασ των καταςκευϊν παρουςιάηει
αρνθτικι πορεία κακ’ όλο το εξεταηόμενο διάςτθμα, με τθν μεγαλφτερθ ςυρρίκνωςθ να
ςθμειϊνεται το 2010, όπου το ποςοςτό μείωςθσ των επιχειριςεων ανιλκε ςε 8,91% (περίπου 9.000
επιχειριςεισ ςε απόλυτουσ αρικμοφσ). Ψο διάςτθμα 2005-2012 ο τομζασ παρουςίαςε μείωςθ των
επιχειριςεων κατά 23.767.

Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα

Χελ. 27

ΞΕΦΑΟΑΛΣ 4

Διάγραμμα 4.1: Διαχρονικι κατανομι ΜΜΕ ανά οικονομικι δραςτθριότθτα
(ζτθ 2005-2012)
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Εξετάηοντασ τθ διαχρονικι ςφνκεςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων για το ζτοσ 2012, ςφμφωνα με
τισ προβλζψεισ τθσ Cambridge Econometrics, παρατθροφμε ότι ςτο ςφνολο των ΠΠΕ οι
επιχειριςεισ που απαςχολοφν μζχρι 10 άτομα αποτελοφν το διαχρονικά το μεγαλφτερο ποςοςτό το
οποίο κυμαίνεται από 96,5% - 97,1%, ενϊ ο πλθκυςμόσ των μεςαίων επιχειριςεων (με προςωπικό
από 50 ζωσ 249) αποτελεί περίπου το 0,4% του ςυνολικοφ αρικμοφ των μικρομεςαίων
επιχειριςεων.
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Ρίνακασ 4.1: Διαχρονικι κατανομι ΜΜΕ ανά μζγεκοσ (ζτθ 2005-2012)
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Πθγι: SBA Fact Sheets (GREECE 2010-2011) / Annual Report on EU Small and Medium sized Enterprises 2010-2011 / Cambridge Econometrics

Θ ίδια εικόνα κυριαρχίασ των πολφ μικρϊν επιχειριςεων επιβεβαιϊνεται και από τθν εξζταςθ τθσ
διάρκρωςθσ των ΠΠΕ για το ζτοσ 2011. Ζτςι, βάςει των εκτιμιςεων τθσ Cambridge Econometrics,
το 2011, θ πλειοψθφία των επιχειριςεων όλων των τομζων αφορά ςτθν κατθγορία των πολφ
μικρϊν επιχειριςεων, με εξαίρεςθ τον τομζα παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ αερίου και
νεροφ όπου το 78,05% αφορά μικρζσ επιχειριςεισ, ενϊ ακολουκοφν οι μεςαίεσ και μεγάλεσ
επιχειριςεισ, οι οποίεσ αποτελοφν αντίςτοιχα το 18,29% και 3,66% του ςυνόλου.

Διάγραμμα 4.2: Κατανομι επιχειριςεων ανά οικονομικι δραςτθριότθτα και μζγεκοσ
(2011 - εκτιμιςεισ)
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Πθγι: SBA Fact Sheets (GREECE 2010-2011) / Annual Report on EU Small and Medium sized Enterprises 2010-2011 / Cambridge Econometrics
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5 . Α Ν Α ΛΥ Σ Η Κ  Ι Σ Ι Μ Ω Ν Μ Ε Γ Ε Θ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ι Σ Μ Μ Ε

5.1

ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ψα μεγζκθ για τθν απαςχόλθςθ ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ καταγράφονται ςτο πλαίςιο τθσ
ετιςιασ Ευρωπαϊκισ Ζκκεςθσ για τθν Ελλάδα, ςτθν οποία όπωσ προαναφζρκθκε, για τα ζτθ 20022007 τα ςτοιχεία προζρχονται από τθ βάςθ δεδομζνων των ςτατιςτικϊν διάρκρωςθσ των
επιχειριςεων (Structural Business Statistics Database τθσ Eurostat), ενϊ για τα ζτθ 2008-2012 τα
ςτοιχεία αφοροφν εκτιμιςεισ τθσ Cambridge Econometrics.
Ψο 85,6% των κζςεων απαςχόλθςθσ, το ζτοσ 2010 αφοροφςε ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, ενϊ οι
μεγάλεσ επιχειριςεισ αντιπροςϊπευαν μόνο το 14,4% του ςυνόλου των κζςεων εργαςίασ ςτθν
Ελλάδα (ο αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ τθσ ΕΕ για τισ ΠΠΕ ιταν 66,9%). Ψο 2011 τα ποςοςτά των κζςεων
απαςχόλθςθσ ςτισ ΠΠΕ και ςτισ μεγάλεσ επιχειριςεισ παρζμειναν ςτα ίδια επίπεδα.
Θ κατανομι των κζςεων εργαςίασ ανάμεςα ςτα διάφορα μεγζκθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων
(πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ), όπωσ είναι αναμενόμενο, είναι ανάλογθ τθσ κατανομισ του
αρικμοφ των επιχειριςεων ςε κάκε κατθγορία. Ζτςι οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ κατζχουν ιδιαίτερα
υψθλό μερίδιο ςτθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ ςτο ςφνολο των ΠΠΕ (67,3% το 2010 και 67,5% το
2011), ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο μζςο όρο τθσ ΕΕ (44,5% για το 2010). Ακολουκοφν οι επιχειριςεισ
που απαςχολοφν από 10-49 άτομα οι οποίεσ, το 2011, κατζχουν το 17,4% του ςυνόλου των κζςεων
εργαςίασ ςτθν Ελλάδα και περίπου το 20,3% των κζςεων εργαςίασ των ΠΠΕ (τα ποςοςτά
κυμαίνονται ςτα ίδια περίπου επίπεδα για το ζτοσ 2010). Θ εικόνα των κζςεων εργαςίασ που
αντιπροςωπεφουν οι επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα, το ζτοσ 2011, ωσ ποςοςτό ςτο ςφνολο των
επιχειριςεων, παρουςιάηεται ςχθματικά ςτο ακόλουκο ςχιμα.
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Διάγραμμα 5.1: Κατανομι κζςεων εργαςίασ ανά είδοσ επιχείρθςθσ (2011-εκτιμιςεισ)
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Πθγι: SBA Fact Sheets (GREECE 2010-2011) / Annual Report on EU Small and Medium sized Enterprises 2010-2011 / Cambridge Econometrics

Αλλά και διαχρονικά (ζτθ 2005-2012), θ εξζλιξθ των κζςεων εργαςίασ ςτισ ΠΠΕ παρουςιάηει
ςτακερι εικόνα, εφόςον αντιπροςωπεφουν κατά μζςο όρο το 85% του ςυνόλου των κζςεων
εργαςίασ ςτθν Ελλάδα. Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των κζςεων εργαςίασ των ΠΠΕ καταλαμβάνεται
από τισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, εφόςον περιςςότεροι από ζναν ςτουσ δφο Ζλλθνεσ που εργάηεται
ςτον μθ χρθματοπιςτωτικό τομζα απαςχολείται ςε πολφ μικρι επιχείρθςθ (τα ποςοςτά τθν
εξεταηόμενθ περίοδο κυμαίνονται από 66,63% το 2006 ζωσ 68,8% το 2005). Υερίπου το 20% των
κζςεων εργαςίασ αντιπροςωπεφεται από τισ μικρζσ επιχειριςεισ διαχρονικά, ενϊ το υπόλοιπο
12,4% περίπου αντιπροςωπεφουν οι μεςαίεσ επιχειριςεισ.
Ψα αντίςτοιχα ποςοςτά τθσ ΕΕ-27 για το 2010 αναφορικά με τισ κζςεισ εργαςίασ είχαν διαφορετικι
κατανομι: το 44,5% των κζςεων εργαςίασ των ΠΠΕ αφοροφςε ςτισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ και το
30,4% ςτισ μικρζσ με προςωπικό από 10 ζωσ 49 άτομα.
Επιπλζον, βάςει των ςτοιχείων που δθμοςιεφονται ςτθν Ετιςια Ευρωπαϊκι Ζκκεςθ για τθν Ελλάδα,
ο αρικμόσ των κζςεων εργαςίασ ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ κατά τθ χρονικι περίοδο 20052012, παρουςιάηει ςθμαντικι ςυρρίκνωςθ. Αναλυτικότερα, θ μείωςθ κατά 3,8%, το 2010, των
κζςεων εργαςίασ ςτο ςφνολο των ΠΠΕ ωσ επακόλουκο τθσ οικονομικισ κρίςθσ, εκφράηεται ςε
απόλυτουσ αρικμοφσ ςε 84.888 κζςεισ εργαςίασ που χάκθκαν. Θ φφεςθ αυτι, εκφραηόμενθ ωσ
ποςοςτό των κζςεων απαςχόλθςθσ που αντιπροςωπεφουν οι ΠΠΕ ςυνεχίηεται πιο ιπια το 2011,
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όπου ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ τθσ Cambridge Econometrics, μειϊνεται ςε ςχζςθ με το 2010 κατά
2,78% (59.716 κζςεισ εργαςίασ). Θ μζςθ ετιςια αφξθςθ των κζςεων απαςχόλθςθσ τθν εξεταηόμενθ
περίοδο 2005-2012 ανζρχεται μόλισ ςε 0,36%, γεγονόσ που οφείλεται ότι ςτα ζτθ μζχρι το 2008
υπιρξε αφξθςθ των κζςεων απαςχόλθςθσ.
Χτο τομζα του διανεμθτικοφ εμπορίου, ο οποίοσ ςυγκεντρϊνει τον μεγαλφτερο αρικμό
επιχειριςεων, παρουςιάςτθκε μείωςθ των κζςεων απαςχόλθςθσ, τα ζτθ 2010 και 2011 (αντίςτοιχα
κατά 2,68% και 2,3%), ενϊ θ μζςθ ετιςια αφξθςθ τα ζτθ 2005-2012 είναι μόλισ 0,36%. Αξιοςθμείωτθ
μείωςθ παρουςίαςε ο τομζασ των καταςκευϊν ο οποίοσ το 2010 υπζςτθ μείωςθ ςτισ κζςεισ
εργαςίασ που αντιπροςωπεφει, κατά 10,1% ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό το 2011 κυμάνκθκε ςε 5,42%
(ςε απόλυτουσ αρικμοφσ θ μείωςθ μεταξφ των ετϊν 2008-2010 αντιςτοιχεί ςε 39.945 κζςεισ
εργαςίασ). Σ τομζασ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ αερίου και νεροφ (NACE ανακ. 1.1 E)
ςταδιακά ςυρρικνϊνεται όςον αφορά ςτισ κζςεισ απαςχόλθςθσ από το 2007, με τθ μεγαλφτερθ
μείωςθ να αντιςτοιχεί ςε 7,3% το 2010. Σι εκτιμιςεισ για τα ζτθ 2011και 2012 είναι ότι οι κζςεισ
εργαςίασ του υπόκεινται ςε περαιτζρω μείωςθ (2,43%). Ακολουκεί ο τομζασ των ορυχείων και
λατομείων όπου οι μειϊςεισ ςε κζςεισ εργαςίασ το 2010 και το 2011 εκτιμικθκε ςχεδόν ςτα ίδια
επίπεδα (7,26% και 4,3% αντίςτοιχα). Ψζλοσ, θ μείωςθ των κζςεων εργαςίασ ςτον τομζα τθσ
μεταποίθςθσ μεταξφ των ετϊν 2008-2010 ανζρχεται ςε 22.969, ενϊ θ εκτίμθςθ για το 2011 είναι
14.377 λιγότερεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ.
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Διάγραμμα 5.2: Διαχρονικι κατανομι κζςεων απαςχόλθςθσ ςτισ ΜΜΕ ανά οικονομικι δραςτθριότθτα
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Θ κατανομι των κζςεων απαςχόλθςθσ ανά μζγεκοσ επιχείρθςθσ το ζτοσ 2011 ςτθν πλειοψθφία των
τομζων παρουςιάηει τθν ίδια εικόνα κυριαρχίασ των πολφ μικρϊν επιχειριςεων. Εξαίρεςθ
αποτελοφν όπωσ είναι αναμενόμενο ο τομζασ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ αερίου και
νεροφ όπου δεν υφίςτανται πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, ο τομζασ των ορυχείων και λατομείων όπου
οι μεγάλεσ επιχειριςεισ αντιπροςωπεφουν ςχεδόν τισ μιςζσ κζςεισ εργαςίασ (49,06% για το ζτοσ
2011). Ωψθλά ποςοςτά κζςεων εργαςίασ αντιπροςωπεφουν επίςθσ οι μεγάλεσ επιχειριςεισ ςτουσ
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τομείσ των μεταφορϊν, αποκικευςθσ και επικοινωνιϊν (30,50%) και ο τομζασ τθσ μεταποίθςθσ
(21% περίπου).

Διάγραμμα 5.3: Κατανομι κζςεων απαςχόλθςθσ ανά οικονομικι δραςτθριότθτα και μζγεκοσ επιχείρθςθσ
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5.2

ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟ ΡΟΪΟΝ

Θ παραγωγικότθτα των Ελλθνικϊν επιχειριςεων καταγράφεται από ςτοιχεία τθσ περιόδου 20022007 ςτθ βάςθ δεδομζνων των ςτατιςτικϊν διάρκρωςθσ των επιχειριςεων (Structural Business
Statistics Database τθσ Eurostat), με βάςθ τα οποία θ Cambridge Econometrics ζχει
πραγματοποιιςει εκτιμιςεισ για τα ζτθ 2008-2012.
Βάςει των ςτοιχείων αυτϊν, ςυνάγεται το ςυμπζραςμα ότι θ διαχρονικι πορεία τθσ
παραγωγικότθτασ των ελλθνικϊν μικρομεςαίων επιχειριςεων, δεν ςυμβαδίηει με τα μεγζκθ που
ςχετίηονται με τον αρικμό των επιχειριςεων και τισ κζςεισ απαςχόλθςθσ.
Ζτςι ςφμφωνα με τα ςτοιχεία για το 2010 και το 2011 ιςχφουν τα εξισ:
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οι ΠΠΕ ενϊ αντιπροςωπεφουν το 99,92% του ςυνόλου των επιχειριςεων και περίπου το
85,6% του ςυνόλου των κζςεων εργαςίασ, παράγουν το 71,7% τθσ ςυνολικισ προςτικζμενθσ
αξίασ,



ενϊ θ ςυντριπτικι πλειοψθφία του ςυνόλου των επιχειριςεων αφορά ςε πολφ μικρζσ
επιχειριςεισ (το 96,5% των επιχειριςεων είναι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ τα ζτθ 2010 και
2011), οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν περίπου το 57,6% των κζςεων εργαςίασ, εντοφτοισ θ
ςυμβολι τουσ ςτθν προςτικζμενθ αξία είναι μόλισ 35,3% για το 2010 και 35,4 για το 2011,



οι επιχειριςεισ που απαςχολοφν πάνω από 250 άτομα, ενϊ αντιπροςωπεφουν μόλισ το
0,1% του ςυνόλου των επιχειριςεων και το 14,4% των κζςεων απαςχόλθςθσ, ςυμβάλουν
κατά 28,3% ςτθν προςτικζμενθ αξία, τα ζτθ 2010 και 2011,

Χθμειϊνεται ότι τα αντίςτοιχα μεγζκθ ςτθν ΕΕ-27 παρουςιάηουν πιο ιςομερι κατανομι μεταξφ των
ΠΠΕ και των μεγάλων εταιρειϊν, όςον αφορά ςτο μερίδιο που αντιπροςωπεφουν ςτθ δθμιουργία
κζςεων εργαςίασ (66,9% οι ΠΠΕ ζναντι 33,1% οι μεγάλεσ επιχειριςεισ και τθ ςυμβολι τουσ ςτθν
προςτικζμενθ αξία (58,4% οι ΠΠΕ ζναντι 41,6% οι μεγάλεσ επιχειριςεισ).

Διάγραμμα 5.4: Συμβολι ςτθν προςτικζμενθ αξία ανά κατθγορία επιχείρθςθσ (2011-εκτιμιςεισ)
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Θ ςυνολικι προςτικζμενθ αξία που παράχκθκε από τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ το ζτοσ 2011
παρουςιάηεται μειωμζνθ κατά 3,92% ςε ςχζςθ με το 2010, δθλαδι, ςε απόλυτουσ αρικμοφσ κατά
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2,16 δις. Ωςτόςο λόγο τθσ μείωςθσ τθσ ςυνολικισ προςτικζμενθσ αξίασ τα ζτθ 2010-2011 (από 76,8
περίπου δις. το 2010, ςε 73,8 δις. το 2011), θ ςυμβολι του ςυνόλου των ΠΠΕ ςε αυτιν, παράμεινε
ςτακερι το διάςτθμα αυτό (72% περίπου).
Εξετάηοντασ τουσ διάφορουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ των ΠΠΕ, παρατθροφμε ότι ο
τομζασ των καταςκευϊν είναι αυτόσ που παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ μείωςθ, εφόςον το ζτοσ 2010
παριγαγε λιγότερο κατά 11,37% και το 2011 λιγότερο κατά 5,21% τθσ ςυνολικισ προςτικζμενθσ
αξίασ από τισ ΠΠΕ. Αξιοςθμείωτο είναι ότι ο εν λόγω τομζασ, ςε αντίκεςθ με τουσ υπόλοιπουσ
εξεταηόμενουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, άρχιςε να παρουςιάηει μείωςθ τθσ
παραγόμενθσ προςτικζμενθσ αξίασ ιδθ από το 2007, με τθν μεγαλφτερθ μείωςθ να παρουςιάηεται
το ζτοσ 2008 (17,14%). Ακολουκοφν οι επιχειριςεισ διανεμθτικοφ εμπορίου, οι οποίεσ αν και
αντιπροςωπεφουν τα υψθλότερα ποςοςτά από άποψθ αρικμοφ επιχειριςεων και κζςεων
απαςχόλθςθσ, ωςτόςο θ παραγόμενθ από αυτζσ προςτικζμενθ αξία παρουςίαηε ςταδιακι αφξθςθ
κατά τα ζτθ μζχρι το 2008 ενϊ, λόγω τθσ οικονομικισ φφεςθσ τθσ χϊρασ, μειϊκθκε τα ζτθ 20092011, με τθ μεγαλφτερθ μείωςθ να παρατθρείται το 2011 (περίπου 4,3%). Σι μεταποιθτικζσ ΠΠΕ αν
και αντιπροςωπεφουν περίπου το 11,6% του ςυνολικοφ αρικμοφ επιχειριςεων, τα ζτθ 2005-2012
κατάφεραν να παρουςιάςουν μζςθ ετιςια αφξθςθ ςτθν παραγόμενθ προςτικζμενθ αξία κατά
6,08%, ενϊ παράλλθλα μόνο το ζτοσ 2011 παρουςίαςαν παραγωγικότθτα χαμθλότερθ από το 2,08%
τθσ προςτικζμενθσ αξίασ που παράγεται από το ςφνολο των ΠΠΕ. Αξιοςθμείωτθ είναι και θ μείωςθ
τθσ παραγόμενθσ προςτικζμενθσ αξίασ των ξενοδοχείων και εςτιατορίων, θ οποία το 2011
παρουςίαςε τθ χαμθλότερθ τιμι τθσ (5,71%).
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Διάγραμμα 5.5: Ραραγόμενθ από ΜΜΕ προςτικζμενθ αξία ανά οικονομικι δραςτθριότθτα
(ζτθ 2005-2012)
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-3,92%

2,19%
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Πθγι: Annual Report on EU Small and Medium sized Enterprises 2010-2011 / Cambridge Econometrics

Τπωσ προαναφζρκθκε παρά τθν κυριαρχία των μικρϊν επιχειριςεων από άποψθ αρικμοφ
επιχειριςεων και δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ, οι μεγάλεσ επιχειριςεισ παράγουν περιςςότερο
από το 28% τθσ ςυνολικισ προςτικζμενθσ αξίασ. Αναλυτικότερα, το ζτοσ 2011, οι μεγάλεσ
επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, των
ορυχείων και των μεταφορϊν – αποκθκεφςεων παράγουν περιςςότερο από τθ μιςι προςτικζμενθ
αξία του αντίςτοιχου τομζα (94,1%, 53,1% και 56,5% αντίςτοιχα). Ξατά το ίδιο ζτοσ, ο τομζασ των
καταςκευϊν κυριαρχείται από τισ πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ οι οποίεσ ςυνολικά
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ςυμβάλουν κατά 80% περίπου ςτο προςτικζμενο προϊόν του τομζα. Σ εμπορικόσ τομζασ
παρουςιάηει πιο ομοιόμορφθ κατανομι τθσ παραγόμενθσ προςτικζμενθσ αξίασ ανά μζγεκοσ
επιχείρθςθσ, με τισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ να ςυμβάλουν κατά 39,71%, τισ μικρζσ κατά 29,54%
και τισ μεςαίεσ κατά 17,03% ςτθ προςτικζμενθ αξία του τομζα.
Χτο τομζα τθσ μεταποίθςθσ φαίνεται πωσ οι πολφ μικρζσ και οι μεγάλεσ επιχειριςεισ ςυμβάλλουν
περιςςότερο ςτθ προςτικζμενθ αξία του τομζα με ποςοςτά που ςυγκλίνουν περιςςότερο μεταξφ
τουσ (32,2% και 35,9% αντίςτοιχα).

Διάγραμμα 5.6: Κατανομι παραγόμενθσ προςτικζμενθσ αξίασ ανά οικονομικι δραςτθριότθτα και μζγεκοσ
επιχείρθςθσ(2011 - εκτιμιςεισ)
Διαχείριςθ ακίνθτθσ περιουςίασ,
εκμιςκϊςεισ & επιχειρθματικζσ
δραςτθριότθτεσ (K)

45,03%

Πεταφορζσ, αποκικευςθ και
επικοινωνίεσ (I)

23,70%

12,99%

29,77%

3,24%

2,69%

17,03%
31,64%

32,16%
7,64%
0%

9,30%
13,72%

12,95%

6,95%

94,07%

Πεταποίθςθ (D)

Σρυχεία και λατομεία (C)

15,11%

29,54%

48,46%

Ξαταςκευζσ (NACE ανακ. 1.1 F)

17,66%

56,53%

39,71%

Διανεμθτικό Εμπόριο (G)

15,40%

6,77%

45,83%

ενοδοχεία και εςτιατόρια (H)

Υαροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ,
φυςικοφ αερίου και νεροφ (E)

21,91%

10,65%

21,78%
10%

20%

Ρολφ μικρζσ (0-9)

21,26%

35,93%

17,49%
30%
Μικρζσ (10-49)

53,09%

40%

50%

Μεςαίεσ (50-249)

60%

70%

80%

90%

100%

Μεγάλεσ (>50)

Πθγι: SBA Fact Sheets (GREECE 2010-2011) / Annual Report on EU Small and Medium sized Enterprises 2010-2011 / Cambridge Econometrics

5.3

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Χτο πλαίςιο διεξαγωγισ ςειράσ ερευνϊν Flash Eurobarometer, πραγματοποιικθκε ςτο τζλοσ του
2006 και ςτισ αρχζσ του 2007 ζρευνα, θ οποία αφοροφςε τα γενικά χαρακτθριςτικά των
μικρομεςαίων επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτα 27 κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
(ΕΕ), κακϊσ και ςτθ Ρορβθγία, τθν Λςλανδία και τθν Ψουρκία – δθλαδι ςτισ χϊρεσ που ςυμμετζχουν
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ςτο Υολυετζσ Υρόγραμμα για τισ Επιχειριςεισ και τθν Επιχειρθματικότθτα (Multiannual Programme
for Enterprise & Entrepreneurship - MAP)6.
Ψο δείγμα τθσ ζρευνασ καλφπτει επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ παρακάτω
οικονομικοφσ τομείσ (ςφμφωνα με τθν ταξινόμθςθ NACE ανακ. 1.1): D.Πεταποίθςθ, F. Ξαταςκευζσ,
G. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, H. ενοδοχεία και εςτιατόρια, I. Πεταφορζσ, αποκικευςθ και
επικοινωνίεσ, J. Ενδιάμεςοι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί, K. Διαχείριςθ ακίνθτθσ περιουςίασ,
εκμιςκϊςεισ και επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ, N. Ωγεία και κοινωνικι μζριμνα, O. Άλλεσ
δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν υπζρ του κοινωνικοφ ςυνόλου ι κοινωνικοφ και ατομικοφ
χαρακτιρα.
Χτθν ανωτζρω ζρευνα παρουςιάηονται ςτοιχεία που αφοροφν τθν ςυμμετοχι τθσ εξαγωγικισ
δραςτθριότθτασ των ΠΠΕ ςτον κφκλο εργαςιϊν τουσ (τα ςτοιχεία για το ζτοσ 2007 αφοροφν ςε
εκτιμιςεισ των ερωτθκζντων επιχειριςεων).
Ζτςι, ςφμφωνα με τθν ζρευνα πάνω από τισ μιςζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ δεν ζκαναν εξαγωγζσ
το ζτοσ 2005. Χυγκεκριμζνα το 86,9% των πολφ μικρϊν επιχειριςεων διλωςε ότι δεν κάνει
εξαγωγζσ, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό για τισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ ανιλκε αντίςτοιχα ςε
68,2% και 63,5%.
Αναφορικά με τισ επιχειριςεισ που κατά διλωςι τουσ αναπτφςςουν εξαγωγικι δραςτθριότθτα το
2005, θ ζρευνα ανζδειξε τα εξισ:


ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία (92,5% για το 2005) των επιχειριςεων που απαςχολοφν από 1-9
εργαηόμενουσ, λιγότερο από 150.000€ του κφκλου εργαςιϊν προζρχονται από τισ εξαγωγζσ,
ενϊ μόλισ το 7,5% διλωςαν ότι οι εξαγωγζσ τουσ κυμαίνονται από 500 χιλ. ζωσ 1 εκ.,



πάνω από το 83% των μικρϊν επιχειριςεων, με 10-49 απαςχολοφμενουσ, διλωςαν ότι οι
εξαγωγζσ τουσ είναι λιγότερεσ από 1 εκ.



το 14,6% των μεςαίων επιχειριςεων διλωςε ότι οι εξαγωγζσ τουσ κυμαίνονται λιγότερο από
150.000€. Επιπλζον, περίπου το 20% διλωςε ότι οι εξαγωγζσ τουσ κυμαίνονται από 150.000 500.000 €,

6 Απόφαςθ του υμβουλίου, 2000/819/EC ςχετικά με ζνα πολυετζσ πρόγραμμα για τισ επιχειριςεισ και τθν
επιχειρθματικότθτα, ιδίωσ για τισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜΜΕ) (2001-2005) όπωσ τροποποιικθκε με τθν
1776/2005/EC απόφαςθ
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Θ εικόνα για το ζτοσ 2006 βελτιϊκθκε ωσ προσ το ποςοςτό των επιχειριςεων που αναπτφςςουν
εξαγωγικι δραςτθριότθτα. Από αυτζσ, το ποςοςτό των πολφ μικρϊν επιχειριςεων για τισ οποίεσ οι
εξαγωγζσ κυμαίνεται από 150 χιλ. € ζωσ 1 εκ. € αυξικθκε ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ (24,4%
ζναντι 7,5% το 2005). Αντίκετα το ποςοςτό των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων των οποίων οι
εξαγωγζσ είναι πάνω από 5 εκ. € μειϊκθκε.

Διάγραμμα 5.7: Πγκοσ εξαγωγϊν ανά κατθγορία επιχείρθςθσ (ζτθ 2005-2006)
Πγκοσ εξαγωγϊν ανά κατθγορία επιχείρθςθσ – 2005 (%)
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Πγκοσ εξαγωγϊν ανά κατθγορία επιχείρθςθσ -2006 (%)
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18,4
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2,6
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2,7
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4,8
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2,6
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Πθγι: Flash Eurobarometer No 196 – Observatory of European SMEs

Για το ζτοσ 2007 το ποςοςτό των ΠΠΕ που δεν προζβλεπε εξαγωγικι δραςτθριότθτα παρζμεινε
εξαιρετικά υψθλό για τισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ (75,9%), ενϊ τα αντίςτοιχα ποςοςτά για τισ
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μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ ανιλκαν αντίςτοιχα ςε 63% και 61,4%. Από τισ επιχειριςεισ με
εξαγωγικι δραςτθριότθτα, κατά το ίδιο ζτοσ, το 60,3% των πολφ μικρϊν επιχειριςεων, το72,4% των
μικρϊν και το 64,8% των μεςαίων επιχειριςεων προζβλεπε αφξθςθ των εξαγωγϊν.
Θ κατανομι του φψουσ των εξαγωγϊν ανά τομζα οικονομικισ δραςτθριότθτασ για το ζτοσ 2006,
παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα. Ζτςι, ςτον καταςκευαςτικό τομζα κακϊσ και ςτουσ τομείσ
των ξενοδοχείων / εςτιατορίων και χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν πάνω από το 90% των
επιχειριςεων διλωςαν ότι οι εξαγωγζσ τουσ κυμαίνονται κάτω από 150 χιλ. ευρϊ. Αξιοςθμείωτο
είναι το ποςοςτό των επιχειριςεων του χονδρικοφ και λιανικοφ εμπορίου που δθλϊνει ότι οι
εξαγωγζσ του κυμαίνονται από 500 χιλ. ζωσ 1 εκ. ευρϊ (43,6%), ενϊ και πάλι για ςχεδόν τισ μιςζσ
επιχειριςεισ του εν λόγω τομζα (48,8%) θ εξαγωγικι δραςτθριότθτα περιορίηεται κάτω από το ποςό
των 150 χιλ. ευρϊ. Ψζλοσ, οι επιχειριςεισ με κφρια δραςτθριότθτα τθ διαχείριςθ ακίνθτθσ
περιουςίασ, τισ εκμιςκϊςεισ και λοιπζσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ςε ποςοςτό 98%,
δθλϊνουν ότι οι εξαγωγζσ τουσ κυμαίνονται μζχρι 500 χιλ. ευρϊ.

Ρίνακασ 5.1: Πγκοσ εξαγωγϊν ανά τομζα οικονομικισ δραςτθριότθτασ - 2006 (%)
Τομζασ οικονομικισ δραςτθριότθτασ (ταξινόμθςθ κατά NACE ανακ. 1.1)

D. Μεταποίθςθ
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74,5

97,9

48,8

98,3

45,6

90,0

47,6

3,0

0,0
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Πθγι: Flash Eurobarometer No 196 – Observatory of European SMEs

Ψζλοσ αναφορικά με τισ χϊρεσ προοριςμοφ των εξαγωγϊν, θ ζρευνα κατζδειξε τα εξισ:


το 62,2% των πολφ μικρϊν επιχειριςεων πραγματοποιεί εξαγωγζσ ςε χϊρεσ εντόσ τθσ ΕΕ και
ςυγκεκριμζνα:


το 22,5% των πολφ μικρϊν επιχειριςεων διλωςαν ότι εξάγουν ςτθν Ξφπρο,



ακολουκεί θ Γαλλία με ποςοςτό 9,7%
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το 7,5% εξάγει ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, ςτθν Σλλανδία, ςτθν Λταλία και ςτθν Γερμανία
(7,5% ςε κάκε χϊρα),



το 61,8% των μικρϊν επιχειριςεων και το 60,2% των μεςαίων επιχειριςεων πραγματοποιεί
εξαγωγζσ ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ-27. Χυγκεκριμζνα:


το 13,7% των μικρϊν επιχειριςεων εξάγει ςτθν Λταλία, το 11,1% ςτθ Γερμανία και το
10,5% ςτθν Ξφπρο, ενϊ ακολουκοφν θ Λςπανία (8,4%), το Βζλγιο (5,8%), θ Γαλλία
(4,7%), το Θνωμζνο Βαςίλειο (2,8%), θ Δανία (2,6%) και θ Χουθδία (2,1%)



το 25,6% των μεςαίων επιχειριςεων εξάγουν ςτθ Γερμανία και το 22,4% ςτθν Ξφπρο.
Ακολουκοφν θ Γαλλία (7,1%), θ Σλλανδία (2,6%), το Βζλγιο (2%) και το Θνωμζνο
Βαςίλειο (0,5%).

5.4

ΔΗΜΟΓΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χφμφωνα με τθν ετιςια ζκκεςθ για τθν Επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα για τθν περίοδο 20102011, που διεξάγεται από το Υαρατθρθτιριο Επιχειρθματικότθτασ του Λδρφματοσ Σικονομικϊν και
Βιομθχανικϊν Ερευνϊν (ΛΣΒΕ) ωσ ελλθνικόσ εταίροσ του Υαγκόςμιου Υαρατθρθτθρίου
Επιχειρθματικότθτασ (Global Entrepreneurship Monitor –GEM), το 2010 θ επιχειρθματικότθτα
αρχικϊν ςταδίων ζφταςε ςτο χαμθλότερο ποςοςτό (5,3% ζναντι 8,8% το 2009), αντικατοπτρίηοντασ
τισ δυςμενείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ τθσ χϊρασ. Αναφορικά με τα δθμογραφικά – προςωπικά
ςτοιχεία των επιχειρθματιϊν, οι ετιςιεσ ζρευνεσ του ΛΣΒΕ-GEM καταλιγουν ςε χριςιμα
ςυμπεράςματα αναφορικά με τθν κατανομι των επιχειρθματιϊν αρχικϊν ςταδίων7 με βάςθ το
φφλλο τουσ, το μορφωτικό τουσ επίπεδο κακϊσ και το ειςοδθματικό κλιμάκιο που ανικουν.

5.4.1 Επιχειρθματικότθτα με βάςθ το φφλλο
Εξετάηοντασ τθν εξζλιξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ αρχικϊν ςταδίων κατά τθν περίοδο 2005-2010 με
βάςθ το φφλλο, αποδεικνφεται ότι διαχρονικά οι άνδρεσ είναι περιςςότερο ενεργοί επιχειρθματικά
ςε ςχζςθ με τισ γυναίκεσ. Ζτςι, ςφμφωνα με τθν ζρευνα του GEM-IOBE τα τελευταία χρόνια υπιρξε

7 τουσ επιχειρθματίεσ αρχικϊν ςταδίων περιλαμβάνονται: α) οι επίδοξοι επιχειρθματίεσ δθλαδι τα άτομα εκείνα που
ζχουν ιδθ υλοποιιςει προκαταρκτικζσ ενζργειεσ ςτθν κατεφκυνςθ ζναρξθσ ενόσ νζου εγχειριματοσ, ι που ζχουν μόλισ
ιδρφςει επιχείρθςθ που λειτουργεί για χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο από τρεισ μινεσ β) οι νζοι επιχειρθματίεσ δθλαδι
τα άτομα εκείνα που είναι ιδρυτζσ – ιδιοκτιτεσ μιασ νζασ επιχείρθςθσ θ οποία λειτουργεί για διάςτθμα μεγαλφτερο των
τριϊν μθνϊν και μικρότερο των ςαράντα δφο
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ςθμαντικι πτϊςθ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ από 7,7% το 2008 ςε 4,1% το 2010. Θ μείωςθ
αυτι ιταν αναμενόμενθ αφενόσ λόγω των επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ και αφετζρου λόγω
τθσ μείωςθσ του δείκτθ τθσ ςυνολικισ επιχειρθματικότθτασ (το 2009 το 23,6% του πλθκυςμοφ
θλικίασ 18-64 ετϊν είχε κάποιου είδουσ επιχειρθματικι δραςτθριοποίθςθ, ενϊ το 2010 το
αντίςτοιχο ποςοςτό μειϊκθκε ςε 18,8%). Αναφορικά με τθν επιχειρθματικότθτα των ανδρϊν
καταγράφεται μεγαλφτερθ μείωςθ κατά τθν περίοδο 2008-2010 (από 12,1% το 2008 ςε 6,9% το
2010), θ οποία τελικά επιφζρει για το ζτοσ 2010 κλείςιμο τθσ ψαλίδασ τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ μεταξφ των δφο φφλλων (το 2008 θ επιχειρθματικότθτα των ανδρϊν υπερείχε από
τθ γυναικεία επιχειρθματικότθτα κατά 4,4 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, ενϊ το 2010 μόλισ κατά 2,8
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ).

Διάγραμμα 5.8: Εξζλιξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ αρχικϊν ςταδίων με βάςθ το φφλλο 2005– 2010
(% του πλθκυςμοφ 18-64 ετϊν)
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Υαρά τθν αρνθτικι πορεία τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ αρχικϊν ςταδίων με βάςθ το φφλλο
κατά τθν περίοδο 2005-2010, θ κζςθ τθσ Ελλάδασ ανάμεςα ςτισ χϊρεσ που βαςίηονται ςτθν
καινοτομία8 ςυνεχίηει να είναι ικανοποιθτικι λόγω τθσ μεγάλθσ τάςθσ του πλθκυςμοφ ςτθν

8 τισ χϊρεσ χαμθλοφ κόςτουσ (Α) περιλαμβάνονται οι: Αγκόλα, Βολιβία, Αίγυπτοσ, Γκάνα, Γουατεμάλα, Σηαμάικα,
Πακιςτάν, αουδικι Αραβία, Ουγκάντα, Βανουάτου, Δ. Όχκθ και Λωρίδα τθσ Γάηασ, Ηάμπια. τισ χϊρεσ βελτίωςθσ τθσ
αποτελεςματικότθτασ (Β) περιλαμβάνονται οι: Αργεντινι, Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, Βραηιλία, Χιλι, Κίνα, Κολομβία, Κροατία,
Κόςτα Ρίκα, Εκουαδόρ, Ουγγαρία, Λετονία, ΠΓΔΜ, Μαλαιςία, Μεξικό, Μαυροβοφνιο, Περοφ, Ρουμανία, Ρωςία, Νότιοσ
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αυτοαπαςχόλθςθ. Ζτςι το ποςοςτό τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ το ζτοσ 2010, κατατάςςει
τθν Ελλάδα ςτθν όγδοθ κζςθ ανάμεςα ςτισ χϊρεσ που βρίςκονται ςε καινοτομία.

Διάγραμμα 5.9: Επιχειρθματικότθτα αρχικϊν ςταδίων με βάςθ το φφλλο – 2010
(% του πλθκυςμοφ 18-64 ετϊν)

Πθγι: Ετιςια Ζρευνα για τθν Επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα (2010-2011) – ΙΟΒΕ - GEM

5.4.2 Επιχειρθματικότθτα ανά θλικιακι ομάδα
Ψο ζτοσ 2010 θ μζςθ θλικία κατά τθν οποία τα δφο φφλλα ενεργοποιοφνται επιχειρθματικά
ςυγκλίνει ςθμαντικά, με τισ γυναίκεσ επιχειρθματίεσ να ξεκινοφν τθν δραςτθριότθτά τουσ κατά μζςο
όρο ςτθν θλικία των 40,6 ετϊν και τουσ άντρεσ ςτθν θλικία των 41,1 ετϊν. Χθμειϊνεται ότι
διαχρονικά οι γυναίκεσ ενεργοποιοφνταν επιχειρθματικά ςε μεταγενζςτερθ θλικία από τουσ άντρεσ
(δθλαδι ςτισ θλικίεσ 35-44 ζναντι των θλικιϊν 25-34 όπου καταγράφονταν τα μεγαλφτερα ποςοςτά
ανδρικισ επιχειρθματικότθτασ αρχικϊν ςταδίων). Ψο 2010 ςτθν ζρευνα του ΛΣΒΕ-GEM καταγράφθκε

Αφρικι, Σαϊβάν, Σρινιντάντ & Σομπάγκο, Συνθςία, Σουρκία και Ουρουγουάθ. τισ χϊρεσ καινοτομίασ (Γ) περιλαμβάνονται
οι: Αυςτραλία, Βζλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιςλανδία, Ιςραιλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Κορζα,
Ολλανδία, Νορβθγία, Πορτογαλία, λοβενία, Ιςπανία, ουθδία, Ελβετία, Θνωμζνο Βαςίλειο και ΘΠΑ.
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μετακφλθςθ τθσ πλειονότθτασ των επιχειρθματιϊν - γυναικϊν ςτθν θλικιακι ομάδα των 45-54 ετϊν.
Αντίςτοιχα μεγάλο ποςοςτό των αντρϊν που δραςτθριοποιοφνται επιχειρθματικά ανικει ςτθν
θλικιακι ομάδα 45-54 (34%), ενϊ ζνασ ςτουσ τρεισ διλωςε ότι ανικει ςτθν θλικιακι ομάδα 35 ζωσ
44 ετϊν.
Χτο παρακάτω διάγραμμα απεικονίηεται θ κατανομι των επιχειρθματικϊν αρχικϊν ςταδίων ανά
θλικιακι ομάδα για τα ζτθ 2007-2010. Ψο 2008 ζνασ ςτουσ δφο επιχειρθματίεσ αρχικϊν ςταδίων
ιταν μζχρι 34 ετϊν. Ψο 2009 το ποςοςτό αυτό μειϊκθκε οριακά, ενϊ το 2010 παρατθρικθκε μια
μετακφλθςθ των επιχειρθματιϊν ςτο θλικιακό κλιμάκιο 45-54 ετϊν, γεγονόσ που δείχνει ςαφι τάςθ
των μεγαλφτερων θλικιϊν προσ τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.

Διάγραμμα 5.10: Ροςοςτό επιχειρθματιϊν αρχικϊν ςταδίων ανά θλικιακι ομάδα
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5.4.3 Επιχειρθματικότθτα ανά επίπεδο εκπαίδευςθσ
Εξετάηοντασ το επίπεδο εκπαίδευςθσ των επιχειρθματιϊν αρχικϊν ςταδίων, θ ζρευνα του ΛΣΒΕ-GEM
κατζδειξε μεγάλθ αφξθςθ του ποςοςτοφ του πλθκυςμοφ 18-64 ετϊν που είναι απόφοιτοι
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (από 15,5% το 2008 ςε 47,6% το 2010), γεγονόσ που είναι ενδεικτικό των
επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ και τθσ ανεργίασ ςτθν Ελλάδα.
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Ψο 2009 ζξι ςτουσ δζκα επιχειρθματίεσ είχαν τελειϊςει τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ενϊ το 2010
λιγότεροι από πζντε ςτουσ δζκα διλωςαν απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αναλογία ίςθ
με των αρικμό των επιχειρθματικϊν –αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ενδεικτικι τζλοσ, τθσ
ζξαρςθσ τθσ ανεργίασ το 2010 θ οποία παρουςιάηεται εντονότερθ πικανά ςτουσ αποφοίτουσ
δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, είναι θ δραματικι μείωςθ των επιχειρθματιϊν
αρχικϊν ςταδίων που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακοφ / διδακτορικοφ διπλϊματοσ (το 2010 μόλισ το
4,8% του πλθκυςμοφ 18-64 ετϊν αφορά ςε κατόχουσ μεταπτυχιακοφ / διδακτορικοφ ζναντι 19,6%
το 2009 και 26,6% το 2008).

Διάγραμμα 5.11: Κατανομι επιχειρθματικότθτασ αρχικϊν ςταδίων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο
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Ωπό το πρίςμα τθσ ανάλυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ ωσ προσ το μορφωτικό επίπεδο ανά φφλλο, θ
ζρευνα καταγράφει επιπλζον ότι οι γυναίκεσ επιχειρθματίεσ αρχικοφ ςταδίου είναι του ίδιου
μορφωτικοφ επιπζδου με τουσ άντρεσ. Ειδικότερα για το 2010 το 52,6% των γυναικϊν
επιχειρθματιϊν διλωςε ότι ζχουν τελειϊςει τουλάχιςτον μεταλυκειακι εκπαίδευςθ, ενϊ το
αντίςτοιχο ποςοςτό για τουσ άνδρεσ ανιλκε μόλισ ςε 37%.
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5.4.4 Επιχειρθματικότθτα ανά επίπεδο ειςοδιματοσ
Χτθν ζρευνα του ΛΣΒΕ – GEM θ κατανομι τθσ επιχειρθματικότθτασ αρχικϊν ςταδίων με βάςθ το
ειςόδθμα, λόγω των διαφορετικϊν οικονομικϊν ςυνκθκϊν που ςυναντϊνται ςε κάκε χϊρα γίνεται
ςε τρία κλιμάκια: κατϊτερο 1/3 τθσ κατανομισ ειςοδθμάτων του πλθκυςμοφ, μεςαίο και ανϊτερο.
Τπωσ παρατθρείται ςτο ακόλουκο διάγραμμα, ενϊ το 2008 το 1/3 των επιχειρθματικϊν αρχικϊν
ςταδίων προερχόταν από το κατϊτερο ειςοδθματικό κλιμάκιο, το 2009 το ποςοςτό αυτό μειϊκθκε
ςθμαντικά και μεταφζρκθκε ςτο μεςαίο κλιμάκιο ειςοδιματοσ. Θ εικόνα του 2010 αλλάηει και πάλι
τθν ειςοδθματικι κατανομι των επιχειρθματιϊν, εφόςον υπάρχει ιςόποςθ ςχεδόν παρουςία των
επιχειρθματικϊν αρχικϊν ςταδίων ςτα κλιμάκια χαμθλοφ και μεςαίου ειςοδιματοσ. Ψζλοσ,
αξιοςθμείωτθ είναι θ ςθμαντικι ςυρρίκνωςθ του ποςοςτοφ επιχειρθματικϊν που το 2010 διλωςαν
ότι προζρχονται από το ανϊτερο ειςοδθματικό επίπεδο.

Διάγραμμα 5.12: Κατανομι επιχειρθματικότθτασ αρχικϊν ςταδίων ανά ειςόδθμα
(% του πλθκυςμοφ 18-64 ετϊν)
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6 . Ρ Ο Ι Ο Τ Ι Κ Α Χ Α Α Κ Τ Η  Ι Σ Τ Ι Κ Α Τ Ω Ν Μ Μ Ε

6.1

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΑ

Επιπλζον των βαςικϊν δθμογραφικϊν ςτοιχείων που καταγράφονται ςτισ ετιςιεσ ζρευνεσ του ΛΣΒΕGEM για τθν Επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα, εξετάηονται ποιοτικά χαρακτθριςτικά τόςο του
επιχειρθματία αρχικϊν ςταδίων όςο και του πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν. Ψα ςτοιχεία αυτά
εςτιάηουν ςτα διάφορα ςτάδια τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ κακϊσ και ςτθ φυςιογνωμία
του επιχειρθματία εξετάηοντασ:


Ψα χαρακτθριςτικά τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, δθλαδι τα ςτοιχεία των
πραγματικϊν επιχειρθματικϊν ενεργειϊν που λαμβάνουν χϊρα κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ
τθσ ζρευνασ, όπωσ:


Ψο ποςοςτό των επίδοξων επιχειρθματιϊν, εκείνων δθλαδι των ατόμων που ζχουν
ιδθ υλοποιιςει προκαταρκτικζσ ενζργειεσ ςτθν κατεφκυνςθ ζναρξθσ ενόσ νζου
εγχειριματοσ, ι που ζχουν μόλισ ιδρφςει επιχείρθςθ που λειτουργεί για χρονικό
διάςτθμα όχι μεγαλφτερο από τρεισ μινεσ



Ψο ποςοςτό των ιδρυτϊν – ιδιοκτθτϊν μιασ νζασ επιχείρθςθσ θ οποία λειτουργεί για
διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν μθνϊν και μικρότερο των ςαράντα δφο



Ψο ποςοςτό των κακιερωμζνων ιδιοκτθτϊν, δθλαδι των ατόμων αυτϊν που είναι
ιδιοκτιτεσ ι ςυμμετζχουν ςτθν ιδιοκτθςία νζασ επιχείρθςθσ με λειτουργία
μεγαλφτερθ από ςαράντα δφο μινεσ



Ψο δείκτθ ςυνολικισ επιχειρθματικότθτασ ο οποίοσ περιλαμβάνει τισ ανωτζρω τρεισ
ομάδεσ επιχειρθματιϊν



Ψο ποςοςτό των ατόμων που ζχουν τθν πρόκεςθ να ξεκινιςουν επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα τουσ επόμενουσ τριάντα ζξι μινεσ



Ψα κίνθτρα που ϊκθςαν τα άτομα ςτθν ανάλθψθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ



Ψο ποςοςτό των ατόμων που για κάποιο λόγο διζκοψαν τθν επιχειρθματικι τουσ
δραςτθριότθτα, κακϊσ και τισ αιτίεσ που τουσ οδιγθςαν ςτθν λιψθ αυτισ τθσ
απόφαςθσ
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Ψισ ςτάςεισ και αντιλιψεισ για τθν επιχειρθματικότθτα οι οποίεσ αφοροφν πρωτίςτωσ το ίδιο
το άτομο και δθλϊνουν τισ ατομικζσ προοπτικζσ επιχειρθματικισ δραςτθριοποίθςθσ, όπωσ:


Ψο ποςοςτό των ατόμων που βλζπουν αξιόλογεσ ευκαιρίεσ ςτο επιχειρθματικό τουσ
περιβάλλον ςτο επόμενο εξάμθνο



Ψο ποςοςτό των ατόμων που δθλϊνουν πωσ ο φόβοσ τθσ αποτυχίασ κα τουσ
απζτρεπε να ξεκινιςουν κάποιο εγχείρθμα



Ψο ποςοςτό εκείνων που γνωρίηουν προςωπικά κάποιον που ίδρυςε μια επιχείρθςθ
πρόςφατα



Ψο ποςοςτό εκείνων που πιςτεφουν πωσ ζχουν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που
απαιτοφνται για τθν ίδρυςθ μιασ επιχείρθςθσ

6.1.1 Χαρακτθριςτικά τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ
Θ μεγαλφτερθ ζξαρςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ εντοπίηεται κατά το ζτοσ 2008, οπότε θ
επιχειρθματικότθτα αρχικϊν ςταδίων ςτο ςφνολό τθσ άγγιξε το 9,9% του πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64
ετϊν, με τθν μεγαλφτερθ αφξθςθ να ςθμειϊνεται ςτουσ νζουσ επιχειρθματίεσ (4,6% ζναντι 1,1% το
2007) παρά ςτουσ επίδοξουσ (5,3% ζναντι 4,6% το 2007). Πικρότερθσ ζνταςθσ ςτο ίδιο ζτοσ ιταν θ
μείωςθ τθσ κακιερωμζνθσ επιχειρθματικότθτασ (από 13,3% το 2007 ςε 12,6% το 2008), δθλαδι των
ατόμων θλικίασ 18-64 ετϊν που ιδθ ςυμμετείχαν κακ’ ολοκλθρία ι μερικϊσ ςτθν ιδιοκτθςία νζου
εγχειριματοσ, κακϊσ και θ αφξθςθ του ποςοςτοφ των ατόμων που ανικαν ςτθν ίδια θλικιακι
ομάδα και κατά διλωςι τουσ ςκόπευαν να αρχίςουν κάποια νζα επιχειρθματικι δραςτθριότθτα
μζςα ςτουσ επόμενουσ 36 μινεσ από τθν ςτιγμι διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ (13,7% το 2007 ζναντι
16,6% το 2008).
Ψο 2009 διευρφνεται ελαφρϊσ το ποςοςτό τθσ κακιερωμζνθσ επιχειρθματικότθτασ και
διαμορφϊνεται ςτο 15,1% του πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν, κακϊσ και το ποςοςτό των ατόμων
που διλωςαν πρόκεςθ ζναρξθσ νζασ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ (17,2%).
Θ εικόνα τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ αρχικϊν ςταδίων άλλαξε δραματικά το 2010, οπότε
ζγιναν αιςκθτζσ ςτθν Ελλάδα οι επιπτϊςεισ από τθν δθμοςιονομικι κρίςθ. Ζτςι, το 19% περίπου του
πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν είχε κάποιου είδουσ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα το 2010,
φτάνοντασ ςτα ίδια επίπεδα με το 2007. Θ ςυρρίκνωςθ αυτι οφείλεται ςτθ μείωςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ αρχικϊν ςταδίων θ οποία διαμορφϊκθκε ςτο 5,3% του πλθκυςμοφ, φτάνοντασ
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ζτςι το χαμθλότερο ποςοςτό τθσ περιόδου 2005-2010 και ειδικότερα ςτθ μείωςθ των επίδοξων
επιχειρθματιϊν. Χυμπεραίνεται ςυνεπϊσ πωσ θ οικονομικι φφεςθ απζτρεψε τα άτομα θλικίασ 1864 ετϊν από το να ολοκλθρϊςουν τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν ανάλθψθ νζου εγχειριματοσ.

Διάγραμμα 6.1: Εξζλιξθ βαςικϊν δεικτϊν επιχειρθματικότθτασ (% πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν)
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Πθγι: Ετιςια Ζρευνα για τθν Επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα – ΙΟΒΕ - GEM

Χτθν ίδια ζρευνα καταγράφονται τα κίνθτρα που ϊκθςαν τουσ επιχειρθματίεσ αρχικϊν ςταδίων
ςτθν ανάλθψθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, τα οποία χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ:


θ επιχειρθματικότθτα ευκαιρίασ: αναφζρεται ςτθν επιχειρθματικότθτα που αναπτφςςεται με
κίνθτρο τθν αξιοποίθςθ μιασ επιχειρθματικισ ευκαιρίασ που εντοπίηεται από τον επίδοξο
επιχειρθματία και κρίνεται επαρκισ ϊςτε, είτε να τον οδθγιςει ςτθν αφξθςθ του
ειςοδιματόσ του, είτε να του προςφζρει επαγγελματικι ανεξαρτθςία,



θ επιχειρθματικότθτα ανάγκθσ: αναφζρεται ςτθν επιχειρθματικότθτα που αναπτφςςεται από
ζνα άτομο λόγω ζλλειψθσ άλλων επιλογϊν εργαςίασ, λόγω τθσ δυςαρζςκειασ του ατόμου
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από τθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτά του, ι του φόβου για πικανι απόλυςθ ι λόγω τθσ
επικυμίασ του να διατθριςει το ειςόδθμά του ςτα επίπεδα που ζχει ςυνθκίςει.
Υαραδοςιακά θ επιχειρθματικότθτα ευκαιρίασ αποτελοφςε το βαςικό κίνθτρο των επιχειρθματιϊν
αρχικϊν ςταδίων για να ξεκινιςουν κάποιου είδουσ εγχείρθμα. Ψο 2005 περιςςότεροι από ζξι ςτουσ
δζκα επιχειρθματίεσ αρχικϊν ςταδίων διλωςαν ωσ κίνθτρο τθν ευκαιρία, ενϊ το 2010 το ποςοςτό
αυτό περιορίςτθκε ςτο 38,6% των επιχειρθματιϊν αρχικϊν ςταδίων. Επιπλζον θ επιχειρθματικότθτα
ευκαιρίασ, εξεταηόμενθ ωσ ποςοςτό του ςυνόλου του πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν, ςθμειϊνει
ςαφι μείωςθ ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα ζτθ, φκάνοντασ το χαμθλότερο ποςοςτό τθσ τελευταίασ
τριετίασ (3,8% το 2010, ζναντι 6,4% το 2009 και 6,8% το 2008).
Θ πιο ενδιαφζρουςα εξζλιξθ αναφορικά με το δείκτθ επιχειρθματικότθτασ ευκαιρίασ αποτελεί το
γεγονόσ ότι το 2010, για πρϊτθ φορά, θ εργαςιακι ανεξαρτθςία κινθτοποιεί μεγαλφτερο ποςοςτό
των επιχειρθματιϊν αρχικϊν ςταδίων (περίπου 20%), ζναντι τθσ αφξθςθσ ειςοδιματοσ θ οποία
παραδοςιακά αποτελοφςε το βαςικό κίνθτρο ευκαιρίασ και θ οποία το 2010 διαμορφϊκθκε ςτο
18,6% των επιχειρθματιϊν αυτϊν (ζναντι 26,8% το 2009).
Επιπλζον, το 2010 το 1,5% του πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν διλωςαν επιχειρθματίεσ ανάγκθσ,
ζναντι 2,3% τθν προθγοφμενθ χρονιά. Σ δείκτθσ αυτόσ, ωσ ποςοςτό των επιχειρθματιϊν αρχικϊν
ςταδίων αυξικθκε ςυγκριτικά με το 2009, αλλά όχι ςε ςθμαντικό βακμό (διαμορφϊκθκε ςτο 27,4%
το 2010, ζναντι 26% το 2009). Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι παρά τθν οικονομικι κρίςθ ςτθ χϊρα μασ,
οι επιχειρθματίεσ αρχικϊν ςταδίων φαίνεται ότι είναι ακόμα ςε κζςθ να εντοπίηουν ευκαιρίεσ ςτον
επιχειρθματικό κόςμο, οι οποίεσ τουσ οδθγοφν ςτθν ανάλθψθ νζων εγχειρθμάτων.

Ρίνακασ 6.1: Κίνθτρα ζναρξθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ (% επιχειρθματιϊν αρχικϊν ςταδίων)
ΚΙΝΗΤΑ
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2005

15,0
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19,6

2006

24,5
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17,5
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10,8

65,5

23,7

2008

31,2
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25,1

2009

26,0
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2010
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34,0
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Εκτόσ από τθν εξζλιξθ βαςικϊν δεικτϊν επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, ενδιαφζρον
παρουςιάηουν τα ποςοςτά των επιχειρθματιϊν αρχικϊν ςταδίων που αποφάςιςαν να αναςτείλουν
ι να διακόψουν τθν επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα9. Ενδεικτικό τθσ οικονομικισ φφεςθσ τθσ
χϊρασ είναι ότι ο δείκτθσ διακοπισ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ εμφανίηει ανοδικι τροχιά
από το 2008. Ζτςι το 2010, το 3,3% του πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν, ςφμφωνα με τθν ζρευνα του
ΛΣΒΕ-GEM, διλωςε πωσ διζκοψε τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αςκοφςε, ι ζκλειςε μια
επιχείρθςθ που κατείχε ι ςυμμετείχε ςτθ διοίκθςι τθσ, ενϊ το 2009 ο εν λόγω δείκτθσ παρουςίαςε
ιπια αφξθςθ (2,6% ζναντι 1,8% το 2008).
Ενδιαφζρον επίςθσ παρουςιάηουν οι λόγοι διακοπισ ι αναςτολισ λειτουργίασ των επιχειριςεων, οι
οποίοι ζχουν μεταβλθκεί αιςκθτά, αντικατοπτρίηοντασ ζτςι τισ επιπτϊςεισ τθσ δθμοςιονομικισ
κρίςθσ ςτθν Ελλάδα.
Ζτςι λοιπόν, το 2010 επτά ςτουσ δζκα επιχειρθματίεσ αρχικϊν ςταδίων που αποχϊρθςε από τθν
επιχείρθςι του, διλωςε ωσ κφρια αιτία τθν ζλλειψθ κερδοφορίασ, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό το
2007 ιταν 40,4%. Ωψθλά ποςοςτά επίςθσ καταγράφονται για τουσ επιχειρθματίεσ που
ςυνταξιοδοτικθκαν κατά τθ διάρκεια του 2010 (5,1% για το 2010 ζναντι 3,2% το 2007), ενϊ επίςθσ
το 15,3% του πλθκυςμοφ θλικίασ 15-64 ετϊν διλωςε προςωπικοφσ λόγουσ για τθν διακοπι τθσ
επιχειρθματικισ του δραςτθριότθτασ. Ψζλοσ αξιοςθμείωτθ είναι θ δραματικι ςυρρίκνωςθ του
ποςοςτοφ του πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν που διλωςε ωσ αιτία για τθ διακοπι / αναςτολι τθσ
επιχειρθματικισ του δραςτθριότθτασ τθν εξεφρεςθ άλλθσ εργαςίασ. Ζτςι το ποςοςτό αυτό το 2009
ανιλκε ςε 18,4% για να μειωκεί το 2010 ςε μόλισ 2,5% του πλθκυςμοφ, φτάνοντασ ςτα χαμθλότερα
επίπεδα τθσ περιόδου 2007-2010.

9 Αναςτολι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ: τα άτομα θλικίασ 18-64 ετϊν που κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ από τθ
ςτιγμι τθσ ζρευνασ ανζςτειλαν τθν λειτουργία μιασ επιχείρθςθσ, εξαγόραςαν το μερίδιό τουσ και παραιτικθκαν, ποφλθςαν
τθν επιχείρθςθ ι/και γενικά ζπαψαν να ςυμμετζχουν ςτθ λειτουργία τθσ ανεξάρτθτα αν θ επιχείρθςθ ςυνζχιςε ι όχι να
λειτουργεί.
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Διάγραμμα 6.2: Αιτίεσ διακοπισ / αναςτολισ επιχειρθματικότθτασ αρχικϊν ςταδίων
(% πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν)
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Ψζλοσ αξίηει να ςθμειωκεί ότι παρά το γεγονόσ τθσ γενικότερθσ χρθματοπιςτωτικισ ςτενότθτασ που
αντιμετωπίηει θ χϊρα μασ ιδθ από το 2009, θ ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ για τουσ επιχειρθματίεσ
αρχικϊν ςταδίων δεν αποτελεί ςθμαντικό λόγο εξόδου από τον επιχειρθματικό ςτίβο, ςφμφωνα με
τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. Ψο 2010 μόλισ το 5,2% του πλθκυςμοφ αναγνϊριςε τθν ζλλειψθ
χρθματοδότθςθσ ωσ κφρια αιτία διακοπισ τθσ επιχειρθματικισ του δραςτθριότθτασ, ενϊ το
αντίςτοιχο ποςοςτό το 2007 ιταν 11,6%. Ψοφτο πικανά να οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι τθ ςτιγμι
διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ (Λοφνιοσ του 2010), δεν είχε γίνει ακόμα αιςκθτι θ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ
ςτον επιχειρθςιακό κόςμο αρχικϊν ςταδίων, εφόςον θ χϊρα είχε μόλισ πρόςφατα υπογράψει τθ
Χφμβαςθ Δανειακισ Διευκόλυνςθσ και το Πνθμόνιο (άνοιξθ 2010).

6.1.2 Στάςεισ και αντιλιψεισ για τθν επιχειρθματικότθτα
Αναφορικά με τθν αντίλθψθ τόςο των επιχειρθματιϊν αρχικϊν ςταδίων όςο και του πλθκυςμοφ
θλικίασ 18-64 ετϊν, το 2010 καταγράφθκε μείωςθ του ποςοςτοφ των ατόμων που αναγνωρίηουν
ςτον τόπο διαμονισ τουσ τθν φπαρξθ επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν για τθν ζναρξθ ενόσ εγχειριματοσ
(από 26% το 2009 μειϊκθκε ςε 15,9% το 2010). Θ ςυρρίκνωςθ αυτι κεωρείται αναμενόμενθ
επίπτωςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, δεδομζνου ότι αυξάνονται τα επίπεδα αβεβαιότθτασ ςτουσ
επιχειρθματίεσ.
Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα

Χελ. 53

ΞΕΦΑΟΑΛΣ 6

Αντίκετα ο δείκτθσ ςυναναςτροφισ με κάποιον που ξεκίνθςε ζνα εγχείρθμα τα τελευταία χρόνια ωσ
παράγοντασ ενίςχυςθσ τθσ απόφαςθσ ειςόδου ςτον επιχειρθματικό ςτίβο, το 2010 κινικθκε ςτα
ίδια περίπου επίπεδα με τα προθγοφμενα χρόνια. Ζτςι το 2010, το 40% του πλθκυςμοφ θλικίασ 1864 ετϊν και αντίςτοιχα το 59,4% των επιχειρθματιϊν αρχικϊν ςταδίων, απάντθςε κετικά ςτθν
επίδραςθ τθσ γνωριμίασ με επιχειρθματίεσ ςτθν ζναρξθ νζου εγχειριματοσ.
Ενδιαφζρον παρουςιάηει ο παράγοντασ τθσ αυτοπεποίκθςθσ και του φόβου τθσ αποτυχίασ τόςο ςτο
ςφνολο του πλθκυςμοφ όςο και ςτουσ επιχειρθματίεσ αρχικϊν ςταδίων. Ζτςι, το 2010 το 52,2% του
πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν εξζφραςε τθν πεποίκθςθ ότι διακζτει τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν ζναρξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Αντίςτοιχα, οι
επιχειρθματίεσ αρχικϊν ςταδίων καταγράφουν υψθλά ποςοςτά κετικϊν απαντιςεων ςτο κζμα των
γνϊςεων και ικανοτιτων που διακζτουν (77%), αν και παρατθρείται μείωςθ του ποςοςτοφ αυτοφ
ςυγκριτικά με το 2009 (90%), γεγονόσ που μπορεί να αποδοκεί ςτθν αφξθςθ τθσ αβεβαιότθτασ ωσ
επακόλουκο τθσ οικονομικισ κρίςθσ.
Ψζλοσ, θ ςταδιακι ςυρρίκνωςθ του δείκτθ που ςχετίηονται με το φόβο που εκφράηει ο πλθκυςμόσ
θλικίασ 18-64 ετϊν για ενδεχόμενθ αποτυχία του εγχειριματοσ (50,9% το 2010 ζναντι 45% το 2009),
αντικατοπτρίηει ομοίωσ τισ επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν ψυχολογία του πλθκυςμοφ.
Τςον αφορά ςτουσ επιχειρθματίεσ αρχικϊν ςταδίων, ο φόβοσ τθσ αποτυχίασ απαςχολεί το 55%
αυτϊν, όταν το αντίςτοιχο ποςοςτό για το 2009 μόλισ ξεπερνοφςε το 1/3.

Ρίνακασ 6.2: Ρροςωπικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αντίλθψθ του πλθκυςμοφ
(% κετικϊν απαντιςεων ςτον πλθκυςμό θλικίασ 18-64 ετϊν)
ΡΟΣΩΡΙΚΟΙ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΤΗ

Συναναςτροφι με νζουσ
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το επόμενο εξάμθνο
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ικανότθτεσ
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2008

39,2

28,1
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46,0
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6.1.3 Γενικά χαρακτθριςτικά και αντιλιψεισ ςχετικά με τθν επιχειρθματικότθτα και τθν
αυτό-απαςχόλθςθ
Θ Γενικι Διεφκυνςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Επιχειριςεισ και Βιομθχανία» ζχει μελετιςει, για
τα τελευταία 10 χρόνια, τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτα κράτθ μζλθ, ςυγκρίνοντασ τισ
απόψεισ που διαμορφϊνονται ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ με αυτζσ των χωρϊν εκτόσ ΕΕ και ιδιαιτζρωσ των
απόψεων που διαμορφϊνονται ςτισ ΘΥΑ. Ζνα βιμα πιο πζρα θ ζρευνα Flash No 283
Ευρωβαρόμετρο «Επιχειρθματικότθτα ςτθν ΕΕ και πζρα» - οι απόψεισ των κατοίκων ςε οριςμζνεσ
αςιατικζσ χϊρεσ ζχουν προςτεκεί ςε αυτιν τθν ςφγκριςθ. Θ εν λόγω ζρευνα διεξιχκθ τον Δεκζμβριο
του 2009, αφορά 36 χϊρεσ και καλφπτει κζματα που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ, τθν επιχειρθματικι νοοτροπία που τροφοδοτείται ενκαρρφνοντασ τουσ
ανκρϊπουσ να γίνουν επιχειρθματίεσ, ενϊ παράλλθλα παρζχει ςτοιχεία ςχετικά με τθ ςτάςθ του
κοινοφ ςε κζματα όπωσ θ επιχειρθματικότθτα, θ επιχειρθματικι εκπαίδευςθ, θ ανάλθψθ κινδφνων,
κακϊσ και τα εμπόδια ςτθν επιχειρθματικότθτα.
Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ μελζτθσ παρατίκενται τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ που
κεωροφνται ότι ςυμπλθρϊνουν τθν εικόνα του ζλλθνα επιχειρθματία, κακϊσ και τισ απόψεισ του
κοινοφ για τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα:


Ψο 60% των ερωτθκζντων απάντθςαν ότι προτιμοφν τθν αυτοαπαςχόλθςθ ζναντι τθσ
μιςκωτισ ςχζςθ εργαςίασ, ποςοςτό το οποίο κατατάςςει τθν Ελλάδα ςτθ δεφτερθ κζςθ μετά
τθν Ξφπρο, μεταξφ των 36 χωρϊν που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα. Χφμφωνα με ςτοιχεία τθσ
ζρευνασ, ςτθν Ελλάδα, θ αφξθςθ αυτι πραγματοποιικθκε ςταδιακά από 48% το 2002 ςε
60% το 2009 (12 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ) Ωςτόςο, θ χϊρα δεν ζχει φτάςει ακόμα το βακμό
προτίμθςθσ για τθν αυτο-απαςχόλθςθ που παρατθρικθκε το 2000 (70%).



Υερίπου τα τρία τζταρτα των ελλινων ερωτθκζντων κα προτιμοφςαν να είναι
αυτοαπαςχολοφμενοι, για λόγουσ που ςχετίηονται με τθν προςωπικι ανεξαρτθςία, τα
ενδιαφζροντα, τα κακικοντα και τθν αυτο-ικανοποίθςθ (73%), ενϊ περίπου δφο ςτουσ δζκα
ερωτθκζντεσ αναφζρκθκαν ςτθν ελευκερία να επιλζξουν το δικό τουσ χϊρο και το χρόνο
εργαςίασ τουσ ωσ βαςικό λόγο προτίμθςθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ (18%) ι τθν καλφτερθ
προοπτικι ειςοδιματοσ (22%).
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Σι ερωτθκζντεσ που εκδιλωςαν μεγαλφτερθ προτίμθςθ ςτθ μιςκωτι ςχζςθ εργαςίασ,
διλωςαν ωσ κυριότερο λόγο τθν φπαρξθ τακτικοφ και ςτακεροφ ειςοδιματοσ (61%), ενϊ
ςχεδόν τρεισ ςτουσ δζκα ερωτθκζντεσ αναφζρκθκαν ςτθ ςτακερότθτα εργαςίασ (36%).



Εξετάηοντασ τθν εικόνα των επιχειρθματιϊν ςτο κοινωνικό ςφνολο, θ ζρευνα ζδειξε ότι θ
πλειοψθφία των ερωτθκζντων κεωροφν ότι οι επιχειρθματίεσ είναι «δθμιουργοί» κζςεων
εργαςίασ (85%), ενϊ περίπου επτά ςτουσ δζκα ερωτθκζντεσ κεωρεί ότι οι επιχειρθματίεσ
είναι ικανοί να δθμιουργιςουν νζα προϊόντα ι υπθρεςίεσ και να ωφελιςουν το κοινωνικό
ςφνολο (75%). Ψο 78% των ερωτθκζντων κεωρεί ότι οι επιχειρθματίεσ ενδιαφζρονται μόνο
για τθν προςωπικι τουσ ευθμερία και τθν αφξθςθ του ειςοδιματόσ τουσ και το 77% ότι
εκμεταλλεφονται τθν εργαςία άλλων ατόμων.



Αναφορικά με τισ αντιλιψεισ των ερωτθκζντων για τθν ίδρυςθ επιχειριςεων, θ ζρευνα
εξετάηει αφενόσ τον φόβο εμφάνιςθσ κινδφνων κατά τθ δθμιουργία μιασ επιχείρθςθσ ςτο
υφιςτάμενο οικονομικό κλίμα και αφετζρου τα αντιλθπτά εμπόδια ςτθν επιχειρθματικότθτα.
Ειδικότερα:


Σι μιςοί περίπου ερωτθκζντεσ αντιμετωπίηουν τθν αβεβαιότθτα για το ειςόδθμά
τουσ ωσ το μεγαλφτερο κίνδυνο / φόβο για τθν ανάλθψθ μιασ νζασ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ, ενϊ το 47% διλωςε το φόβο μιασ ενδεχόμενθσ χρεοκοπίασ και ζνασ
ςτουσ τρεισ διλωςαν τθν αβεβαιότθτα τθσ εργαςίασ



Ψο 91% των ερωτθκζντων κεωρεί δφςκολθ τθν ζναρξθ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ λόγω ζλλειψθσ διακζςιμθσ χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ. Ψο 92%
ςυμφωνεί ότι θ φπαρξθ πολφπλοκων διοικθτικϊν διαδικαςιϊν είναι ςθμαντικόσ
αναςταλτικόσ παράγοντασ, και επτά ςτουσ δζκα ερωτθκζντεσ κεωροφν ότι είναι
δφςκολθ θ απόκτθςθ επαρκοφσ πλθροφόρθςθσ για τθν ζναρξθ ενόσ νζου
εγχειριματοσ



Πεγάλο ποςοςτό των ερωτθκζντων είναι αρκετά ριψοκίνδυνοι εφόςον:


μόνο το 48% κεωρεί ότι δεν κα πρζπει κάποιοσ να ξεκινάει επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα εάν υπάρχει κίνδυνοσ αποτυχίασ, ποςοςτό το οποίο αυξικθκε
ελαφρϊσ ςυγκριτικά με το 2007 οπότε ανιλκε ςε 40%,
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περίπου επτά ςτουσ δζκα ερωτθκζντεσ (67%) διλωςαν πρόκυμοι να αναλάβουν
ςθμαντικά ρίςκα που ςχετίηονται με τθν επιχειρθματικότθτα, ενϊ το 62% διλωςε ότι
προτιμά τισ περιπτϊςεισ όπου κυριαρχεί ο ανταγωνιςμόσ,



το 90% των ερωτθκζντων κεωρεί τον εαυτό του ευρθματικι προςωπικότθτα με
καινοτόμεσ ιδζεσ, ενϊ το 85% διλωςε ότι θ πικανότθτα αποτροπισ από τρίτουσ ςτθν
κατεφκυνςθ ζναρξθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ δεν κα τουσ αποκάρρυνε



Αναφορικά με τθν επίδραςθ του εκπαιδευτικοφ επιπζδου ςτθν άςκθςθ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ, θ ζρευνα κατζδειξε τα εξισ:


Υερίπου οι μιςοί από τουσ ερωτθκζντεσ (48%), κεωρεί ότι θ εκπαίδευςι τουσ
ςυνζβαλε ςτθν ανάπτυξθ αίςκθςθσ για τθν ανάλθψθ πρωτοβουλίασ και
επιχειρθματικισ ςυμπεριφοράσ



Ψο 43% των ερωτθκζντων διλωςε ότι μζςω τθσ εκπαίδευςθσ που ζχει λάβει ζχει
καλφτερθ αντίλθψθ του ρόλου των επιχειρθματιϊν ςτθ κοινωνία. Αντίκετα μόλισ το
16% πιςτεφει ςε μεγάλο βακμό ότι θ εκπαίδευςι του παρείχε τα απαραίτθτα
εφόδια, γνϊςεισ και τεχνογνωςία, ϊςτε να διευκφνει μια επιχείρθςθ και μόλισ το 8%
κεωρεί ζντονα ότι θ εκπαίδευςθ που ζλαβε ςυνζβαλε ςτθν επικυμία του να
αναλάβει επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ.

6.2

ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΕ)

Για τθν αποτφπωςθ τθσ χριςθσ Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ) ςτισ ΠΠΕ
χρθςιμοποιοφνται ςτατιςτικά ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν αξιολόγθςθ τθσ πρωτοβουλίασ
i201010. Υρόκειται για μια ςυγκριτικι αξιολόγθςθ (i2010 benchmarking framework), θ οποία
διενεργείται ςε ετιςια βάςθ και παρακολουκεί τισ εξελίξεισ ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ των
κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται μζςω ςυγκεκριμζνων δεικτϊν οι οποίοι παρακολουκοφν
τθν πρόοδο ςτουσ τρεισ πυλϊνεσ τθσ πρωτοβουλίασ i2010:


τθν ολοκλιρωςθ ενόσ ενιαίου ευρωπαϊκοφ χϊρου πλθροφοριϊν,



τθν καινοτομία και τισ επενδφςεισ ςε ζρευνα ΨΥΕ,



τθν επίτευξθ μιασ ευρωπαϊκισ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ.

10 Πθγι: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society
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Χθμειϊνεται ότι το πλαίςιο ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ i2010, το οποίο εγκρίκθκε τον Απρίλιο του
2006, ζχει αντικαταςτακεί από το πλαίςιο ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ για τθν Ψθφιακι Ευρϊπθ 2011
– 2015 (Benchmarking Digital Europe: 2011-2015), το οποίο με τθ ςειρά του εγκρίκθκε τον Ροζμβριο
του 2009. Εν τοφτοισ τα διακζςιμα ςτοιχεία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ για τθν Ψθφιακι Ευρϊπθ
2011-2015 αφοροφν κατά κφριο λόγο ςτα νοικοκυριά και ςε μεμονωμζνα άτομα παρά ςε
επιχειριςεισ, και ωσ εκ τοφτου για το ςκοπό τθσ παροφςασ μελζτθσ γίνεται χριςθ των δεικτϊν
ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ τθσ πρωτοβουλίασ i2010.
Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των αποτελεςμάτων που παρουςιάηονται ςτθν παροφςα ενότθτα
ςχετικά με τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ τθσ πρωτοβουλίασ i2010, παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια
πλθροφορίεσ για το πλαίςιο διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ που αφορά ςτθ χριςθ Ψεχνολογιϊν
Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ) ςτισ επιχειριςεισ:


τα δεδομζνα ςυλλζγονται από τισ εκνικζσ ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ ι υπουργεία και βαςίηονται
ςτισ ετιςιεσ ζρευνεσ τθσ Eurostat για τισ ΨΥΕ και τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου ςε
επιχειριςεισ,



πλθκυςμόσ τθσ ζρευνασ για τθν Ελλάδα: επιχειριςεισ που θ κφρια δραςτθριότθτά τουσ κατά
NACE Rev. 2 (ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό (ΕΞ) 1893/20.12.2006)
εντάςςεται ςτουσ τομείσ C, D, E, F, G, H, I, J, L και N, ςτουσ κλάδουσ 69-74, ςτισ ομάδεσ 65.1,
65.2 και 95.1 και ςτισ τάξεισ 64.19, 94.92, 66.12 και 66.19. Ζτςι θ ζρευνα καλφπτει
επιχειριςεισ που θ κφρια δραςτθριότθτά τουσ ςυνίςταται:


ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ (C), τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, του φυςικοφ αερίου,
τθσ παροχισ ατμοφ (D), τθσ παροχισ νεροφ, τθσ επεξεργαςίασ λυμάτων και τθσ
διαχείριςθσ αποβλιτων (E), των καταςκευϊν (F), του χονδρικοφ και λιανικοφ
εμπορίου, τθσ επιςκευισ μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν (G), τθσ
μεταφοράσ και αποκικευςθσ (H), τθσ ςτζγαςθσ και των υπθρεςιϊν εςτίαςθσ (I), τθσ
ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ (J), τθσ διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ (L) και των
διοικθτικϊν και υποςτθρικτικϊν δραςτθριοτιτων (N),



ςτουσ κλάδουσ 69-74 του τομζα Π «επαγγελματικζσ, επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ
δραςτθριότθτεσ (εξαιροφνται οι κτθνιατρικζσ δραςτθριότθτεσ του τομζα),



τισ ομάδεσ 65.1, 65.2 (αςφάλιςθ και ανταςφάλιςθ) και τισ τάξεισ 64.19 (άλλοι
οργανιςμοί νομιςματικισ διαμεςολάβθςθσ), 66.12 (δραςτθριότθτεσ ςχετικά με
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ςυναλλαγζσ ςυμβάςεων χρεογράφων και αγακϊν) και 66.19 (άλλεσ δραςτθριότθτεσ
ςυναφείσ προσ τισ χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ, με εξαίρεςθ τισ αςφαλιςτικζσ
δραςτθριότθτεσ και τα ςυνταξιοδοτικά ταμεία) του τομζα Ξ «χρθματοπιςτωτικζσ και
αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ (εξαιροφνται οι υπόλοιποι κλάδοι, ομάδεσ και τάξεισ
του τομζα),


τθν

ομάδα

95.1

«Επιςκευι

θλεκτρονικϊν

υπολογιςτϊν

και

εξοπλιςμοφ

επικοινωνίασ» και τθν τάξθ 94.92 «Δραςτθριότθτεσ πολιτικϊν οργανϊςεων» του
τομζα S «Άλλεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν» (εξαιροφνται οι υπόλοιποι
κλάδοι, ομάδεσ και τάξεισ του τομζα)
Αναλυτικά θ ταξινόμθςθ κατά NACE Rev. 2 των οικονομικϊν κλάδων των επιχειριςεων
παρουςιάηεται ςτο Υαράρτθμα 3 τθσ παροφςασ μελζτθσ.


ο πλθκυςμόσ τθσ ζρευνασ αποτελείται από επιχειριςεισ με 10 ι περιςςότερα άτομα και
ςυγκεκριμζνα για αρικμό απαςχολουμζνων 10-49 (μικρζσ επιχειριςεισ), 50-249 (μεςαίεσ
επιχειριςεισ), 250 + (μεγάλεσ επιχειριςεισ), ενϊ δεν παρζχονται ςτοιχεία για τισ πολφ μικρζσ
επιχειριςεισ (με αρικμό απαςχολουμζνων 1-9).

6.2.1 Βακμόσ ανάπτυξθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ (developments of broadband)
Αναφορικά με το βακμό ανάπτυξθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ, το 2011 παρατθρείται μια μείωςθ ςτο
ποςοςτό των επιχειριςεων που διακζτουν ςφνδεςθ ςτο Internet μζςω ςτακερισ ευηωνικισ
πρόςβαςθσ ςε ςχζςθ με το 2010. Θ μείωςθ αυτι κυμαίνεται από δφο ζωσ πζντε ποςοςτιαίεσ
μονάδεσ, ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ.
Χθμειϊνεται ότι τα αντίςτοιχα ποςοςτά για τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ παρατίκενται για λόγουσ
ςφγκριςθσ με τισ ΠΠΕ. Ζτςι λοιπόν το ποςοςτό των επιχειριςεων που απαςχολοφν 50-249 άτομα
και διακζτουν μόνιμθ ςφνδεςθ ςτο Internet κυμαίνεται ςε υψθλά επίπεδα (94% το 2010 ζναντι 91%
το 2011), πλθςιάηοντασ κατά πολφ τα αντίςτοιχα ποςοςτά των μεγάλων επιχειριςεων. Αλλά και
επτά ςτισ δζκα μικρζσ επιχειριςεισ ζχουν υψθλά ποςοςτά μόνιμων ςυνδζςεων ςτο διαδίκτυο το
2011 (73%), παρουςιάηοντασ όμωσ μείωςθ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ κατά πζντε
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ.
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Εξετάηοντασ τισ εταιρείεσ που ζχουν ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, το 92% των μεςαίων επιχειριςεων
ζχουν μόνιμθ ςφνδεςθ, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό για τισ μικρζσ επιχειριςεισ ανζρχεται ςε 79%,
παρουςιάηοντασ πτϊςθ ςε ςχζςθ με το 2010.
Ψα αντίςτοιχα ποςοςτά των επιχειριςεων τθσ ΕΕ-27 που διακζτουν μόνιμθ ςφνδεςθ ςτο Internet για
το 2011 είναι 85% για τισ επιχειριςεισ με 10-49 άτομα προςωπικό, 94% για τισ μεςαίεσ επιχειριςεισ
και 98% για τισ μεγάλεσ. Από τθ ςφγκριςθ με τα μεγζκθ των ελλθνικϊν ΠΠΕ ςυμπεραίνουμε ότι
παρά τα υψθλά ποςοςτά των επιχειριςεων που διακζτουν ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, ο βακμόσ
ανάπτυξθσ υπολείπεται ςθμαντικά από αυτόν τθσ ΕΕ κυρίωσ για τισ μικρζσ επιχειριςεισ, ενϊ για τισ
μεςαίεσ κυμαίνεται ςε ικανοποιθτικά επίπεδα.

Διάγραμμα 6.3: Επιχειριςεισ με μόνιμθ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο (broadband access) (ςτοιχεία 2010)
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Πθγι: Eurostat, Information society statistics

6.2.2 Βακμόσ απορρόφθςθσ ΤΡΕ
Σ βακμόσ απορρόφθςθσ των ΨΥΕ από τισ ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τθν ζρευνα μετριζται από
πλικοσ δεικτϊν όπωσ: ποςοςτό επιχειριςεων που διακζτουν λειτουργικά ςυςτιματα ανοιχτοφ
κϊδικα, που δζχονται παραγγελίεσ μζςω δικτφου, που πραγματοποιοφν πωλιςεισ / αγορζσ μζςω
διαδικτφου, που προςφζρουν αςφαλείσ ςυναλλαγζσ όταν δζχονται παραγγελίεσ μζςω Διαδικτφου,
επιχειριςεισ με χριςθ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςτισ ςχζςεισ με τουσ προμθκευτζσ / πελάτεσ κ.λ.π.
Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ παρουςιάηονται οι ςθμαντικότεροι εξ αυτϊν, δεδομζνου
ότι οι περιςςότερο τεχνολογικά προθγμζνεσ χριςεισ (π.χ. e-invoices) δεν χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ
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από τισ ΠΠΕ. Ξαι πάλι κατά τθν εξζταςθ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ παρουςιάηονται και οι μεγάλεσ
επιχειριςεισ για λόγουσ ςυγκριςιμότθτασ.
Αναφορικά επομζνωσ με το βακμό απορρόφθςθσ των ΨΥΕ, όπωσ είναι αναμενόμενο οι μικρζσ
επιχειριςεισ (με προςωπικό από 10-49 άτομα) καταγράφουν τα μικρότερα ποςοςτά δεδομζνου ότι
μόνο μία ςτισ τζςςερισ επιχειριςεισ διακζτουν LAN και internet ι extranet και μόνο το 11%
χρθςιμοποιοφν λειτουργικά ςυςτιματα ανοιχτοφ κϊδικα. Ακόμα πιο χαμθλά ποςοςτά παρουςιάηει
θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ΠΠΕ ςε προθγμζνεσ τεχνολογικά λφςεισ όπωσ είναι θ χριςθ
θλεκτρονικϊν υπογραφϊν κατά τισ ςυναλλαγζσ τουσ είτε με πελάτεσ είτε με προμθκευτζσ (6%), θ
πραγματοποίθςθ πωλιςεων μζςω διαδικτφου (8%) και θ φπαρξθ αςφαλϊν ςυναλλαγϊν για
παραγγελίεσ μζςω διαδικτφου (3%).
Αρκετά καλφτερθ είναι θ εικόνα των μεςαίων επιχειριςεων, οι μιςζσ από τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφν
LAN και internet ι extranet, ενϊ το 22% χρθςιμοποιεί λειτουργικά ςυςτιματα ανοιχτοφ κϊδικα. Ξαι
ςε αυτι όμωσ τθν κατθγορία επιχειριςεων παρατθροφνται χαμθλά ποςοςτά ςτθν ενςωμάτωςθ πιο
προθγμζνων τεχνολογικά λφςεων. Ψοφτο είναι αναμενόμενο αν εξετάςουμε και το βακμό
ενςωμάτωςθσ αντίςτοιχων τεχνολογιϊν από τισ επιχειριςεισ με περιςςότερα από 250 άτομα, όπου
θ χριςθ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν, θ φπαρξθ αςφαλϊν ςυναλλαγϊν για παραγγελίεσ μζςω
διαδικτφου, αλλά και θ πραγματοποίθςθ πωλιςεων μζςω διαδικτφου κυμαίνεται κάτω από το 20%.
Θ χριςθ Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ Υελατειακϊν Χχζςεων (Customer Relationship Management CRM) κυμαίνεται ςε χαμθλά επίπεδα τόςο για τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, όςο και για τισ ΠΠΕ που
απαςχολοφν πάνω από 10 εργαηομζνουσ.
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Διάγραμμα 6.4: Δείκτεσ βακμοφ απορρόφθςθσ ΤΡΕ (ςτοιχεία 2010)
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Σ βακμόσ χριςθσ του διαδικτφου από το απαςχολοφμενο προςωπικό των επιχειριςεων φαίνεται
ότι κυμαίνεται ςε αρκετά χαμθλά επίπεδα (μεταξφ 30% - 36%) ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ ανεξάρτθτα
του αρικμοφ του προςωπικοφ τουσ, χωρίσ ιδιαίτερθ μεταβολι μεταξφ των ετϊν 2010-2011.
Αντικζτωσ εξετάηοντασ τα μεγζκθ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ που διακζτει ςφνδεςθ ςτο
διαδίκτυο ωσ ποςοςτό επί του αρικμοφ των υπαλλιλων που είναι χριςτεσ Θ/Ω, θ εικόνα είναι
ςαφϊσ καλφτερθ δεδομζνου ότι ςτισ μεςαίεσ επιχειριςεισ πάνω από το 80% των υπαλλιλων που
διακζτουν Θ/Ω ζχουν και ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. Ψο αντίςτοιχο ποςοςτό για τισ μικρζσ επιχειριςεισ
για το 2011 ιταν 79% (παρουςιάηοντασ μείωςθ ςε ςχζςθ με το 2010 κατά επτά ποςοςτιαίεσ
μονάδεσ).
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Διάγραμμα 6.5: Απαςχολοφμενο προςωπικό που χρθςιμοποιεί υπολογιςτζσ με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο
(ςτοιχεία 2010)
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6.2.3 Συναλλαγζσ με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ / e-government
Υάνω από τισ μιςζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ που απαςχολοφν πάνω από 10 άτομα,
χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο για τισ ςυναλλαγζσ τουσ με το Δθμόςιο.
Αναλυτικότερα, το 93% των επιχειριςεων που απαςχολοφν από 50 ζωσ 249 άτομα χρθςιμοποιοφν
το Internet για τισ ςυναλλαγζσ τουσ με το Δθμόςιο, πλθςιάηοντασ κατά πολφ το αντίςτοιχο ποςοςτό
των μεγάλων επιχειριςεων (98%). Χτισ μικρζσ ποςοςτό το αντίςτοιχο ποςοςτό ανιλκε το 2010 ςτο
74%, όταν κατά μζςο όρο ςτθν ΕΕ-27 οι μικρζσ επιχειριςεισ χρθςιμοποιοφν κατά 73% το Internet για
τισ ςυναλλαγζσ τουσ με το Δθμόςιο.
Σι λόγοι χριςθσ του διαδικτφου ανά μζγεκοσ μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ παρουςιάηεται ςτο
ακόλουκο διάγραμμα. Τπωσ παρατθρείται πάνω από το 80% των μεςαίων επιχειριςεων,
επικοινωνοφν μζςω διαδικτφου με το Δθμόςιο είτε για πλθροφοριακοφσ λόγουσ είτε για να λάβουν
ι να αποςτείλουν φόρμεσ / ζντυπα. Για τουσ ίδιουσ λόγουσ οι μικρζσ επιχειριςεισ χρθςιμοποιοφν το
διαδίκτυο για τισ ςυναλλαγζσ του με το Δθμόςιο, ςε ποςοςτό που διαμορφϊνεται γφρω ςτο 65% για
το ζτοσ 2010. Χε μικρότερα ποςοςτά γίνεται χριςθ του διαδικτφου τόςο από τισ μικρζσ όςο και από
τισ μεςαίεσ επιχειριςεισ για τθν πλιρθ θλεκτρονικι διαχείριςθ των υποκζςεϊν τουσ (53% και 73%
αντίςτοιχα), ενϊ κάτω από το 20% των επιχειριςεων (μικρϊν και μεςαίων) χρθςιμοποιεί τισ
θλεκτρονικζσ προμικειεσ.
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Διάγραμμα 6.6: Λόγοι χριςθσ του διαδικτφου ςε ςυναλλαγζσ με το Δθμόςιο (ςτοιχεία 2010)
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6.2.4 Βακμόσ απορρόφθςθσ ΤΡΕ ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ i-2010
Σ βακμόσ απορρόφθςθσ των ΨΥΕ από τισ ΠΠΕ και τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, ςτο πλαίςιο τθσ
πρωτοβουλίασ i-2010, μετριζται με διάφορουσ δείκτεσ όπωσ: ποςοςτό του τομζα ΨΥΕ ςτο ΑΕΥ,
δαπάνεσ Ε&Α των επιχειριςεων ςτον τομζα των ΨΥΕ ωσ ποςοςτό των ςυνολικϊν δαπανϊν Ε&Α,
ποςοςτιαία μεταβολι τθσ προςτικζμενθσ αξίασ ςε τρζχουςεσ τιμζσ κ.λ.π. Εντοφτοισ, για τουσ
περιςςότερουσ από αυτοφσ τουσ δείκτεσ, τα διακζςιμα ςτοιχεία για τθν Ελλάδα αφοροφν τα ζτθ
μζχρι το 2005. Ζτςι για τθν μζτρθςθ του βακμοφ απορρόφθςθσ ΨΥΕ ςτθν Ελλάδα παρουςιάηεται θ
διαχρονικι ποςοςτιαία εξζλιξθ των απαςχολοφμενων με δεξιότθτεσ ΨΥΕ ςτθν ςυνολικι
απαςχόλθςθ, ςε ςφγκριςθ με τα αντίςτοιχα μεγζκθ που εμφανίηονται κατά μζςο όρο ςτθν ΕΕ-27.
Ζτςι λοιπόν, ςτθν ΕΕ-27 το ποςοςτό των απαςχολοφμενων ατόμων με δεξιότθτεσ ΨΥΕ ςτθ ςυνολικι
απαςχόλθςθ κυμαίνεται διαχρονικά περίπου από 17,6% ζωσ 18,5% παρουςιάηοντασ κάκε ζτοσ
ανοδικι πορεία. Αντίκετα ςτθν Ελλάδα, το αντίςτοιχο μζγεκοσ παρουςίαςε μείωςθ τα ζτθ 2007 και
2009 (αντίςτοιχα κατά 0,31% και 0,15% ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα ζτθ αναφοράσ), ενϊ τα ζτθ
2006, 2008 και 2010 θ αφξθςθ ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα ζτθ βαίνει μειοφμενθ, με τθν μικρότερθ
διαφορά να παρουςιάηεται το 2010, όπου το ποςοςτό των απαςχολοφμενων ατόμων με δεξιότθτεσ
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ΨΥΕ ςτθ ςυνολικι απαςχόλθςθ διαμορφϊκθκε ςε 12,89%, παρουςιάηοντασ αφξθςθ ςε ςχζςθ με το
2009 μόλισ 0,02%.

Διάγραμμα 6.7: Ροςοςτό απαςχολοφμενων ατόμων με δεξιότθτεσ ΤΡΕ (ςτοιχεία 2005-2010)
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6.2.5 Δράςεισ ενίςχυςθσ των ΜΜΕ ςτουσ τομείσ ΤΡΕ
Χτο παρόν εδάφιο παρουςιάηονται οι κυριότερεσ δράςεισ / προγράμματα που υλοποιοφνται ςτο
πλαίςιο του ΕΧΥΑ και αφοροφν ςτθν παροχι χρθματοδότθςθσ προσ τισ ΠΠΕ ςτουσ τομείσ των
Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν.
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Δράςθ ICT4GROWTH - Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν Υλοποίθςθ Επενδυτικϊν Σχεδίων
Ανάπτυξθσ-Παροχισ Καινοτόμων Προϊόντων και Υπθρεςιϊν Προςτικζμενθσ Αξίασ

Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα
Εκχϊρθςθ

Ρροχπολογιςμόσ
Δικαιοφχοι

Ψθφιακι Χφγκλιςθ



ΥΕΥ Πακεδονίασ– Κράκθσ (Υεριφζρειεσ Ξεντρικισ και Δυτικισ Πακεδονίασ)



ΥΕΥ Κεςςαλίασ − Χτερεάσ Ελλάδασ – Θπείρου (Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ)



ΥΕΥ Αττικισ (Υεριφζρεια Αττικισ)



ΥΕΥ Ξριτθσ & Ριςων Αιγαίου (Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου)

120.000.000,00€
Πεμονωμζνεσ, υφιςτάμενεσ, νεοϊδρυκείςεσ και υπό ςφςταςθ επιχειριςεισ ιδιωτικοφ δικαίου ι
ςυμπράξεισ αυτϊν, ανεξαρτιτωσ νομικισ μορφισ και μεγζκουσ επιχείρθςθσ, που δραςτθριοποιοφνται
νόμιμα ςτθν ελλθνικι επικράτεια.

ΕΦΔ

ΞΣΛΡΩΡΛΑ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ Α.Ε.
Πθγι: Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. http://www.digitalaid.gr/

Θ Δράςθ "ICT4GROWTH - Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν Ωλοποίθςθ Επενδυτικϊν Χχεδίων
Ανάπτυξθσ-Υαροχισ Ξαινοτόμων Υροϊόντων και Ωπθρεςιϊν Υροςτικζμενθσ Αξίασ ζχει ωσ ςτόχο τθν
υποςτιριξθ καινοτόμων επενδυτικϊν ςχεδίων ςτον τομζα των Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και
Επικοινωνιϊν, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ υπθρεςίεσ. Υιο ςυγκεκριμζνα, βαςικόσ ςκοπόσ τθσ δράςθσ
είναι θ ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων για το ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και τθν εμπορικι διάκεςθ
καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ, που αφοροφν ι βαςίηονται ςε
Ψεχνολογίεσ Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ).
Χθμαντικι καινοτομία τθσ δράςθσ ICT4GROWTH είναι ότι το τελικό ποςό τθσ χορθγοφμενθσ
ενίςχυςθσ ςυνδζεται με ποςοτικοφσ ςτόχουσ, όπωσ θ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και θ εξαγωγικι
δραςτθριότθτα. Ενδεικτικζσ κεματικζσ τθσ παροφςασ δράςθσ είναι οι εξισ:


Ενζργεια και πράςινθ ανάπτυξθ



Γεωργία, Αλιεία και Ψρόφιμα



Ψουριςμόσ, Υολιτιςμόσ και Ψυχαγωγία
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Ωγεία και Υρόνοια



Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ



Πεταφορζσ



Ρζα παγκόςμια αγορά του Internet

Σι υπθρεςίεσ που αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ ICT4GROWTH αξιοποιοφν νζεσ
τεχνολογίεσ αιχμισ, διαφορετικά μζςα και κατά το δυνατόν περιςςότερουσ τρόπουσ διάκεςθσ,
όπωσ:


Virtualization (Servers, Storage, Networks, Apps, Desktops)



Cloud Computing



Energy Efficiency & Monitoring (IT efficiency & reuse, reduce of energy consumption)



Unified Communications (Technology issues: Mobile platforms / Integration of corporate and
social media streams, Organizational issues)



Big Data (Unstructured Data, Duplication of Data, Storage – thin provisioning, Security,
Backup – Storage Resource Management, Compression etc.)



Grid Technology



Web 2.0



Internet of Things



Open platforms & Open Source software and applications



Social Networks and business



Media / digital marketing



Mobile services – smart devices and applications evolution



Location based services / GIS

Θ δράςθ προκθρφχκθκε ςτισ 20/3/2012 και ζχουν προγραμματιςτεί τρεισ κφκλοι υποβολισ
προτάςεων:


1οσ κφκλοσ υποβολισ: από 8/6/2012 ζωσ 7/9/2012



2οσ κφκλοσ υποβολισ: από 7/12/2012 ζωσ 8/3/2013
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3οσ κφκλοσ υποβολισ: από 14/6/2013 ζωσ 13/9/2013

Θ χρθματοδότθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων που κα ενταχκοφν ςτθ Δράςθ μπορεί να καλφπτει δφο
διακριτζσ Φάςεισ των επενδυτικϊν ςχεδίων:


Φάςθ Α: Ωποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ, Χχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ των νζων προϊόντων
υπθρεςιϊν (R&D stage), ςτθν οποία περιλαμβάνονται:


Α1: Ενζργειεσ προετοιμαςίασ & ςχεδιαςμοφ.



Α2: Ενζργειεσ βιομθχανικισ ζρευνασ.



Α3: Ενζργειεσ Ανάπτυξθσ.



Α4: Ενζργειεσ απόκτθςθσ δικαιωμάτων βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ (επιλζξιμεσ μόνο
για ΠΠΕ).




Α5: Ενζργειεσ διαχείριςθσ, υποςτιριξθσ και ςυντονιςμοφ τθσ ζρευνασ & ανάπτυξθσ

Φάςθ Β: Ωποςτιριξθ τθσ εμπορικισ διάκεςθσ των νζων προϊόντων/ υπθρεςιϊν
(commercialization stage). Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει:


Β1: Ενζργειεσ εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία παραγωγικϊν υποδομϊν.



Β2: Ενζργειεσ προετοιμαςίασ διάκεςθσ τελικοφ προϊόντοσ/ υπθρεςίασ.



Β3: Ενζργειεσ επιχειρθματικισ δικτφωςθσ (επιλζξιμεσ μόνο για ΠΠΕ).

Ψα υποβαλλόμενα επενδυτικά ςχζδια μποροφν είτε να καλφπτουν και τισ δφο παραπάνω Φάςεισ,
είτε να αφοροφν αποκλειςτικά ςτθ Φάςθ Β.
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Δράςθ digi-mobile - Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ καινοτόμων
εφαρμογϊν ςε 'ζξυπνεσ' ςυςκευζσ κινθτϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ (tablet-pc)

Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα
Εκχϊρθςθ

Ψθφιακι Χφγκλιςθ



ΥΕΥ Πακεδονίασ– Κράκθσ (Υεριφζρειεσ Ξεντρικισ και Δυτικισ Πακεδονίασ)



ΥΕΥ Κεςςαλίασ − Χτερεάσ Ελλάδασ – Θπείρου (Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ)



ΥΕΥ Αττικισ (Υεριφζρεια Αττικισ)



ΥΕΥ Ξριτθσ & Ριςων Αιγαίου (Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου)

Ρροχπολογιςμόσ

30.150.000,00€

Δικαιοφχοι

Ωφιςτάμενεσ οικονομικζσ μονάδεσ που ανικουν ςτθν κατθγορία «ΥΣΟΩ ΠΛΞΦΘ» ι «ΠΛΞΦΘ»
επιχείρθςθ, ανεξάρτθτα από τθ νομικι τουσ μορφι, που αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα ςτον
ελλθνικό χϊρο. Θ δικαιοφχοσ επιχείρθςθ ανικει ςτθν κατθγορία

ΕΦΔ

ΞΣΛΡΩΡΛΑ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ Α.Ε.
Πθγι: Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. http://www.digitalaid.gr/

H δράςθ digi – mobile ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ των πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων
προκειμζνου να αξιοποιιςουν τθ διεκνι δυναμικι και να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε νζα κοινάςτόχουσ, παρζχοντασ νζεσ ψθφιακζσ δυνατότθτεσ και υπθρεςίεσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ,
μζςω smartphones. Θ δράςθ αποςκοπεί κυρίωσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ αξιοποίθςθσ καινοτόμων
εφαρμογϊν επί ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν (smart phones) και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ (tabletpc) για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ που λειτουργοφν εντόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ. Χτόχοσ τθσ
είναι να εξαςφαλίςει ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό, ςτισ ενιςχυόμενεσ επιχειριςεισ:


Πείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ και βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ, με αξιοποίθςθ
εφαρμογϊν επί «ζξυπνων» ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν, που διευκολφνουν τθν
κινθτικότθτα (mobility) των εργαηόμενων και επιτρζπουν τθν άμεςθ πρόςβαςθ ςε εταιρικά
δεδομζνα και τθν αξιοποίθςι τουσ από οπουδιποτε.



Χυνκικεσ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ υφιςτάμενων πελατϊν και νζων κοινϊν, με
αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των «ζξυπνων» ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν και των
tablet-pc για τθν παροχι προςωποποιθμζνθσ-ςτοχευμζνθσ πλθροφόρθςθσ.
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Ευκαιρίεσ εξωςτρεφοφσ ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ των πωλιςεων και των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν, αξιοποιϊντασ ζξυπνεσ κινθτζσ ςυςκευζσ.

Σι εφαρμογζσ και ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςε smartphones και tablet-pc μποροφν ενδεικτικά να
αφοροφν ςε διαφορετικά κεματικά αντικείμενα και τομείσ όπωσ υγεία, επιχειρθματικότθτα,
περιβάλλον, πολιτιςμόσ, ψυχαγωγία, τουριςμόσ, πολιτιςμόσ, μεταφορζσ, εςτίαςθ, ενϊ ταυτόχρονα
πρζπει να διακζτουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:


Ρα απευκφνονται είτε ςτουσ καταναλωτζσ (B2C) είτε ςε επιχειριςεισ (B2B) είτε να είναι
ενδοεπιχειρθςιακζσ (Β2Ε)



Ρα υλοποιθκοφν ςε μια τουλάχιςτον πλατφόρμα εφαρμογϊν ζξυπνων ςυςκευϊν. Χτθν
περίπτωςθ εφαρμογϊν B2C, αυτζσ κα πρζπει τοποκετθκοφν ςτα αντίςτοιχα «app stores»
κάκε πλατφόρμασ εφαρμογϊν ϊςτε να είναι προςβάςιμεσ ςτο ευρφ κοινό





Ρα ανικουν ςε μια εκ των παρακάτω κατθγοριϊν:


native mobile εφαρμογζσ



web mobile εφαρμογζσ



web mobile portals

Ρα λειτουργοφν είτε offline είτε online

Θ δράςθ προκθρφχκθκε ςτισ 9/11/2011 με αρχικό προχπολογιςμό 15.000.000€, ενϊ ςτισ 2/5/2012
με τθν υπϋαρικμόν 17673 /ΨΧ 6077 υπουργικι απόφαςθ ο προχπολογιςμόσ αυξικθκε ςε
30.150.000€. Χτο πλαίςιο τθσ δράςθσ digi-mobile και κατά το διάςτθμα μεταξφ 30 Λανουαρίου ζωσ
10 Φεβρουαρίου υποβλικθκαν επιτυχϊσ από επιχειριςεισ από ολόκλθρθ τθν Ελλάδα (πλθν Αττικισ)
περιςςότερεσ από 7.800 αιτιςεισ, υπερκαλφπτοντασ κατά πολφ υψθλό ποςοςτό τον διακζςιμο
προχπολογιςμό που αντιςτοιχεί ςτισ ςυγκεκριμζνεσ Υεριφζρειεσ (δθμόςια χρθματοδότθςθ).
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Δράςθ Digi-content - Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του
ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου

Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα

Ψθφιακι Χφγκλιςθ

Εκχϊρθςθ



ΥΕΥ Πακεδονίασ– Κράκθσ (Υεριφζρειεσ Ξεντρικισ και Δυτικισ Πακεδονίασ)



ΥΕΥ Κεςςαλίασ − Χτερεάσ Ελλάδασ – Θπείρου (Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ)



ΥΕΥ Αττικισ (Υεριφζρεια Αττικισ)



ΥΕΥ Ξριτθσ & Ριςων Αιγαίου (Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου)

Ρροχπολογιςμόσ

€16.643.081,45

Δικαιοφχοι

Ωφιςτάμενεσ οικονομικζσ μονάδεσ, ανεξάρτθτα από τθ νομικι τουσ μορφι, που αςκοφν οικονομικι
δραςτθριότθτα ςτον ελλθνικό χϊρο ςτουσ τομείσ του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου.

ΕΦΔ

ΞΣΛΡΩΡΛΑ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ Α.Ε.
Πθγι: Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. http://www.digitalaid.gr/

Θ δράςθ “digi-content” αφορά ςτθν ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ δυναμικοφ και πλοφςιου ελλθνικοφ
ευρυηωνικοφ περιεχομζνου, το οποίο αξιοποιείται εμπορικά. Απευκφνεται ςε κλάδουσ με εκδοτικζσ
δραςτθριότθτεσ (εκδόςεισ

βιβλίων, επιςτθμονικϊν και Υανεπιςτθμιακϊν ςυγγραμμάτων,

εκδοτικοφσ οίκουσ, εκδόςεισ τφπου) κακϊσ και ςε παρόχουσ ενθμερωτικοφ περιεχομζνου, κακϊσ ςε
εταιρίεσ διαχείριςθσ ζντυπου κλπ. Χκοπόσ τθσ είναι να εμπλουτίςει το ελλθνικό περιεχόμενο ςτο
Διαδίκτυο, ενιςχφοντασ παράλλθλα τθν ψθφιακι του διάκεςθ μζςα από πολλαπλά τεχνολογικά
κανάλια (ψθφιακοί αναγνϊςτεσ βιβλίων, tablet pc, ςυςκευζσ κινθτισ επικοινωνίασ). Θ δράςθ
διακζτει ςυνολικά πόρουσ του ΕΧΥΑ 2007-2013 φψουσ €16,64 εκατ. ευρϊ για να ενιςχφςει κατά
50% τεχνολογικζσ επενδφςεισ ςε ευρυηωνικό περιεχόμενο.
Θ δράςθ προκθρφχκθκε ςτισ 17/9/2010 (υπουργικι απόφαςθ 50574/ΨΧ4907) με αρχικό
προχπολογιςμό 20.000.000€. Πε τθν 17675/ΨΧ/6078 υπουργικι απόφαςθ ο ςυνολικόσ
προχπολογιςμόσ τθσ Δθμοςίασ Δαπάνθσ που κα διατεκεί μζςω τθσ Δράςθσ αναπροςαρμόςτθκε ςτα
16.643.081,45€ ευρϊ. Σ αρχικόσ προχπολογιςμόσ των προτάςεων που υποβλικθκαν ιταν
26.086.744,22 €, ενϊ ςυνολικά ςτθ δράςθ “digi-content” εντάχκθκαν 213 επενδυτικά ςχζδια από
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ολόκλθρθ τθν Ελλάδα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 26,12 εκατ. ευρϊ τα οποία αξιολογικθκαν
επιτυχϊσ. Σι επιλζξιμεσ ενζργειεσ τθσ δράςθσ αφοροφν:


Ε(1): Ψθφιοποίθςθ περιεχομζνου (μζχρι 40% του επενδυτικοφ ςχεδίου)



Ε(2): Επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ, εμπλουτιςμό, διαχείριςθ, μετατροπι και διάκεςθ του
ψθφιακοφ περιεχομζνου ςε πολλαπλά κανάλια (μζχρι 80% του επενδυτικοφ ςχεδίου)



Ε(3): Υροβολι και προϊκθςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου μζςω Διαδικτφου, μζςων
κοινωνικισ δικτφωςθσ και άλλων ςφγχρονων μζςων (μζχρι 20% του επενδυτικοφ ςχεδίου)



Ε(4): Αξιοποίθςθ και Εμπορικι Εκμετάλλευςθ του ευρυηωνικοφ περιεχομζνου (μζχρι 20% του
επενδυτικοφ ςχεδίου).

Δράςθ Digi-retail - Ενίςχυςθ επιχειριςεων λιανεμπορίου για τθν υλοποίθςθ ψθφιακϊν
επενδφςεων "Ζνδυςθ και Υπόδθςθ-Νζεσ Προοπτικζσ"

Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα
Εκχϊρθςθ

Ψθφιακι Χφγκλιςθ



ΥΕΥ Πακεδονίασ– Κράκθσ (Υεριφζρειεσ Ξεντρικισ και Δυτικισ Πακεδονίασ)



ΥΕΥ Κεςςαλίασ − Χτερεάσ Ελλάδασ – Θπείρου (Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ)



ΥΕΥ Αττικισ (Υεριφζρεια Αττικισ)



ΥΕΥ Ξριτθσ & Ριςων Αιγαίου (Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου)

Ρροχπολογιςμόσ

98.776.783€

Δικαιοφχοι

Ωφιςτάμενεσ οικονομικζσ μονάδεσ, ανεξάρτθτα από τθ νομικι τουσ μορφι, που αςκοφν οικονομικι
δραςτθριότθτα ςτον ελλθνικό χϊρο ςτουσ τομείσ του λιανεμπορίου.

ΕΦΔ

ΞΣΛΡΩΡΛΑ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ Α.Ε.
Πθγι: Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. http://www.digitalaid.gr/

Θ δράςθ “digi-retail” αφορά ςτθν «ψθφιακι ενίςχυςθ» επιχειριςεων λιανικοφ εμπορίου με ςτόχο:
α) τθ βελτίωςθ τθσ εςωτερικισ τουσ διαχείριςθσ και τθ μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ τουσ, με
αυτοματοποίθςθ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ αποκικθσ, πωλιςεων, αγορϊν κλπ. και β) τθν
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ψθφιακι ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ και τθν πρόςβαςθ ςε νζα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιϊντασ
τισ δυνατότθτεσ τθσ τεχνολογίασ για τθν θλεκτρονικι τουσ προβολι και προϊκθςθ. Ενδεικτικά
παραδείγματα αποτελοφν θ υιοκζτθςθ ολοκλθρωμζνων διαδικαςιϊν ψθφιακισ λιανικισ, θ
θλεκτρονικι τιμολόγθςθ, οι ζξυπνεσ κάρτεσ, τα θλεκτρονικά κουπόνια, θ διαφιμιςθ μζςα από
κοινωνικά δίκτυα, θ διαςφνδεςθ φυςικοφ και θλεκτρονικοφ κόςμου μζςω smart tags, οι
διαδραςτικζσ οκόνεσ κ.α.
Θ δράςθ προκθρφχκθκε ςτισ 17/9/2010 και ο αρχικόσ διατικζμενοσ προχπολογιςμόσ ανιλκε ςε
€100 εκατ. ευρϊ, προκειμζνου να ενιςχυκοφν τεχνολογικζσ επενδφςεισ φψουσ €200 εκατ. ευρϊ από
επιχειριςεισ λιανικισ. Χτισ 2/5/2012 με τθν υπουργικι απόφαςθ 17672/ΨΧ/ 6076 τροποποιικθκε ο
προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ ο οποίοσ ανιλκε ςε €98.776.783. Ψα ποςοςτά επιχοριγθςθσ ανά
επενδυτικό ςχζδιο κυμαίνονται από 40%-60% ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ.
Σ αρχικόσ προχπολογιςμόσ των προτάςεων που υποβλικθκαν ιταν €97.857.784,7. Πζχρι τισ
19/6/2012 οι εγκεκριμζνεσ προτάςεισ ανιλκαν ςε 2.328 με ςυνολικό προχπολογιςμό €107,8 εκατ..
H αξιολόγθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων ξεκίνθςε από τισ Υεριφζρειεσ του Επιχειρθςιακοφ
Υρογράμματοσ «Ψθφιακι Χφγκλιςθ» (806 εντάξεισ ςχεδίων ζωσ ςιμερα) και ςυνεχίςτθκε με τθν
Υεριφζρεια Αττικισ (808 εντάξεισ), τθν Υεριφζρεια Πακεδονίασ - Κράκθσ (543), τθν Υεριφζρεια
Κεςςαλίασ-Χτερεάσ Ελλάδασ-Θπείρου (95) και τθν Υεριφζρεια Ξριτθσ και Ριςων Αιγαίου (76). Θ
αξιολόγθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων από ολόκλθρθ τθν Ελλάδα είναι ςε εξζλιξθ και ακολουκοφν εντόσ
των επόμενων εβδομάδων πρόςκετεσ εγκρίςεισ επενδυτικϊν ςχεδίων από όλεσ τισ Υεριφζρειεσ.
Σι επιλζξιμεσ κατθγορίεσ ενεργειϊν για χρθματοδότθςθ, είναι οι ακόλουκεσ:


Ε(1): Αναδιοργάνωςθ και εξοικονόμθςθ πόρων, με αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ
και επικοινωνιϊν (υποχρεωτικι ενζργεια)



Ε(2): Εξωςτρζφεια – προϊκθςθ – διεφρυνςθ κφκλου εργαςιϊν με χριςθ προθγμζνων
τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (υποχρεωτικι ενζργεια).
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Δράςθ e-security: Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι
αςφάλεια

Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα
Εκχϊρθςθ

Ψθφιακι Χφγκλιςθ



ΥΕΥ Πακεδονίασ– Κράκθσ (Υεριφζρειεσ Ξεντρικισ και Δυτικισ Πακεδονίασ)



ΥΕΥ Κεςςαλίασ − Χτερεάσ Ελλάδασ – Θπείρου (Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ)



ΥΕΥ Αττικισ (Υεριφζρεια Αττικισ)



ΥΕΥ Ξριτθσ & Ριςων Αιγαίου (Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου)

Ρροχπολογιςμόσ

10.500.000€

Δικαιοφχοι

Πικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ανεξάρτθτα τθσ νομικισ μορφισ τουσ (όχι ενϊςεισ επιχειριςεων) που
αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα

ΕΦΔ

ΞΣΛΡΩΡΛΑ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ Α.Ε.
Πθγι: Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. http://www.digitalaid.gr/

Θ Δράςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια, esecurity, ζχει ωσ ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτα νζα
ψθφιακά μζςα και τθν ψθφιακι αςφάλεια. Υεριλαμβάνεται ςε μια ευρφτερθ κατθγορία
πρωτοβουλιϊν/ ενεργειϊν του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Ψθφιακι Χφγκλιςθ» και
ςυγκεκριμζνα του Άξονα Υροτεραιότθτασ 1 και ειδικότερα ςτον Ειδικό Χτόχο 1.1 του ΕΥ-ΨΧ, οι
οποίεσ υποςτθρίηουν τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ των ΨΥΕ κυρίωσ ςτον ιδιωτικό τομζα.
Χτόχοσ τθσ δράςθσ είναι οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ που ενιςχφονται να μποροφν να
προλαμβάνουν και να αντιμετωπίηουν αποτελεςματικά τουσ ψθφιακοφσ κινδφνουσ / απειλζσ
(κακόβουλεσ ι μθ), που μπορεί να δεχτοφν ςθμαντικοί πόροι τθσ εταιρίασ, όπωσ θ διαχειριηόμενθ
πλθροφορία, τα πλθροφοριακά τθσ ςυςτιματα, λογιςμικό κλπ και να εξαςφαλίςουν:


Λδιωτικότθτα και εμπιςτευτικότθτα ςτθν εταιρικι πλθροφορία τουσ, ϊςτε αυτι να είναι
προςβάςιμθ μόνο από εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ.



Ακεραιότθτα δεδομζνων, ϊςτε τα δεδομζνα τουσ να τροποποιοφνται με ςυγκεκριμζνο και
εξουςιοδοτθμζνο τρόπο.
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Ακεραιότθτα ςυςτθμάτων, ϊςτε αυτά να μποροφν να εκτελοφν το ςφνολο των λειτουργιϊν
για τισ οποίεσ προορίηονται με τρόπο αναλλοίωτο, ελεφκερο από ςκόπιμθ ι ακοφςια μθ
εξουςιοδοτθμζνθ τροποποίθςθ.



Διακεςιμότθτα δεδομζνων και ςυςτθμάτων, ϊςτε αυτά να είναι προςβάςιμα από
εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ όςο γίνεται για περιςςότερο χρόνο.

Θ δράςθ προκθρφχκθκε τον Απρίλιο 2009. Σ αρχικόσ προχπολογιςμόσ των προτάςεων ιταν
€32.429.672,41, ενϊ τελικά ο ςυμβαςιοποιθμζνοσ προχπολογιςμόσ των ενταγμζνων προτάςεων
ανζρχεται ςε €10.939.577,74 και οι δαπάνεσ ςε €8.287.234,33 (ςτοιχεία ΣΥΧ 1/6/2012).
Σι κατθγορίεσ δαπανϊν που είναι επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ, είναι οι
ακόλουκεσ:


Ξ.Δ. (1): Δαπάνεσ Υρομικειασ Εξοπλιςμοφ». Υεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ για τθν προμικεια
εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν που κρίνονται από τθν Επιχείρθςθ αναγκαίεσ
για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ.



Ξ.Δ. (2): Δαπάνεσ Υρομικειασ Οογιςμικοφ. Υεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ για τθν προμικεια
λογιςμικοφ που κρίνονται από τθν Επιχείρθςθ αναγκαίεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ
προτεινόμενθσ επζνδυςθσ.



Ξ.Δ. (3): Δαπάνεσ Υρομικειασ Ωπθρεςιϊν. Υεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ για τθν προμικεια
υπθρεςιϊν που κρίνονται από τθν Επιχείρθςθ αναγκαίεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ
προτεινόμενθσ επζνδυςθσ.

Θ δράςθ παρζμεινε ανοιχτι για περιςςότερο από δφο χρόνια. Αναλυτικότερα, ςτισ 18/2/2011 θ
«Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ ΑΕ» ανακοίνωςε τθ διακεςιμότθτα υπολοίπων προχπολογιςμοφ ςτθ δράςθ
ςτισ Υεριφζρειεσ που εντάςςονται ςτο ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ (Ανατολικι Πακεδονία-Κράκθ, Βόρειο
Αιγαίο, Δυτικι Ελλάδα, Ιπειροσ, Κεςςαλία, Λόνια Ρθςιά, Ξριτθ, Υελοπόννθςοσ) κακϊσ και ςτθν
Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ, ενϊ ςτισ 14/5/2012 θ Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ Α.Ε. ανακοίνωςε
τθν οριςτικι διακοπι υποβολισ νζων αιτιςεων από δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ.
Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ Ζρευνα Λκανοποίθςθσ των επιχειριςεων που επιχορθγικθκαν από τθ
ςυγκεκριμζνθ δράςθ που διεξιχκθ από τθν εταιρεία «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ ΑΕ» ςτισ 11/7/2011.
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Ψα βαςικότερα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςυνοψίηονται ςτα εξισ11:


Ψο 94,9% των επιχειριςεων που επιχορθγικθκαν διακζτουν υψθλό ι πολφ υψθλό επίπεδο
ψθφιακισ αςφάλειασ μετά τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ



Ψο 64,3% των επιχειριςεων που ςυμμετείχαν βρίςκεται μετά τθ δράςθ ςε καλφτερο επίπεδο
αςφάλειασ από τουσ άμεςουσ ανταγωνιςτζσ τουσ



Ψο 55% των επιχειριςεων δζχκθκε κάποιου είδουσ ψθφιακι απειλι και τθν αντιμετϊπιςε
επιτυχϊσ, αξιοποιϊντασ τθν επζνδυςθ



Ψο 81,06% των επιχειριςεων που ζλαβε μζροσ ςτθν ζρευνα κεωρεί πωσ πριν τθν επζνδυςθ
είχε χαμθλό επίπεδο ψθφιακισ αςφάλειασ. Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ, το 57,78%
κεωρεί πωσ βρίςκεται ςε υψθλό και το 37,12% ςε πολφ υψθλό επίπεδο αςφαλείασ.

Δράςθ Digi-lodge - Ενίςχυςθ ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων για τθ δθμιουργία διαδικτυακϊν
τόπων προβολισ και ςυςτθμάτων θλεκτρονικϊν κρατιςεων

Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα
Εκχϊρθςθ

Ψθφιακι Χφγκλιςθ



ΥΕΥ Πακεδονίασ– Κράκθσ (Υεριφζρειεσ Ξεντρικισ και Δυτικισ Πακεδονίασ)



ΥΕΥ Κεςςαλίασ − Χτερεάσ Ελλάδασ – Θπείρου (Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ)



ΥΕΥ Αττικισ (Υεριφζρεια Αττικισ)



ΥΕΥ Ξριτθσ & Ριςων Αιγαίου (Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου)

Ρροχπολογιςμόσ

34.430.135,95€

Δικαιοφχοι

Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ωσ ενοδοχειακό ι Ψουριςτικό κατάλυμα.

ΕΦΔ

ΞΣΛΡΩΡΛΑ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ Α.Ε.
Πθγι: Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. http://www.digitalaid.gr/

11 Δελτίο Σφπου: «Ζρευνα ικανοποίθςθσ επιχειριςεων από τθ ςυμμετοχι ςτθ δράςθ «e-security» του Ε.Π. Ψθφιακι
φγκλιςθ» - 11/07/2011, http://esecurityportal.digitalaid.gr
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Θ Δράςθ "Ενίςχυςθ ξενοδοχειακϊν και τουριςτικϊν καταλυμάτων για τθ δθμιουργία διαδικτυακϊν
τόπων προβολισ και ςυςτθμάτων θλεκτρονικϊν κρατιςεων (digi-lodge)" αφορά τθν υλοποίθςθ
επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ από επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ωσ ξενοδοχειακά
ι τουριςτικά καταλφματα, λειτουργοφν εντόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ και δεν εμπίπτουν ςτισ
εξαιρζςεισ του εγκεκριμζνου, με τθν υπ’ αρικμ. Υρωτ. C(2009) 5729/11.07.09 Απόφαςθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ Ρ304/2009 .
H Δράςθ προκθρφχκθκε ςτισ 31/8/2009 με αρχικό προχπολογιςμό €45.000.000, ενϊ ςτισ 2/5/2012
με τθν υπϋαρικμόν 17673 /ΨΧ 6077 υπουργικι απόφαςθ ο προχπολογιςμόσ διαμορφϊκθκε ςε
€34.430.135,95. Αναλυτικότερα, θ δράςθ αποςκοπεί:


ςτθ διεκνι προβολι τθσ χϊρασ μασ,



ςτθ μείωςθ τθσ εποχικότθτασ και τθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου,



ςτθν υιοκζτθςθ και αξιοποίθςθ ςφγχρονων εργαλείων Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ &
Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ) από τισ τουριςτικζσ μονάδεσ.

Χτθν κατεφκυνςθ αυτι, οι τουριςτικζσ μονάδεσ ενιςχφονται μζςω τθσ Δράςθσ προκειμζνου να
αναπτφξουν νζεσ εφαρμογζσ διαδικτυακισ προβολισ και επικοινωνίασ με δυνατότθτεσ
θλεκτρονικϊν κρατιςεων. Επίςθσ ενιςχφονται με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ αυτϊν των εφαρμογϊν με
υφιςτάμενα ι νζα ςυςτιματα βζλτιςτων πρακτικϊν μθχανογράφθςθσ τουριςτικϊν μονάδων.
Θ επιχοριγθςθ των ενεργειϊν αυτϊν κα οδθγιςει ςτθν επίτευξθ των εξισ ειδικϊν ςτόχων:


ςτθ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ κρατιςεων μζςω διαδικτφου για όλο το εφροσ των
υπθρεςιϊν και των προϊόντων των τουριςτικϊν μονάδων (υποχρεωτικά για τισ υπθρεςίεσ
διαμονισ, ιδανικά και για λοιπζσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, εφόςον υπάρχουν),



ςτθν ποιοτικι και ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ των τουριςτικϊν μονάδων κακϊσ και των
περιοχϊν ςτισ οποίεσ βρίςκονται,



ςτθν προςζλκυςθ νζων επιςκεπτϊν και τθ διατιρθςθ πελατϊν μζςω τθσ παροχισ
ολοκλθρωμζνων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν από τισ τουριςτικζσ μονάδεσ, τόςο πριν όςο και
κατά τθ διάρκεια διαμονισ.

Σ αρχικόσ προχπολογιςμόσ των προτάςεων ιταν €47.109.165,98. Χε ςυνολικό αρικμό 1872
εγκεκριμζνων προτάςεων ο προχπολογιςμόσ των εγκρίςεων ανιλκε ςε €28.265.499,59 και οι
δαπάνεσ ςε €7.567.935,49. Ζχουν ολοκλθρωκεί περίπου 1.500 επενδφςεισ ενιςχυόμενου
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προχπολογιςμοφ €22 εκατ. ευρϊ από ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ και τουριςτικά καταλφματα, ενϊ
ζχουν ιδθ καταβλθκεί επιχορθγιςεισ φψουσ €10 εκατ. ευρϊ.

6.3

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

Χτθν ζκκεςθ για τθν Επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα για το ζτοσ 2010-2011 που διεξιχκθ από το
ΛΣΒΕ και το Υαγκόςμιο Υαρατθρθτιριο για τθν Επιχειρθματικότθτα (GEM), περιλαμβάνονται
ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν επιχειρθματικότθτα αρχικϊν ςταδίων (Early-Stage Entrepreneurial
activity) και αφοροφν δφο κατθγορίεσ ατόμων:


τουσ επίδοξουσ επιχειρθματίεσ, δθλαδι άτομα θλικίασ 18-64 ετϊν που το τελευταίο 12-μθνο
από τθ ςτιγμι τθσ ζρευνασ είχαν ξεκινιςει κάποιεσ προκαταρκτικζσ ενζργειεσ ςτθν
κατεφκυνςθ ζναρξθσ ενόσ νζου εγχειριματοσ. Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται και
όςοι ζχουν ιδθ ξεκινιςει τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςισ τουσ, εφόςον αυτι λειτουργεί για
διάςτθμα μικρότερο των τριϊν μθνϊν,



τουσ νζουσ επιχειρθματίεσ, δθλαδι άτομα θλικίασ 18-64 ετϊν που είναι ιδιοκτιτεσ ι
ςυνιδιοκτιτεσ ενόσ νζου εγχειριματοσ που λειτουργεί για τουλάχιςτον τρεισ, αλλά όχι
περιςςότερουσ από 42 μινεσ.

Χτο πλαίςιο αυτό εξετάηονται ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ επιχειρθματικότθτασ αρχικϊν ςταδίων
τα οποία μεταξφ άλλων αφοροφν ςτο βακμό καινοτομίασ των προϊόντων / υπθρεςιϊν που
προςφζρουν ι ςκοπεφουν να προςφζρουν οι επιχειρθματίεσ αρχικϊν ςταδίων. Ζτςι ςφμφωνα με
τθν ζρευνα, το 2010 μόλισ των 13% των επιχειριςεων αρχικϊν ςταδίων κεωροφν ότι τα προϊόντα /
υπθρεςίεσ που προςφζρουν ι κα προςφζρουν είναι εντελϊσ νζα για τουσ πελάτεσ που
απευκφνονται, ενϊ δφο ςτισ τρεισ επιχειριςεισ κεωροφν ότι τα προϊόντα / υπθρεςίεσ τουσ δεν κα
αποτελζςουν καμία καινοτομία για κανζναν πελάτθ.
Ψο ποςοςτό αυτό ιταν ςτα ίδια επίπεδα το 2009 ςθμειϊνοντασ μεγάλθ μείωςθ ςυγκριτικά με το
2008, όπου μία ςτισ τζςςερισ επιχειριςεισ ζκρινε πωσ τα προϊόντα / υπθρεςίεσ που προςφζρουν
είναι εντελϊσ καινοτόμα για όλουσ τουσ πελάτεσ ςτουσ οποίουσ απευκφνονταν.
Χτο παρακάτω διάγραμμα παρουςιάηονται οι επιδόςεισ τθσ Ελλάδασ ςτθν καινοτομία για τα ζτθ
2008-2010, ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ (οι ομάδεσ χωρϊν που περιλαμβάνονται ςτθν ζρευνα
παρουςιάηονται ςτθν υποςθμείωςθ τθσ παραγράφου «4.4.1:Επιχειρθματικότθτα με βάςθ το
φφλλο» τθσ παροφςθσ μελζτθσ).
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Διάγραμμα 6.8: Καινοτομία ςτθν επιχειρθματικότθτα αρχικϊν ςταδίων (ςτοιχεία 2008-2010)

Πθγι: Ετιςια Ζρευνα για τθν Επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα – ΙΟΒΕ - GEM

Για τθν εξζταςθ των επιμζρουσ ενεργειϊν που ανζλαβαν οι ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα, ωσ μζςο για τθν
ανάπτυξθ και προϊκθςθ ςτθν αγορά καινοτομιϊν, χρθςιμοποιοφνται ςτοιχεία τθσ πρόςφατθσ
ζρευνασ που διεξιχκθ από τθν Ευρωπαϊκι Ξεντρικι Ψράπεηα και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τα οποία
αφοροφν τθν «Υρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων ςτθ ηϊνθ του
ευρϊ». Υρόκειται για τον πζμπτο γφρο τθσ εν λόγω ζρευνασ, θ οποία διεξιχκθ μεταξφ 22
Αυγοφςτου και 7 Σκτωβρίου 2011, ςε δείγμα 8.316 επιχειριςεων, εκ των οποίων 7.690 (ιτοι 92%)
είχαν λιγότερα από 250 εργαηόμενουσ.
Χτθν εν λόγω ζρευνα ζχουν ςυμπεριλθφκεί ερωτιςεισ για το βακμό καινοτομίασ που ζχουν
υιοκετιςει οι επιχειριςεισ που ςυμμετζχουν ςτο δείγμα κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 12
μθνϊν.
Ζτςι, ςτθν Ελλάδα περιςςότερεσ από τισ μιςζσ επιχειριςεισ ζχουν ειςάγει κάποιο είδοσ καινοτομίασ
το οποίο μπορεί να αφορά ςε ζνα ι περιςςότερα από τα παρακάτω:


ειςαγωγι κάποιου είδουσ νζου ι ςθμαντικά βελτιωμζνου προϊόντοσ ι υπθρεςίασ,



ειςαγωγι πρωτότυπθσ μεκόδου ι διαδικαςίασ παραγωγισ των προϊόντων / υπθρεςιϊν που
διακζτουν ςτουσ πελάτεσ τουσ,



ειςαγωγι νζασ μεκόδου πϊλθςθσ των προϊόντων τουσ,



υιοκζτθςθ κάποιου είδουσ καινοτομίασ ςτο τρόπο οργάνωςθσ τθσ επιχείρθςθσ.
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Εξετάηοντασ κάκε ζνα από τουσ παράγοντεσ αυτοφσ μεμονωμζνα, διαπιςτϊνουμε τισ χαμθλζσ
επιδόςεισ των ελλθνικϊν ΠΠΕ ςτθν ειςαγωγι καινοτομιϊν. Εξαιρετικά χαμθλι απόδοςθ
παρουςιάηουν οι ΠΠΕ ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ νζων ι βελτιωμζνων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν ι
μεκόδων παραγωγισ (17,5%), ενϊ καλφτερθ εικόνα παρουςιάηει το 35% των ΠΠΕ οι οποίεσ
διλωςαν ότι τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ ζχουν προωκιςει ςτθν αγορά κάποιο νζο ι ςθμαντικά
βελτιωμζνο προϊόν ι υπθρεςία.

Διάγραμμα 6.9: Ραράγοντεσ καινοτομίεσ ςτισ Ελλθνικζσ ΜΜΕ (ςτοιχεία 2011)

Ρζο ι ςθμαντικά βελτιωμζνο προϊόν / υπθρεςία / τρόποσ παραγωγισ οργάνωςθσ - πϊλθςθσ

58,2
33,9

Ρζοσ ι ςθμαντικά βελτιωμζνοσ τρόποσ πϊλθςθσ προϊόντων / υπθρεςίων

0

0,5

81,2
35

Ρζο ι ςθμαντικά βελτιωμζνο προϊόν / υπθρεςία ςτθν αγορά

0,1

78,8

17,5

Ρζα ι ςθμαντικά βελτιωμζνθ παραγωγικι διαδικαςία / μεκόδοσ

ΤΧΛ

66

20,7

Ρζο ι ςθμαντικά βελτιωμζνο ςφςτθμα οργάνωςθσ

ΡΑΛ

41,8

20

1,3
64,8

40

60

0,2
80

100

ΔΕΡ ΕΦΩ/ΔΕΡ ΑΥΑΡΨΩ

Πθγι: Ζρευνα ECB / European Commission “Access to finance of small and medium-sized enterprises in the euro area”(Απρίλιοσ – επτζμβριοσ 2011)
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6.3.1 Δράςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομικισ επιχειρθματικότθτασ των ΜΜΕ
Χτο παρόν κεφάλαιο παρουςιάηονται ενδεικτικά τα κυριότερα προγράμματα του ΕΧΥΑ 2007-2013
που ςχετίηονται με τθν ενίςχυςθ των δραςτθριοτιτων καινοτομίασ των ΠΠΕ.
Πρόγραμμα Νζα Καινοτομικι Επιχειρθματικότθτα

Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα
Εκχϊρθςθ

Ρροχπολογιςμόσ
Δικαιοφχοι

Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα (Ε.Υ.Α.Ε.)



ΥΕΥ Αττικισ



ΥΕΥ Πακεδονίασ– Κράκθσ (Υεριφζρειεσ Ξεντρικισ και Δυτικισ Πακεδονίασ)



ΥΕΥ Κεςςαλίασ − Χτερεάσ Ελλάδασ – Θπείρου (Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ)



ΥΕΥ Ξριτθσ & Ριςων Αιγαίου (Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου)

30.000.000,00€



Φυςικά πρόςωπα και τα οποία επικυμοφν να ςυςτιςουν μικρζσ και πολφ μικρζσ
επιχειριςεισ οι οποίεσ κα δραςτθριοποιοφνται ςτον Ελλθνικό χϊρο και ςτουσ τομείσ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ



Ρεοςφςτατεσ μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ εταιρικοφ / εμπορικοφ χαρακτιρα κακϊσ
και ατομικζσ επιχειριςεισ και ςυνεταιριςμοί κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που
δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ για λιγότερο από μια πλιρθ
διαχειριςτικι χριςθ



Ωφιςτάμενεσ (νζεσ) μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ εταιρικοφ / εμπορικοφ χαρακτιρα
κακϊσ και ατομικζσ επιχειριςεισ και ςυνεταιριςμοί κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που
δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και ζχουν ςυμπλθρϊςει από
μια ζωσ πζντε πλιρεισ διαχειριςτικζσ χριςεισ
Πθγι: http://www.ependyseis.gr

Ψο πρόγραμμα Ρζα Ξαινοτομικι Επιχειρθματικότθτα τθσ προκθρφχκθκε τον Απρίλιο του 2011 από
το Ωπουργείο Σικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ραυτιλίασ – Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ με
ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομικισ επιχειρθματικότθτασ και ειδικότερα:
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Ψθν ενίςχυςθ τθσ ίδρυςθσ επιχειριςεων από φυςικά πρόςωπα τα οποία επικυμοφν να
μετατρζψουν μια καινοτόμο ιδζα ι/και μία καταγεγραμμζνθ / κατοχυρωμζνθ αλλά μθ ειςζτι
εμπορικά αξιοποιιςιμθ τεχνογνωςία, ςε επιχειρθματικι καινοτομία



Ψθν ενίςχυςθ των πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων που είτε είναι νεοςφςτατεσ (δεν
ζχουν δθλαδι κλείςει μια πλιρθ διαχειριςτικι χριςθ) είτε νζεσ (ζχουν κλείςει από μια ζωσ
πζντε διαχειριςτικζσ χριςεισ), οι οποίεσ επιδιϊκουν τθν εμπορικι διάκεςθ νζων προϊόντων ι
υπθρεςιϊν ι τθν επζκταςθ / διαφοροποίθςθ των προϊόντων ι υπθρεςιϊν τουσ ι τθ
βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ι τθσ διαδικαςίασ παροχισ υπθρεςιϊν που
διακζτουν.

Θ κατανομι τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ του προγράμματοσ ανάλογα με τθν φφςθ των δικαιοφχων ζχει
ωσ εξισ: 60% (δθλαδι €18 εκ.) για επιχειρθματικά ςχζδια που υποβάλλονται από φυςικά πρόςωπα
για τθν ίδρυςθ νζασ επιχείρθςθσ ι από επιχειριςεισ που δεν ζχουν κλείςει μια διαχειριςτικι χριςθ
και 40% (δθλαδι €12 εκ.) για τισ επιχειριςεισ που ζχουν κλείςει από μια ζωσ πζντε διαχειριςτικζσ
χριςεισ. Χτο πλαίςιο του προγράμματοσ ενιςχφονται ζργα προχπολογιςμοφ φψουσ επζνδυςθσ από:


30.000,00-300.000,00€ για επενδυτικά ςχζδια που εμπίπτουν ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ,
παροχι, νεροφ, επεξεργαςίασ λυμάτων, ςυλλογισ - επεξεργαςίασ και διάκεςθσ
απορριμμάτων, και δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ για τθ διαχείριςθ αποβλιτων



20.000,00-200.000,00€ για ςχζδια που εμπίπτουν ςε άλλουσ επιλζξιμουσ κλάδουσ,

κατά 60% ενϊ το υπόλοιπο 40% καλφπτεται από Λδιωτικι Χυμμετοχι ι / και τραπεηικό δανειςμό.
Σι κατθγορίεσ επιλζξιμων δαπανϊν του προγράμματοσ είναι:


Ξτιριακά – διαμόρφωςθ κτιρίων και χϊρων – ειδικζσ εγκαταςτάςεισ



Πθχανολογικόσ και εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ



Υλθροφορικι / τθλεπικοινωνίεσ



Ξατοχφρωςθ – τροποποίθςθ πατεντϊν – πνευματικισ ιδιοκτθςίασ – χριςθ και προςταςία
δικαιωμάτων βιομθχανικισ και πνευματικισ ιδιοκτθςίασ – μεταφορά τεχνογνωςίασ



Χχεδιαςμόσ και πιςτοποίθςθ προϊόντων, υπθρεςιϊν και διαδικαςιϊν / πιςτοποίθςθ
διαχειριςτικϊν ςυςτθμάτων



Δαπάνεσ τεχνικισ / τεχνολογικισ επιςτθμονικισ και ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ
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Δαπάνεσ προβολισ και επικοινωνίασ



Ανάπτυξθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ και ανκρωπίνων πόρων



Οειτουργικζσ δαπάνεσ

Σι προτάςεισ ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα υποβάλλονται ςε ετιςια βάςθ και ςε ςυγκεκριμζνθ περίοδο
υποβολισ μζχρι εξαντλιςεωσ τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ. Χτο πλαίςιο του πρϊτου κφκλου υποβολισ και
ςφμφωνα με ςχετικι ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ ςτισ 12/6/201212 ςτο
Υρόγραμμα

υπεβλικθςαν

ςυνολικά

1.147

επενδυτικζσ

προτάςεισ

με

επιχορθγοφμενο

προχπολογιςμό €191.545.547,33 και δθμόςια δαπάνθ €114.927.328,40. Εντάχκθκαν 439
επενδυτικά ςχζδια ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 63,135 εκ. ευρϊ, εκ των οποίων το 56,5% αφοροφν
ςε υπό ςφςταςθ και νεο-ιδρυκείςεσ επιχειριςεισ και το 43,5% αυτϊν ςε υφιςτάμενεσ (ζωσ 5 ζτθ
λειτουργίασ). Θ δθμόςια δαπάνθ των ενταγμζνων επενδυτικϊν ζργων, ανζρχεται ςε €37.881 εκ.,
ποςό που υπερζβθ τον αρχικά προβλεπόμενο προχπολογιςμό του Υρογράμματοσ.
Χτον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ κατανομι των ενταγμζνων επενδυτικϊν προτάςεων
ανά περιφζρεια και ανά είδοσ επιχειριςεων (υπό ςφςταςθ επιχειριςεισ, νζεσ και νεοςφςτατεσ
επιχειριςεισ).
Ρίνακασ 6.3: Ενταγμζνεσ επενδυτικζσ προτάςεισ ςτο Ρρόγραμμα «Νζα Καινοτομικι Επιχειρθματικότθτα»

Πθγι: http://www.ggb.gr/ΔελτίαΣφπου

12

Πθγι: http://www.ggb.gr/ΔελτίαΣφπου
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Κουπόνια Καινοτομίασ για Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ

Επιχειρθςιακό
Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα (Ε.Υ.Α.Ε.)

Ρρόγραμμα
Ρροχπολογιςμόσ

7.833.000€

Δικαιοφχοι

Πικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (ατομικζσ, ΣΕ, ΕΕ, ΕΥΕ και ΑΕ)

ΕΦΔ

Ειδικι Ωπθρεςία Διαχείριςθσ και Εφαρμογισ των δράςεων του Ωπουργείου Υαιδείασ, Δια βίου
Πάκθςθσ και Κρθςκευμάτων ςτουσ τομείσ τθσ Ζρευνασ, τθσ Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και τθσ
Ξαινοτομίασ (ΕΩΔΕ ΕΨΑΞ)

Χτόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ ενίςχυςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων μζςω τθσ αγοράσ γνϊςθσ και
εμπειρογνωμοςφνθσ από φορείσ καινοτομίασ (δθμόςιοι ερευνθτικοί και τεχνολογικοί φορείσ δθλ.
Υανεπιςτιμια, ΨΕΛ, Ερευνθτικά Ξζντρα, Λνςτιτοφτα κ.λ.π.) για τθν επίλυςθ προβλιματοσ ι / και τθ
βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ τουσ διαδικαςίασ. Ξάκε κουπόνι καινοτομίασ είναι μεγίςτθσ
ονομαςτικισ αξίασ €7.000.
Σι ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ ςε πρϊτθ φάςθ υπζβαλλαν τθν αίτθςι τουσ ςε ςυγκεκριμζνθ
δικτυακι εφαρμογι και ενθμερϊκθκαν αυτόματα από το ςφςτθμα ότι είναι δικαιοφχοι χοριγθςθσ
του κουπονιοφ. Χε επόμενθ φάςθ και για διάςτθμα 2 μθνϊν είναι υποχρεωμζνοι να επιλζξουν τον
φορζα καινοτομίασ ςτον οποίο κα ανακζςουν τθν επίλυςθ του προβλιματόσ τουσ και κα
υπογράψουν μαηί του ςχετικι ςφμβαςθ. Ψα ςτοιχεία του φορζα καινοτομίασ κακϊσ και
ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία υποβάλλονται ςε μια επόμενθ φάςθ ςε νζα δικτυακι εφαρμογι, ϊςτε
ςτθ ςυνζχεια να εκδοκεί θ απόφαςθ υπαγωγισ – ζνταξθσ του ζργου. Ψο κάκε εγκεκριμζνο ζργο ζχει
διάρκεια υλοποίθςθσ 4 μθνϊν από τθν θμερομθνία απόφαςθσ υπαγωγισ.
Θ δράςθ προκθρφχκθκε με τθν υπ’ αρικμόν 4095/11-3-2009 υπουργικι απόφαςθ και θ προκεςμία
υποβολισ αιτιςεων διιρκθςε μζχρι τισ 30/6/2011. Σ αρχικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ ανιλκε
ςε 8.400.000€ και υποβλικθκαν περίπου 1.000 αιτιςεισ. Χφμφωνα με ςτοιχεία που διατίκενται ςτον
δικτυακό τόπο του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ δράςθσ (http://voucher.gsrt.gr/) κακϊσ και με
βάςθ τθν ζκδοςθ νζασ απόφαςθσ ζνταξθσ – χρθματοδότθςθσ ςτισ 21/6/2012, θ πορεία υλοποίθςθσ
τθσ δράςθσ ζχει ωσ εξισ:
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Ρίνακασ 6.4: Ρορεία τθσ Δράςθσ «Κουπόνια Καινοτομίασ για ΜΜΕ»
ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ

ΡΕΙΦΕΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
Ρ/Υ ΤΟΥ
ΕΡ/ΡΕΡ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΑΙΘΜΟΣ
ΑΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ
ΚΟΥΡΟΝΙΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ

Αν. Πακεδονία-Κράκθ
Κεςςαλία
Ιπειροσ
ΕΥ Ανταγωνιςτικότθτα και
Επιχειρθματικότθτα

Β. Αιγαίο

2.198.000

314

363

155

1.736.000,00

248

254

79

Ξριτθ
Λόνια Ρθςιά
Υελοπόννθςοσ
Δ. Ελλάδα

ΥΕΥ Πακεδονίασ - Κράκθσ

Ξεντρικι Πακεδονία

ΥΕΥ Πακεδονίασ - Κράκθσ
ΥΕΥ Κεςςαλίασ – Χτερεάσ
Ελλάδασ - Θπείρου

Δυτικι Πακεδονία

273.000,00

39

59

14

Χτερεά Ελλάδα

917.000,00

131

39

19

ΥΕΥ Αττικισ

Αττικι

3.234.000,00

462

291

118

42.000,00

6

3

1

8.400.000,00

1.514

1.009

386

ΥΕΥ Ξριτθσ και Ριςων Αιγαίου Ριςοι Ρ. Αιγαίου
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Πθγι: http://www.gsrt.gr και http://voucher.gsrt.gr/

6.4

ΣΥΝΕΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

Χτθ βιβλιογραφία αναφζρονται διάφοροι τφποι επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν, οι οποίοι αφοροφν
τισ διάφορεσ κατθγορίεσ δικτφωςθσ και επιχειρθματικϊν δικτφων. Για κάκε μία δομι δικτφωςθσ
διατίκενται πλθκϊρα οριςμϊν οι οποίοι καλφπτουν ζνα ευρφ

φάςμα διαφορετικϊν

επιχειρθματικϊν δομϊν ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά των ςυμμετεχόντων, των ςτόχων δικτφωςθσ,
τθσ λειτουργικισ δομισ αυτισ κλπ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ μελζτθσ παρατίκενται οι
οριςμοί των κυρίαρχων κατθγοριϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ.

6.4.1 Συςτάδεσ» ι «ςυςπειρϊςεισ» επιχειριςεων ι clusters
Πε

τον

όρο

επιχειρθματικά

δίκτυα

(clusters)

νοείται

θ

γεωγραφικι

ςυγκζντρωςθ

αλλθλοςυνδεόμενων επιχειριςεων και φορζων (κεςμικοφ χαρακτιρα), οι οποίοι ςυνδζονται με
κοινζσ τεχνολογίεσ και ικανότθτεσ. Χυνικωσ βρίςκονται ςε μια περιοριςμζνθ γεωγραφικά περιοχι
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διευκολφνοντασ τθν επικοινωνία μεταξφ των επιχειριςεων, τθ διακίνθςθ εμπορευμάτων και
πρϊτων υλϊν και επιτρζπουν διαπροςωπικζσ επαφζσ13.
Χτο πλαίςιο του Φόρουμ Επιχειρθματικότθτασ το Εκνικό Υαρατθρθτιριο για τισ Πικρομεςαίεσ
Επιχειριςεισ και ο ΕΣΠΠΕΧ ςυνζταξαν ζνα εγχειρίδιο Δικτφων Επιχειρθματικότθτασ (networking)
και Χυςτθμάτων – Χυςτάδων Επιχειριςεων (clustering). Χτο εγχειρίδιο αυτό, ο όροσ «Χυςτάδεσ»
αναφζρεται ςε ομάδεσ ανταγωνιςτικϊν επιχειριςεων, ςυνικωσ εγκατεςτθμζνων ςε γειτνιάηουςεσ
περιοχζσ, οι οποίεσ αλλθλεπιδροφν με ςτόχο τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ (κοινζσ προμικειεσ,
logistics, αποκικεσ κ.ά.), τθν πρόςβαςθ ςε πόρουσ (αγορζσ κεφαλαίων, ανάπτυξθ και μεταφορά
γνϊςθσ, εξειδικευμζνο προςωπικό), τθν άμεςθ και ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ και γενικότερα τθν
ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ, τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και
τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων - εταίρων. Σι ςυςτάδεσ ςε περιφερειακό
επίπεδο μποροφν να ςτοχεφουν ςτθν ανάδειξθ περιφερειακϊν ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων, όπωσ
τα τοπικά προϊόντα, οι τουριςτικζσ και πολιτιςτικζσ διαδρομζσ. Χτισ ςυςτάδεσ, εκτόσ από τισ
επιχειριςεισ

–

εταίρουσ

(που

ονομάηονται

και

«επιχειριςεισ

κορμοφ»),

ςυμμετζχουν

υποςτθρικτικζσ επιχειριςεισ και φορείσ, όπωσ ενϊςεισ βιομθχανιϊν και επαγγελματικά
επιμελθτιρια, τεχνολογικά ιδρφματα, ερευνθτικά ινςτιτοφτα και πανεπιςτιμια, κυβερνθτικοί
οργανιςμοί, χρθματοδοτικοί φορείσ, δικτυομεςίτεσ κ.ά., οι οποίοι παρζχουν υπθρεςίεσ οριηόντιου
χαρακτιρα προσ τουσ εταίρουσ τθσ ςυςτάδασ. Ξατά κφριο λόγο αποτελοφνται από επιχειριςεισ που
δραςτθριοποιοφνται ςτον ίδιο κλάδο δραςτθριότθτασ (οριηόντια clusters) ι ςε διαφορετικοφσ
κλάδουσ τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ, ανικουν δθλαδι ςτθν ίδια εφοδιαςτικι αλυςίδα (κάκετα
clusters).

6.4.2 Επιχειρθματικά Δίκτυα
Υρόκειται για ομάδεσ επιχειριςεων, οι οποίεσ ςυνεργάηονται για τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων
επιδιϊξεων, και τα αποτελζςματα αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ κα ζχουν αναγνωρίςιμο και μετριςιμο
αντίκτυπο ςτα μζλθ τουσ. Ζχουν περιοριςμζνο αρικμό μελϊν που ζχουν ςυμφωνιςει να
ςυνεργαςτοφν με κάποιο τρόπο για να επιτφχουν ςυγκεκριμζνουσ επιχειρθματικοφσ ςτόχουσ, οι

13 Μ. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, London 1990
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οποίοι πικανότθτα κα οδθγιςουν ςτθν ενίςχυςθ του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ και/ι ςτθν
δθμιουργία αμοιβαίου οικονομικοφ οφζλουσ14 .Διακρίνονται οι εξισ κατθγορίεσ δικτφων15:


Κάκετα δίκτυα: τα μζλθ αναπτφςςουν κάποιο βακμό εξειδίκευςθσ ςε ςυγκεκριμζνο τομζα
τθσ παραγωγικισ αλυςίδασ. Ψα δίκτυα αυτά ςτθρίηονται ςε ςχζςεισ ειςροϊν-εκροϊν, όπου το
κάκε μζλοσ αναπτφςςει μια ςυγκεκριμζνθ εξειδίκευςθ ςτον τομζα του εξυπθρετϊντασ τθν
αποτελεςματικι παραγωγι και διάκεςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ προϊόντων προσ τισ
τελικζσ αγορζσ.



Οριηόντια δίκτυα: αποτελοφνται από επιχειριςεισ οι οποίεσ παράγουν ίδια ι παρόμοια
προϊόντα και ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ. Χυνικωσ ςυνίςτανται με ςτόχο τθν κοινι
προϊκθςθ, τθν ζρευνα και ανάπτυξθ νζων προϊόντων, τθν κοινι προμικεια πρϊτων υλϊν
κ.α.



υμπλθρωματικά δίκτυα: αποτελοφνται από επιχειριςεισ οι οποίεσ δεν ανταγωνίηονται
μεταξφ τουσ, οφτε ςυνδζονται μεταξφ τουσ ςε μια αλυςίδα παραγωγισ. Χυνικωσ ςυνίςτανται
για τθν προϊκθςθ κοινϊν ςυμφερόντων διαφορετικϊν κλάδων επιχειριςεων, για τθ
διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνων πακζτων προϊόντων και υπθρεςιϊν, τθ δθμιουργία κζντρων
πλθροφόρθςθσ κ.α.

Χτο εγχειρίδιο Δικτφων Επιχειρθματικότθτασ του ΕΣΠΠΕΧ και του Εκνικοφ Υαρατθρθτιριου για τισ
Πικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ, ο όροσ «δίκτυα» επιχειριςεων αναφζρεται ςε ςυνεργαςίεσ τριϊν
τουλάχιςτον επιχειριςεων, με ςτόχο τθν υλοποίθςθ πολφπλοκων ενεργειϊν που αυτόνομα θ κάκε
μία δεν μπορεί να υλοποιιςει (π.χ. δίκτυο R&D), κακϊσ δε διακζτει τθν απαιτοφμενθ τεχνογνωςία ι
τουσ πόρουσ (κεφάλαια, χρόνοσ, διακζςιμο ανκρϊπινο δυναμικό) που απαιτοφνται. Σι επιχειριςεισ
που ςυναςπίηουν δίκτυα υπογράφουν ςυμβάςεισ μεταξφ τουσ, ςτισ οποίεσ προςδιορίηονται ςαφϊσ
οι ςχζςεισ μεταξφ τουσ, ο ςτόχοσ αλλά και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ. Χυχνά, τα δίκτυα είναι
το πρϊτο βιμα για τθ δθμιουργία ςυςτάδων, αλλά δεν αποτελοφν εκ προοιμίου ςυςτάδα.

14 M. Hunt, G. Doyle, D. McDermott & P. McCormack, Business Networks on the Island of Ireland, InterTradeIreland,
Ιρλανδία 2005
15 Remaco Α.Ε., Μελζτθ για τθν τομεακι εξειδίκευςθ των ενεργειϊν δικτφωςθσ των επιχειριςεων,Τπθρεςία Διαχείριςθσ
Ε.Π. Κ.Π. Leader+, Ακινα 2003
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6.4.3 Ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςυςτάδων και δικτφων επιχειριςεων
Χυνοψίηοντασ τουσ οριςμοφσ που ζχουν δοκεί για τισ ςυςτάδεσ και τα δίκτυα επιχειριςεων ςτο
παρακάτω πίνακα ζχουν ςυγκεντρωκεί τα χαρακτθριςτικά εκείνα που ςυνκζτουν τθ βαςικι
ομοιότθτα των δφο τφπων ςυνεργαςιϊν αλλά και τισ διαφορζσ τουσ.

Ρίνακασ 6.5: Ομοιότθτεσ και διαφορζσ μεταξφ ςυςτάδων και δικτφων επιχειριςεων

ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΔΕΣ

ΔΙΚΤΥΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ





Βαςίηονται ςτθν αλλθλεπίδραςθ των επιχειριςεων μελϊν και ςτθν αποκόμιςθ κοινϊν
ωφελειϊν (win-win ςχιματα).
Ζχουν κοινοφσ ςτόχουσ οι κοινοί ςτόχοι, και οργανϊνονται με βάςθ τθν επίτευξθ αυτϊν των
ςτόχων,
Διακρίνονται από ομαδικότθτα και τθν ανάγκθ ενεργοποίθςθσ και ςυμμετοχισ των μελϊν /
εταίρων των δικτφων και των ςυςτάδων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΕΣ
ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ

Σ αρικμόσ των εταίρων είναι ελεφκεροσ.
Χυμμετζχουν «επιχειριςεισ κορμοφ»
(επιχειριςεισ-εταίροι) και υποςτθρικτικοί φορείσ –
εταίροι (πανεπιςτιμια, ερευνθτικά ινςτιτοφτα
ςυμβουλευτικζσ εταιρείεσ κ.λπ. κ.λπ.) οι οποίοι
λειτουργοφν υποςτθρικτικά για τθν επίτευξθ των
κοινϊν ςκοπϊν τθσ ςυςτάδασ
Σι επιχειριςεισ ςυνικωσ γειτνιάηουν ϊςτε να
διευκολφνεται θ επικοινωνία, ςυνδζονται με
κοινζσ τεχνολογίεσ και ικανότθτεσ και
διακζτουν ςτθν αγορά ανταγωνιςτικά προϊόντα

ΒΑΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΕΛΩΝ

Λςότιμθ ςυμμετοχι των εταίρων ςε αυτιν.
Ξανζνασ εταίροσ δεν επιβάλλει τθν άποψι του ςε
μία ςυςτάδα.

ΥΛΟΡΟΙΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΑΣΕΙΣ

Σι δράςεισ που υλοποιοφνται ζχουν ςυνικωσ
οριηόντιο χαρακτιρα (μεταφορζσ, αποκικευςθ,
προβολι και προϊκθςθ, ειςαγωγι νζων
τεχνολογιϊν, εκπαίδευςθ προςωπικοφ, ενζργειεσ
R&D),

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Ππορεί να είναι «χαλαρζσ», αλλά ςυνικωσ
εξελίςςονται ςε εταιρικζσ

Σ αρικμόσ των επιχειριςεων-μελϊν και ο
χρονικόσ ορίηοντασ είναι ςυγκεκριμζνοσ

Χυμμετζχουν τρεισ τουλάχιςτον
επιχειριςεισ

Σι επιχειριςεισ διακζτουν
ςυμπλθρωματικζσ δεξιότθτεσ
Σι επιχειριςεισ υπογράφουν ςυμβάςεισ
μεταξφ τουσ, ςτισ οποίεσ προςδιορίηονται
ςαφϊσ οι ςχζςεισ μεταξφ τουσ, οι οποίεσ
είναι ιεραρχθμζνεσ ςτο πλαίςιο μιασ
παραγωγικισ διαδικαςίασ ι άλλθσ
διεργαςίασ
Σι δράςεισ είναι εξαρχισ κακοριςμζνεσ
και κυρίωσ αφοροφν πολφπλοκεσ
ενζργειεσ που από μόνεσ τουσ οι
επιχειριςεισ δεν μποροφν να
υλοποιιςουν (π.χ. R&D).
Είναι το πρϊτο βιμα για τθ δθμιουργία
ςυςτάδων, αλλά δεν αποτελοφν εκ
προοιμίου ςυςτάδα
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6.4.4 Συςτάδεσ και δίκτυα επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα
Χτθν Ελλάδα ζχουν δθμιουργθκεί επιχειρθματικά δίκτυα ι ςυςτάδεσ επιχειριςεων αλλά δεν είναι
αναγκαςτικά ταυτιςμζνοι με τουσ παραπάνω οριςμοφσ. Χτθν πράξθ είτε αναπτφςςονται από
δυνάμεισ τθσ αγοράσ, οπότε δεν καταγράφονται ωσ clusters, είτε ςυγκροτοφνται ςτο πλαίςιο
ςχετικισ ανταπόκριςθσ ςε προςκλιςεισ/προκθρφξεισ ςχετικϊν προγραμμάτων (εκνικϊν ι
ανταγωνιςτικϊν ςε ευρωπαϊκό ι/και ςε διεκνζσ επίπεδο). Χτθν πρϊτθ περίπτωςθ μπορεί να είναι
εταιρικζσ μορφζσ λ.χ. ςυνεταιριςτικοφ χαρακτιρα, των οποίων οι μζτοχοι είναι νομικά πρόςωπα
(φαρμακευτικοί ι άλλοι «ςυνεταιριςμοί»). Ψο εφροσ δραςτθριοποίθςθσ αυτϊν των ςυςτάδων είναι
μικρό. Αναλαμβάνουν περιοριςμζνεσ δράςεισ και δεν ζχουν τόςεσ πολλζσ διαςυνδζςεισ με
υποςτθρικτικζσ επιχειριςεισ, φορείσ, όπωσ πανεπιςτιμια, εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κ.λπ. Σι
ςυςτάδεσ αυτζσ ζχουν κακαρά επιχειρθματικό χαρακτιρα (business clusters).
Σι περιςςότερεσ όμωσ ςυςτάδεσ επιχειριςεων ι τα περιςςότερα επιχειρθματικά δίκτυα ςτθν
Ελλάδα

ζχουν

δθμιουργθκεί

είτε

ςτο

πλαίςιο

προςκλιςεων

ςυγχρθματοδοτοφμενων

προγραμμάτων (λ.χ. ςτο πλαίςιο του Ξοινοτικοφ Υλαιςίου Χτιριξθσ 2000-2006 από τθ Γ.Γ.Ε.Ψ. ι ςτο
πλαίςιο τθσ Ξ.Υ. EQUAL κ.λπ.) είτε ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων.
Χτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, θ χρθματοδότθςθ των clusters, ειδικά ςτα πρϊτα βιματα
ανάπτυξθσ αυτϊν, προζρχεται από πρωτοβουλίεσ ςτιριξθσ των ςυςτάδων που υλοποιοφνται από
τθν πολιτεία. Ψα περιςςότερα προγράμματα προβλζπουν τθν παροχι ενιςχφςεων για τθ φάςθ
ςφςταςθσ και ανάπτυξθσ τθσ ςυςτάδασ και τθ φάςθ λειτουργίασ. Σι αρχικζσ δραςτθριότθτεσ
ςφςταςθσ και εγκατάςταςθσ ςυςτάδων επιχειριςεων που μπορεί να χρθματοδοτοφνται είναι
ενδεικτικά:


Θ μελζτθ και εφαρμογι ςφγχρονων μεκόδων ςχετικά με τθν οργάνωςθ και παρακολοφκθςθ
των διοικθτικϊν, οικονομικϊν, παραγωγικϊν και εμπορικϊν δραςτθριοτιτων του Δικτφου.



Θ μελζτθ, εφαρμογι και πιςτοποίθςθ διαχειριςτικϊν ςυςτθμάτων του Δικτφου, όπωσ
ορίηουν διεκνι πρότυπα τθσ ςειράσ ISO 9000 (Χφςτθμα Διαχείριςθσ Υοιότθτασ), ISO 14000
(Χφςτθμα Υεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ), Ωγιεινισ & Αςφάλειασ, HACCP κ.λπ.



Θ προμικεια ςφγχρονου εξοπλιςμοφ κακϊσ και απόκτθςθ και εφαρμογι εξειδικευμζνθσ
τεχνογνωςίασ από το Δίκτυο, που βελτιςτοποιεί και προάγει τον τρόπο λειτουργίασ του,
ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ νζων ι καινοτόμων προϊόντων ι υπθρεςιϊν, ςτθ διαφοροποίθςθ ι
αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ υπαρχόντων, ςτθν ειςαγωγι καινοτόμων παραγωγικϊν
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διαδικαςιϊν, ςτθν καλφτερθ προϊκθςθ των πωλιςεων και ςτθν εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ.


Θ χριςθ νζων προθγμζνων τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν και νζων τεχνολογιϊν, για τθν
αντιμετϊπιςθ των ςκοπϊν του προτεινόμενου Δικτφου, κακϊσ και ςυνεργαςία με φορείσ
που κα παρζχουν επιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ (Ερευνθτικά Ξζντρα, Υανεπιςτιμια
κ.λπ.) και εκπαίδευςθ ςε αυτά.



Θ ςυμμετοχι ςε Εκκζςεισ.



Θ αγορά, διαμόρφωςθ και εξοπλιςμόσ χϊρων με ςτόχο τθν ςυγκζντρωςθ επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων του Δικτφου (π.χ. παραγωγικϊν, πωλιςεων κ.λπ.) ςε κοινό χϊρο



Θ ςφςταςθ νζου νομικοφ προςϊπου / δικτφου και προετοιμαςία τθσ πρόταςθσ
χρθματοδότθςθσ.

Ενδεικτικά αναφζρονται τα clusters Ξαινοτομίασ τα οποία ξεκίνθςαν ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’90
και είχαν ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία αντιςτοίχωσ δφο τφπων clusters: α) των κλαδικϊν clusters
καινοτομίασ, και β) των περιφερειακϊν clusters, πάντα με αναφορά ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ.
Επιπλζον ςτο πλαίςιο του Γ ΞΥΧ υλοποιικθκαν ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα / δράςεισ που
ςτόχο είχαν τθν ενίςχυςθ δθμιουργίασ ςυςτάδων ι δικτφων μικρομεςαίων επιχειριςεων και άλλων
φορζων. Ενδεικτικά αναφζρονται:
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Ρίνακασ 6.6: Ενδεικτικά ζργα προϊκθςθσ δικτφωςθσ ΜΜΕ ςτο Γ ΚΡΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υράξθ 2.2.3.1.2/Α Υροϊκθςθ τθσ Δικτφωςθσ των τουριςτικϊν ΠΠΕ
(CLUSTERING),Υεριφερειϊν Αττικισ, Βορείου - Ροτίου Αιγαίου - Αϋ κφκλοσ
Υράξθ 2.2.3.1.8/Α: Υροϊκθςθ τθσ Δικτφωςθσ των τουριςτικϊν ΠΠΕ
(CLUSTERING), ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΞΦΘΨΘΧ Aϋ Ξφκλοσ
ΥΦΑΘ 2.2.3.1./ Υροϊκθςθ τθσ Δικτφωςθσ των ΠΠΕ (CLUSTERING) - Αϋ
ΞΩΞΟΣΧ
Ανάπτυξθ δικτφου δομϊν ςτιριξθσ ΠΠΕ

5.912.442
488.738
2.735.380
34.840.124

Υράξθ 2.7.2/A / Υροϊκθςθ τθσ Δικτφωςθσ των ΠΠΕ (CLUSTERING) τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ
Δράςθ 2.9.3/ Ενίςχυςθ περιβαλλοντικϊν δικτφων τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Βιομθχανίασ

46.955.246
18.480.000
Πθγι: http://www.antagonistikotita.gr

Ενδεικτικά ζργα που χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ και ςυγκεκριμζνα από το
Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα παρουςιάηονται ςτον
ακόλουκο πίνακα:

Ρίνακασ 6.7: Ενδεικτικά ζργα προϊκθςθσ δικτφωςθσ ΜΜΕ ςτο ΕΣΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιχειρθματικοί Χυνεργατικοί Χχθματιςμοί –
Clusters

Χτθν πρϊτθ φάςθ του προγράμματοσ δικαιοφχοι είναι φορείσ του
ευρφτερου δθµόςιου και του ιδιωτικοφ τοµζα, οι οποίοι κα αναλάβουν
το ρόλο του ςυντονιςτι ςτο πλαίςιο τθσ ςφμπραξθσ – ςυμφωνίασ που
πρόκειται να ςυνάψουν μεταξφ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ ςτο μελλοντικό
Cluster φορείσ. Σι δυνθτικοί ςυντονιςτζσ μπορεί να είναι φορείσ τθσ
Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, τοπικά - επαγγελματικά επιμελθτιρια ι/και
οργανιςμοί αυτϊν, τριτοβάκμια εκπαιδευτικά ιδρφματα και ερευνθτικοί
φορείσ µε ςυναφζσ αντικείμενο ι ακόμα και φορείσ/ επιχειριςεισ του
ιδιωτικοφ τοµζα.

Δθμιουργία καινοτομικϊν ςυςτάδων
επιχειριςεων – ζνα ελλθνικό προϊόν, μια
αγορά: ο Υλανιτθσ

Υροχπάρχοντα δίκτυα επιχειριςεων (ΠΠΕ, καινοτόμεσ νεοςφςτατεσ
επιχειριςεισ και μεγάλεσ επιχειριςεισ), ερευνθτικϊν / ακαδθμαϊκϊν
φορζων, κακϊσ και άλλων υποςτθρικτικϊν οργανιςμϊν του δθμόςιου
και του ιδιωτικοφ τομζα, που αποτελοφν ι εμφανίηουν προοπτικζσ
εξζλιξθσ ςε καινοτομικζσ ςυςτάδεσ

Χυνεργαςία

Χυμπράξεισ επιχειριςεων, ερευνθτικϊν κζντρων/ινςτιτοφτων, ΑΕΛ /ΨΕΛ,
τεχνολογικϊν, δθμόςιων, και άλλων φορζων

Ωποςτιριξθ ομάδων μικρομεςαίων
επιχειριςεων για δραςτθριότθτεσ Ζρευνασ
& Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ

Υολφ μικρζσ, Πικρζσ και Πεςαίεσ Επιχειριςεισ (ΠμΕ), φορείσ εκτζλεςθσ
ΕΨΑ (RTD performers), ςφνδεςμοι ι ενϊςεισ ΠμΕ (προαιρετικά)

Ευρωπαϊκι Ε&Ψ Χυνεργαςία - Υράξθ
Επιχοριγθςθσ Ελλθνικϊν φορζων που
ςυμμετζχουν επιτυχϊσ ςε Ξοινζσ

Ερευνθτικοί φορείσ (Υανεπιςτιμια, Ψ.Ε.Λ., ερευνθτικά κζντρα και άλλοι
ερευνθτικοί και τεχνολογικοί φορείσ), επιχειριςεισ (ΑΕ, ΕΥΕ, ΣΕ, ΕΕ του
ιδιωτικοφ ι/και του δθμόςιου τομζα, περιλαμβανομζνων των ΠΠΕ)
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ
Υροκθρφξεισ Ωποβολισ Υροτάςεων των
Ευρωπαϊκϊν Δικτφων ERA-NET

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
κακϊσ και οργανιςμοί κοινισ ωφζλειασ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, εταιρείεσ
βιομθχανικισ ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, οργανιςμοί
νομαρχιακισ και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, τεχνολογικοί, μθ
κερδοςκοπικοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι

Ευρωπαϊκι Ε&Ψ Χυνεργαςία - Υράξθ
Επιχοριγθςθσ Ελλθνικϊν φορζων ςτο
πλαίςιο τθσ 2θσ Υροκιρυξθσ τθσ
Ευρωπαϊκισ κοινισ Υρωτοβουλίασ ENIAC
Joint Undertaking/ European
Nanoelectronics Initiative Advisory Council
JU

Φορείσ του Λδιωτικοφ Ψομζα, όπωσ Επιχειριςεισ, ΠΠΕ. /Δθμόςιοι
Ερευνθτικοί φορείσ: Ερευνθτικά Λδρφματα ι Ερευνθτικά Λνςτιτοφτα
κακϊσ και Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα (Υαν/μια και ΨΕΛ).

Ευρωπαϊκι Ε&Ψ Χυνεργαςία - Υράξθ
Επιχοριγθςθσ Ελλθνικϊν φορζων ςτο
πλαίςιο τθσ 3θσ Υροκιρυξθσ τ θσ
Ευρωπαϊκισ κοινισ Υρωτοβουλίασ ENIAC
Joint Undertaking/ European
Nanoelectronics Initiative Advisory Council
JU

Φορείσ του Λδιωτικοφ Ψομζα, όπωσ Επιχειριςεισ, ΠΠΕ. /Δθμόςιοι
Ερευνθτικοί φορείσ: Ερευνθτικά Λδρφματα ι Ερευνθτικά Λνςτιτοφτα
κακϊσ και Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα (Υαν/μια και ΨΕΛ).

Ευρωπαϊκι Ε&Ψ Χυνεργαςία - Υράξθ
Επιχοριγθςθσ Ελλθνικϊν φορζων ςτο
πλαίςιο τθσ 2θσ Υροκιρυξθσ τθσ
Ευρωπαϊκισ κοινισ Υρωτοβουλίασ ARTEMIS
Joint Undertaking/ Advanced Research and
Technology for Embedded Intelligence and
Systems JU

Φορείσ του Λδιωτικοφ Ψομζα, όπωσ Επιχειριςεισ, ΠΠΕ. /Δθμόςιοι
Ερευνθτικοί φορείσ: Ερευνθτικά Λδρφματα ι Ερευνθτικά Λνςτιτοφτα
κακϊσ και Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα (Υαν/μια και ΨΕΛ).

Ευρωπαϊκι Ε&Ψ Χυνεργαςία - Υράξθ
Επιχοριγθςθσ Ελλθνικϊν φορζων ςτο
πλαίςιο τθσ 3θσ Υροκιρυξθσ τθσ
Ευρωπαϊκισ κοινισ Υρωτοβουλίασ ARTEMIS
(Joint Undertaking)/ Advanced Research and
Technology for Embedded Intelligence and
Systems»

Φορείσ του Λδιωτικοφ Ψομζα, όπωσ Επιχειριςεισ, ΠΠΕ. /Δθμόςιοι
Ερευνθτικοί φορείσ: Ερευνθτικά Λδρφματα ι Ερευνθτικά Λνςτιτοφτα
κακϊσ και Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα (Υαν/μια και ΨΕΛ).

Πθγι: http://www.espa.gr/

Χφμφωνα με άρκρο του Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ με πλθροφορίεσ από το Ξζντρο
Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ και ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ καταγραφισ των clusters,
ςτθν Ελλάδα υπάρχουν λίγα τα οποία μοιάηουν περιςςότερο με γεωγραφικά ςυγκεντρωμζνα δίκτυα
ι ςυνεταιριςμοφσ. Ψθν περίοδο 1997-2005, υλοποιικθκαν μερικά πιλοτικά ζργα, με ζμφαςθ κυρίωσ
ςτθν προϊκθςθ δικτφων μικρομεςαίων επιχειριςεων. Θ πρϊτθ ςυςτθματικι πολιτικι για clusters
ιταν θ Ελλθνικι Υρωτοβουλία Ψεχνολογικϊν Χυνεργατικϊν Χχθματιςμϊν (HTCI-Corallia) ςτον τομζα
τθσ Ράνο/Πικροθλεκτρονικισ και των Ενςωματωμζνων Χυςτθμάτων, θ οποία ξεκίνθςε το 2005 ςτο
πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ "Ανταγωνιςτικότθτα" του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ. Εντόσ
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του 2011 ανακοινϊκθκαν νζεσ πρωτοβουλίεσ, όπωσ το Υρόγραμμα Χυμπλεγμάτων Φορζων
Ξαινοτομίασ ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ "Ανταγωνιςτικότθτα και Ξαινοτομία",
θ πρωτοβουλία του Ελλθνικοφ Λνςτιτοφτου Ραυτιλιακισ Ψεχνολογίασ για τθ δθμιουργία cluster ςτον
ναυτιλιακό τομζα, αλλά και του Εκνικοφ Ξζντρου Ζρευνασ & Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ για ζνα νζο
cluster ςτο πεδίο τθσ βιοαγροδιατροφισ ςτθ Βόρεια Ελλάδα.
Ψο Corallia Clusters Initiative είναι ο πρϊτοσ ςτθν Ελλάδα φορζασ οργάνωςθσ και ανάπτυξθσ
ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν καινοτομίασ (clusters), φζρνοντασ ςε επαφι εταιρίεσ, ερευνθτικά
ιδρφματα, χρθματοδότεσ, φορείσ του δθμοςίου και φορείσ μεταφοράσ τεχνολογίασ και
δθμιουργϊντασ ζτςι πλιρθ οικοςυςτιματα. Αποτελεί Πονάδα του Ε.Ξ. Ακθνά, τελεί υπό τθν αιγίδα
του Ωπουργείου Υαιδείασ, Δια Βίου Πάκθςθσ και Κρθςκευμάτων και του Ωπουργείου Σικονομίασ,
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ραυτιλίασ και ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ψαμείο
Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Εκνικοφσ Υόρουσ ςτο πλαίςιο του
Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα 2007-2013 και των
Υεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων 2007-2013 των περιφερειϊν μεταβατικισ ςτιριξθσ.
Ψο Corallia μεταξφ άλλων, υλοποιεί ωσ ΕΦΔ προγράμματα κρατικϊν ενιςχφςεων. Χτο πλαίςιο αυτό
τον

Σκτϊβριο

του

2008

προκθρφχκθκε

ςτο

πλαίςιο

του

Ε.Υ.

«Επιχειρθματικότθτα-

Ανταγωνιςτικότθτα» (ΕΥΑΡ-ΛΛ) το Υρόγραμμα με τίτλο «Φάςθ-2 Ενίςχυςθσ Ελλθνικϊν Ψεχνολογικϊν
Χυνεργατικϊν Χχθματιςμϊν ςτθ Πικροθλεκτρονικι». Ψο πρόγραμμα υλοποιείται ςτο πλαίςιο
τεςςάρων ενεργειϊν οριςμζνεσ από τισ οποίεσ αφοροφν ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ.

Πρόγραμμα για τθν ζνταξθ επενδυτικϊν ςχεδίων ςτο ειδικό κακεςτϊσ Συνζργειασ και Δικτφωςθσ
του Νόμου 3908/11, για το ζτοσ 2011
Χτο άρκρο 13 του Ρζου Επενδυτικοφ Ρόμου 3908/1116 «Ενίςχυςθ Λδιωτικϊν Επενδφςεων για τθν
Σικονομικι Ανάπτυξθ, τθν Επιχειρθματικότθτα και τθν Υεριφερειακι Χυνοχι» (ΦΕΞ 8/01-02-2011),
ορίηονται οι κατθγορίεσ των Ειδικϊν Επενδυτικϊν Χχεδίων ςτισ οποίεσ μεταξφ άλλων
περιλαμβάνονται τα επενδυτικά ςχζδια που υποβάλλονται από ςχιματα ςυνζργειασ και δικτφωςθσ.
Χκοπόσ των εν λόγω ςχεδίων είναι θ υλοποίθςθ προγραμμάτων τα οποία είτε αξιοποιοφν
ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα των επιχειριςεων είτε αξιοποιοφν υποδομζσ που δθμιουργοφνται με

16

http://www.ependyseis.gr/
Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα

Χελ. 93

ΞΕΦΑΟΑΛΣ 6

εκνικι και κοινοτικι χρθματοδότθςθ, είτε ςυντελοφν ςτθν προςαρμογι ςτο ςφγχρονο οικονομικό
και τεχνολογικό περιβάλλον ςυγκεκριμζνων και γεωγραφικά προςδιοριςμζνων παραγωγικϊν
δραςτθριοτιτων και υπθρεςιϊν.
Πε τθν υπουργικι απόφαςθ 58996/30-12-2011 (ΦΕΞ 3215/τ.Β’/30-12-2011) προκθρφχκθκε το
πρόγραμμα για τθν ζνταξθ επενδυτικϊν ςχεδίων ςτο ειδικό κακεςτϊσ Χυνζργειασ και Δικτφωςθσ του
Ρόμου 3908/11, από τθ Γενικι Γραμματεία Επενδφςεων και Ανάπτυξθσ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ,
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ραυτιλίασ. Θ αρχικι προκεςμία για τθν υποβολι των επενδυτικϊν ςχεδίων
ιταν θ 30/3/2012, ενϊ με τθν υπ’ αρικμ. 14999/29-3-2012 υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΞ 1029/τ.
Βϋ/3−4−2012) εγκρίκθκε παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των επενδυτικϊν ςχεδίων μζχρι τισ
30/5/2012. Ψζλοσ, με τθν υπ’ αρικμ. 24297/29.5.2012 υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΞ Β' 1818/08-062012) δόκθκε δεφτερθ παράταςθ για τθν υποβολι των αιτιςεων υπαγωγισ των επενδυτικϊν
ςχεδίων μζχρι τισ 15/6/2012.
Χτόχοσ του προγράμματοσ είναι θ ενίςχυςθ των ςυνεργαςιϊν επιχειριςεων, ερευνθτικϊν φορζων &
ιδρυμάτων, ςυλλογικϊν φορζων κλπ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ δικτυϊςεων και ςυνεργαςιϊν για τθ
δθμιουργία καλφτερων και ανταγωνιςτικότερων προϊόντων, με ζμφαςθ ςτθ διατομεακι, διακλαδικι
και διαπεριφερειακι ςυνεργαςία επιχειριςεων και φορζων. το πλαίςιο αυτό διατίκενται από το
πρόγραμμα ςυνολικά 50 εκ €, υπό τθ μορφι επιχορθγιςεων ι/ και ενίςχυςθσ χρθματοδοτικισ
μίςκωςθσ, με ςκοπό τθν ςτιριξθ επενδυτικϊν ςχεδίων που δφναται να περιλαμβάνουν μεταξφ
άλλων:


κοινζσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμό παραγωγισ, προμικεια ι παροχι κοινϊν υπθρεςιϊν,



δράςεισ ελζγχου ποιότθτασ,



δράςεισ αποκικευςθσ, δικτφων διανομισ, δικτφων προμθκειϊν, διακίνθςθσ, ζκκεςθσ και
πϊλθςθσ εμπορευμάτων ι παροχισ υπθρεςιϊν,



κοινό εμπορικό ςιμα και ςφςτθμα διαδικτυακοφ εμπορίου,



κοινι πιςτοποίθςθ και ςιμα ποιότθτασ, αλλά και



ςυνδυαςτικζσ δράςεισ ςτουσ επιλζξιμουσ τομείσ και κλάδουσ τθσ οικονομίασ.

Χτθν κοινοπραξία που υποβάλει τθν πρόταςθ για ενίςχυςθ μποροφν να ςυμμετζχουν επιχειριςεισ
κάκε νομικισ μορφισ (από τισ επιτρεπόμενεσ του άρκρου 8 του ν.3908/11), οι οποίεσ ζχουν ωσ
κφριο αντικείμενο δραςτθριότθτασ τομείσ / κλάδουσ οικονομίασ που ενιςχφονται ςφμφωνα με το
άρκρο 2 του ν. 3908/2011 ι επιπλζον τομείσ / κλάδουσ που περιλαμβάνονται ςτθν προκιρυξθ του
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προγράμματοσ (όπωσ ενδεικτικά είναι: παραγωγι ενζργειασ από φωτοβολταϊκά ςυςτιματα,
εμπόριο, υπθρεςίεσ εςτίαςθσ, νομικζσ και λογιςτικζσ δραςτθριότθτεσ κλπ...
Για τθν Αττικι και το Ρομό Κεςςαλονίκθσ θ ελάχιςτθ ςυνεργαςία ζχει οριςτεί μεταξφ 10
επιχειριςεων, για τθν υπόλοιπθ επικράτεια μεταξφ τουλάχιςτον 5 επιχειριςεισ, ενϊ επιπλζον ςτθν
κοινοπραξία δφναται να ςυμμετάςχουν και επιχειριςεισ των κρατϊν – μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ. Επίςθσ δφναται να ςυμμετζχουν με ποςοςτό ζωσ 20% Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα,
Ερευνθτικοί Φορείσ και Ρομικά Υρόςωπα Λδιωτικοφ Δικαίου και ωσ 10% Ρομικά Υρόςωπα Δθμοςίου
Δικαίου (Επιμελθτιρια, ο ΣΥΕ κ.λ.π.).
Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από τθν ΓΓΒ
Ψο πρόγραμμα υλοποιείται ςε δφο φάςεισ:


1θ ΦΑΧΘ: Ζκδοςθ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ προκαταρκτικοφ ενδιαφζροντοσ προσ δυνθτικοφσ
ςυντονιςτζσ των υποψιφιων clusters ι προσ υφιςτάμενα clusters.



2θ ΦΑΧΘ: Ζκδοςθ προκιρυξθσ για τθν υποβολι προτάςεων υφιςτάμενων και νζων clusters.

Πε τθν πρόςκλθςθ που δθμοςιεφτθκε ςτισ 4 Παΐου 2011, ξεκίνθςε θ 1θ Φάςθ του προγράμματοσ,
ςτθν οποία ςυμμετζχουν φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα, οι οποίοι
αναλαμβάνουν τον ρόλο του ςυντονιςτι ςτο πλαίςιο τθσ ςφμπραξθσ – ςυμφωνίασ που πρόκειται να
ςυνάψουν μεταξφ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ φορείσ ςτο μελλοντικό Cluster. Σι δυνθτικοί ςυντονιςτζσ
μπορεί να είναι φορείσ τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, τοπικά - επαγγελματικά επιμελθτιρια ι/και
οργανιςμοί αυτϊν, τριτοβάκμια εκπαιδευτικά ιδρφματα και ερευνθτικοί φορείσ με ςυναφζσ
αντικείμενο ι ακόμα και φορείσ/ επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα. Χε αυτιν τθν πρόςκλθςθ,
εκδθλϊνουν ενδιαφζρον και υφιςτάμενα clusters που δρουν ςτα όρια τθσ ελλθνικισ επικράτειασ και
επικυμοφν να αναπτφξουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ. Χτθν 1θ Φάςθ περιλαμβάνονται:


διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ – διάδοςθσ ςε ςυνεργαςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ με
τουσ Χυντονιςτζσ και τισ επιχειριςεισ που κα ςυμμετζχουν ςτα προτεινόμενα Clusters



θ ζναρξθ ςυνεργαςιϊν μεταξφ των επιχειριςεων των Clusters, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του
κοινοφ επιχειρθματικοφ τουσ ςχεδίου.

Σι προτάςεισ που κρίνονται ςτθν 1θ Φάςθ ωσ αξιόλογεσ και βιϊςιμεσ ζχουν δικαίωμα να
ςυμμετάςχουν ςτθ 2θ ΦΑΧΘ που κα αφορά τθν προκιρυξθ και τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ.
Χτο πλαίςιο τθσ 2θσ Φάςθσ, οι δυνθτικοί επιχειρθματικοί ςυνεργατικοί ςχθματιςμοί με τθν
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κακοδιγθςθ του ςυντονιςτι φορζα, υποβάλλουν προσ αξιολόγθςθ αναλυτικό επιχειρθματικό
ςχζδιο, ςφμφωνα με υπόδειγμα που εκπονεί θ Διεφκυνςθ Πικρομεςαίων Επιχειριςεων τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Βιομθχανίασ.
Ψο διάςτθμα για τθν υποβολι εκδιλωςθσ προκαταρκτικοφ ενδιαφζροντοσ, για τθν υπαγωγι ςτθν 1θ
Φάςθ του προγράμματοσ διιρκθςε από τισ 5/5/2011-30/6/2011 (ζπειτα από ςχετικι παράταςθ που
δόκθκε), ενϊ θ υποβολι των επενδυτικϊν ςχεδίων πραγματοποιικθκε κατά τθν περίοδο 30/1/2012
-15/6/2012 (δεφτερθ παράταςθ).

6.5

ΕΞΩΣΤΕΦΕΙΑ

Ψο 2009 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ξεκίνθςε μια μελζτθ για τθ χαρτογράφθςθ του επιπζδου
διεκνοποίθςθσ των ευρωπαϊκϊν ΠΠΕ, προςδιορίηοντασ τα βαςικά εμπόδια που αντιμετωπίηουν
προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι οι επιχειριςεισ και καταγράφοντασ τα πλεονεκτιματα τθσ
διεκνοποίθςθσ, με ςκοπό να προτείνει ςυςτάςεισ πολιτικισ.
Θ μελζτθ αφοροφςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που αναλαμβάνουν οι ΠΠΕ ςτο πλαίςιο μιασ
επιχειρθματικισ ςχζςθσ με ζναν ξζνο εταίρο, δθλαδι τισ εξαγωγζσ, τισ ειςαγωγζσ, τισ άμεςεσ ξζνεσ
επενδφςεισ, τισ υπεργολαβίεσ και τισ διεκνείσ τεχνικζσ ςυνεργαςίασ. Ψα δεδομζνα και τα
ςυμπεράςματα βαςίηονται ςε ζρευνα ςε 9.480 ΠΠΕ ςε 33 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, θ οποία διεξιχκθ
κατά τθ διάρκεια τθσ άνοιξθσ του 2009. Ψα ςθμαντικότερα ευριματα τθσ ζρευνασ αποδεικνφουν τθν
ςθμαντικότθτα τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων και ςυνοψίηονται ςτα εξισ:


το 25% των ΠΠΕ τθσ ΕΕ των 27 εξάγουν ςε κάποιο ςθμείο κατά τα τελευταία 3 χρόνια.
Ωςτόςο, οι διεκνείσ δραςτθριότθτεσ προςανατολίηονται κυρίωσ προσ άλλεσ χϊρεσ εντόσ τθσ
εςωτερικισ αγοράσ και μόνο περίπου το 13% των ΠΠΕ τθσ ΕΕ δραςτθριοποιοφνται ςε
αγορζσ εκτόσ τθσ ΕΕ,



οι ΠΠΕ με διεκνι παρουςία δθμιουργοφν περιςςότερεσ κζςεισ εργαςίασ, αναφζροντασ
αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ κατά 7% ζναντι μόνο 1% για τισ ΠΠΕ χωρίσ διεκνείσ
δραςτθριότθτεσ,



οι ΠΠΕ με διεκνι παρουςία είναι περιςςότερο καινοτόμεσ: 26% των ΠΠΕ που
δραςτθριοποιοφνται διεκνϊσ, παρουςίαςαν τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ τουσ που ιταν νζα
για τον τομζα τουσ ςτθ χϊρα τουσ. Για τισ υπόλοιπεσ άλλεσ ΠΠΕ, το ποςοςτό αυτό ανζρχεται
μόνο ςτο 8%.
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Χτο πλαίςιο τθσ εν λόγω ζρευνασ, δεν διατίκενται τα αποτελζςματα των κεμάτων που διερευνϊνται
ανά χϊρα, εν τοφτοισ δίνονται ςυγκριτικά δεδομζνα για όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ-27 αναφορικά με τα
ποςοςτά των άμεςων εξαγωγϊν και ειςαγωγϊν για τα ζτθ 2006-2008 κακϊσ και το ποςοςτό των
άμεςων ξζνων επενδφςεων (μζςω joint ventures, κυγατρικϊν), των τεχνικϊν ςυνεργαςιϊν και των
ςχζςεων υπεργολαβίασ.
Χυνεπϊσ ςφμφωνα με τθν ζρευνα, μία ςτισ τζςςερισ ΠΠΕ ςτθν ΕΕ-27 ζχει αναπτφξει εξαγωγικι
δραςτθριότθτα, ενϊ υπάρχει αρνθτικι ςυςχζτιςθ μεταξφ του μεγζκουσ μιασ χϊρασ με βάςθ τον
πλθκυςμό και του επιπζδου τθσ διεκνοφσ δραςτθριότθτασ των ΠΠΕ.
Τπωσ φαίνεται ςτο διάγραμμα που ακολουκεί χϊρεσ όπωσ θ Εςκονία, θ Δανία, θ Χουθδία
παρουςιάηουν τα μεγαλφτερα ποςοςτά ςε ΠΠΕ που αναπτφςςουν εξαγωγικι δραςτθριότθτα παρά
το πλθκυςμιακό τουσ μζγεκοσ, ενϊ θ εξαγωγικι δραςτθριότθτα των ΠΠΕ που βρίςκονται ςε χϊρεσ
όπωσ το Θνωμζνο Βαςίλειο, θ Γερμανία και θ Γαλλία βρίςκεται κάτω από το μζςο όρο τθσ ΕΕ των 27.
Θ Ελλάδα κατατάςςεται ςτθν ζκτθ κατά ςειρά κζςθ, ενϊ πάνω από το 30% των ΠΠΕ ζχουν διεκνι
παρουςία μζςω των εξαγωγϊν.

Διάγραμμα 6.10: Ροςοςτό ΜΜΕ με άμεςθ εξαγωγικι δραςτθριότθτα ανά χϊρα (ΕΕ-27)

Πθγι: Ζρευνα 2009, Internationalization of European SMEs EIM/GDCC

Ψόςο ο μζςοσ όροσ ςτθν ΕΕ-27 όςο και οι ελλθνικζσ ΠΠΕ παρουςιάηουν χαμθλότερθ επίδοςθ
(αντίςτοιχα 17% και περίπου 22%), όταν εξετάηονται άλλοι παράγοντεσ τθσ εξωςτρζφειασ όπωσ οι
άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ (Foreign direct investments-FDI: joint ventures ι κυγατρικζσ), οι ξζνεσ
τεχνικζσ ςυνεργαςίεσ και θ φπαρξθ ςχζςεων υπεργολαβίασ με άλλεσ χϊρεσ.
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Διάγραμμα 6.11: Ροςοςτό ΜΜΕ με άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ, τεχνικι ςυνεργαςία ι/και ςχζςεισ
υπεργολαβίασ ανά χϊρα (ΕΕ-27)

Πθγι: Ζρευνα 2009, Internationalization of European SMEs EIM/GDCC

Ψζλοσ ςτθν ίδια ζρευνα παρουςιάηονται οι επιδόςεισ των χωρϊν τθσ ΕΕ-27 εξετάηοντασ το ςφνολο
των ζξι παραγόντων που κακορίηουν τθν εξωςτρζφεια:


ειςαγωγζσ,



εξαγωγζσ,



άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ,



τεχνικι ςυνεργαςία,



θ κζςθ τθσ χϊρασ ωσ υπεργολάβοσ άλλων ξζνων χωρϊν, κακϊσ και



θ φπαρξθ υπεργολάβων ςε ξζνεσ χϊρεσ.

Χτθν περίπτωςθ αυτι, θ Ελλάδα κατά τθ διάρκεια των ετϊν 2006-2008 κατείχε τθν πρϊτθ κζςθ,
εφόςον πάνω από το 80% των ΠΠΕ αναφζρουν ότι είναι ενεργζσ ςε κάποιουσ από τουσ ζξι
παράγοντεσ διεκνοποίθςθσ.
Ακολουκοφν ςε κατάταξθ θ Πάλτα, θ Εςκονία, θ Ξφπροσ, το Οουξεμβοφργο και θ Βουλγαρία.
Χχετικά χαμθλζσ βακμολογίεσ καταγράφονται για τθν Αυςτρία, τθ Γερμανία, τθ Γαλλία, τθν Λταλία,
και το Θνωμζνο Βαςίλειο.

Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα

Χελ. 98

ΞΕΦΑΟΑΛΣ 6

Διάγραμμα 6.12: Ροςοςτό ΜΜΕ με άμεςθ εξαγωγικι δραςτθριότθτα ανά χϊρα (ΕΕ-27)

Πθγι: Ζρευνα 2009, Internationalization of European SMEs EIM/GDCC

Τπωσ γίνεται αντιλθπτό ο όροσ τθσ διεκνοποίθςθσ και τθσ εξωςτρζφειασ, περιλαμβάνει όλεσ τισ
δραςτθριότθτεσ που αναλαμβάνει μία επιχείρθςθ όςον αφορά τισ ςχζςεισ τθσ με τισ ξζνεσ αγορζσ.
Σι πολιτικζσ και οικονομικζσ αλλαγζσ που εμφανίηονται ςε παγκόςμιο επίπεδο ζχουν επθρεάςει τον
όρο τθσ διεκνοποίθςθσ ϊςτε να περιλαμβάνει περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ από μία απλι εξαγωγι
προϊόντων προσ άλλεσ χϊρεσ. Ζτςι, θ διεκνοποίθςθ μπορεί να ζχει διάφορεσ μορφζσ, όπωσ είναι θ
επζνδυςθ ςε μία ξζνθ χϊρα (ξζνεσ άμεςεσ επενδφςεισ), θ διαμόρφωςθ εταιρικϊν ςχζςεων με ξζνεσ
επιχειριςεισ, θ δθμιουργία ξζνων ςχζςεων υπεργολαβίασ, θ ςυμμετοχι ςε διεκνι δίκτυα, κ.α.
Υαράλλθλα όμωσ οι ελλθνικζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν προβλιματα που δρουν
αναςταλτικά ςτθν διεκνοποίθςι τουσ και ειδικότερα ςτθν ανάπτυξθ τθσ εξαγωγικισ τουσ
δραςτθριότθτασ. Χτο πλαίςιο των ενθμερωτικϊν δελτίων τθσ πρωτοβουλίασ Small Business Act για
το 2010 παρουςιάηονται, μεταξφ άλλων, οριςμζνοι δείκτεσ μζτρθςθσ του βακμοφ διεκνοποίθςθσ
των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ-27. Ζτςι λοιπόν, θ Ελλάδα, ςτο ςφνολο των εξεταηόμενων δεικτϊν
διεκνοποίθςθσ, βρίςκεται κάτω από το μζςο όρο τθσ ΕΕ-27. Αναλυτικότερα ο χρόνοσ που απαιτείται
από τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ για τισ εξαγωγζσ είναι μεγαλφτεροσ ςε ςχζςθ με το μζςο όρο τθσ ΕΕ
(20 θμζρεσ ζναντι 11,71 θμζρεσ ςτθν ΕΕ), ενϊ επίςθσ οι εξαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα
είναι πιο δαπανθρζσ ςυγκριτικά με τθ μζςθ επιχείρθςθ ςτθν ΕΕ (1.153 δολ. ςτθν Ελλάδα ζναντι
1.043,46 δολ. ςτθν ΕΕ).
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Διάγραμμα 6.13: Απόκλιςθ από το μζςο όρο (ΕΕ-27) ςτουσ δείκτεσ διεκνοποίθςθσ

Τπολογίηονται οι τυπικζσ αποκλίςεισ - μζςοσ όροσ ΕΕ=0
Πθγι: SBA Fact Sheets (GREECE 2010-2011)

Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ «Observatory of European SMEs -2007 - Flash Eurobarometer»,
ςτθν οποία περιγράφονται τα γενικά χαρακτθριςτικά των μικρομεςαίων επιχειριςεων τθσ ΕΕ-27,
κακϊσ και τθσ Ρορβθγίασ, τθσ Λςλανδίασ και τθσ Ψουρκίασ, καταγράφθκαν οι ςθμαντικότεροι
παράγοντεσ οι οποίοι ευνοοφν τθν ανάπτυξθ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ ςτισ επιχειριςεισ.
Χτο πλαίςιο αυτό αξιολογικθκε θ ςθμαντικότθτα διαφόρων παραγόντων που προςφζρονται από
τθν εςωτερικι αγορά τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςυγκεκριμζνα θ άρςθ ςυνοριακϊν ελζγχων, το
ενιαίο νόμιςμα μεταξφ των κρατϊν-μελϊν, θ δυνατότθτα πρόςλθψθσ προςωπικοφ από άλλεσ χϊρεσ
τθσ ΕΕ κακϊσ και θ φπαρξθ ενιαίασ νομοκεςίασ. Από τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτισ ελλθνικζσ
επιχειριςεισ προκφπτει ότι θ φπαρξθ ενιαίου νομίςματοσ αποτελεί για τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία
των επιχειριςεων τον ςθμαντικότερο παράγοντα για τθν ανάπτυξθ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ.
Αντίκετα, θ δυνατότθτα πρόςλθψθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ από άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ, δεν
χαρακτθρίηεται εξίςου ςθμαντικι, τόςο από τισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ (μόνο το 22% κεωροφν
πολφ ςθμαντικό τον εν λόγω παράγοντα) όςο και από τισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ (τα
αντίςτοιχα ποςοςτά είναι 29,5% και 33,9%).
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Διάγραμμα 6.14: Ραράγοντεσ που ευνοοφν τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικότθτασ ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ
Άρςθ ςυνοριακϊν ελζγχων

Ενιαίο νόμιςμα ςτα περιςςότερα κράτθ μζλθ
2,5
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Πθγι: Flash Eurobarometer No 196 – Observatory of European SMEs

Ψζλοσ, θ ίδια ζρευνα κατζγραψε τουσ περιοριςμοφσ που αντιμετωπίηουν οι ΠΠΕ ςτθν ανάπτυξθ
εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ. Υαραπάνω από τισ μιςζσ μεςαίεσ επιχειριςεισ που ςυμμετείχαν ςτθν
ζρευνα απάντθςαν ότι κατά τθ διάρκεια των δφο τελευταίων ετϊν δεν αντιμετϊπιςαν κανζνα
πρόβλθμα ςτισ εξαγωγζσ (66,6%), ενϊ τα αντίςτοιχα ποςοςτά για τισ πολφ μικρζσ και μικρζσ
επιχειριςεισ ιταν αρκετά χαμθλότερα (29,3% και 32,2% αντίςτοιχα).
Επιπλζον, μεταξφ των επιχειριςεων οι οποίεσ κατά το ζτοσ 2005 κατζγραψαν ζςοδα από τισ
εξαγωγζσ τουσ, θ ζλλειψθ γνϊςεων για τισ ξζνεσ αγορζσ αποτζλεςε το πρϊτο ςτθν κατάταξθ
πρόβλθμα για τθν ανάπτυξθ εξαγωγϊν ςτισ πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ, ενϊ για τισ
επιχειριςεισ με προςωπικό από 50-249 άτομα το ςθμαντικότερο εμπόδιο ιταν θ ακαταλλθλότθτα
των προϊόντων / υπθρεςιϊν.
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Ψο δεφτερο ςυχνότερο πρόβλθμα για τισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ ιταν οι υφιςτάμενοι δαςμοί ςτισ
χϊρεσ προοριςμοφ (19,5%), ενϊ για τισ μικρζσ επιχειριςεισ εξίςου ςθμαντικό πρόβλθμα ιταν οι
ιςχφοντεσ κανονιςμοί ςε χϊρεσ εκτόσ ΕΕ (13%).

Διάγραμμα 6.15: Αναςταλτικοί παράγοντεσ ανάπτυξθσ επιχειρθματικότθτασ ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ
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Πθγι: Flash Eurobarometer No 196 – Observatory of European SMEs

6.5.1 Δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ εξωςτρζφειασ των ΜΜΕ
Χτο παρόν εδάφιο παρουςιάηονται ενδεικτικζσ δράςεισ που ζχουν υλοποιθκεί ι υλοποιοφνται ςτο
πλαίςιο του ΕΧΥΑ 2007-2013 και αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των μικρομεςαίων και
άλλων επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον Ελλθνικό χϊρο.
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Πρόγραμμα Εξωςτρζφεια – Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα
Εκχϊρθςθ

Ρροχπολογιςμόσ
Δικαιοφχοι

Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα (Ε.Υ.Α.Ε.)



ΥΕΥ Αττικισ



ΥΕΥ Πακεδονίασ– Κράκθσ (Υεριφζρειεσ Ξεντρικισ και Δυτικισ Πακεδονίασ)



ΥΕΥ Κεςςαλίασ − Χτερεάσ Ελλάδασ – Θπείρου (Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ)



ΥΕΥ Ξριτθσ & Ριςων Αιγαίου (Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου)

100.000.000,00€



Πεμονωμζνεσ Ωφιςτάμενεσ και Ρζεσ Υολφ Πικρζσ, Πικρζσ και Πεςαίεσ επιχειριςεισ που
δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ Πεταποίθςθσ, των Ξαταςκευϊν και των Ωπθρεςιϊν



Ωφιςτάμενεσ και Ρζεσ Υολφ Πικρζσ, Πικρζσ και Πεςαίεσ επιχειριςεισ που
δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του Εμπορίου, που υποβάλουν προσ αξιολόγθςθ και
ζνταξθ εκτόσ από διακριτό επενδυτικό ςχζδιο και ςφμφωνο ςυνεργαςίασ κοινϊν ενεργειϊν
αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ του προγράμματοσ με τουλάχιςτον μία πολφ μικρι, μικρι ι
μεςαία επιλζξιμθ επιχείρθςθ τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ



Ωφιςτάμενεσ Πεγάλεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον ελλθνικό χϊρο ςε
επιλζξιμουσ ςτουσ τομείσ τθσ Πεταποίθςθσ, των Ξαταςκευϊν και των Ωπθρεςιϊν, που
υποβάλουν προσ αξιολόγθςθ και ζνταξθ εκτόσ από διακριτό επενδυτικό ςχζδιο και
ςφμφωνο ςυνεργαςίασ κοινϊν ενεργειϊν αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ του
προγράμματοσ με τουλάχιςτον δφο (2) πολφ μικρζσ, μικρζσ ι μεςαίεσ επιλζξιμεσ
επιχειριςεισ τθσ πρϊτθσ περίπτωςθσ



Σμάδεσ (τουλάχιςτον τριϊν) Ωφιςτάμενων ι/και Ρζων Υολφ Πικρϊν, Πικρϊν και Πεςαίων
επιχειριςεων οι οποίεσ πλθροφν τισ ςυνκικεσ επιλεξιμότθτασ τθσ πρϊτθσ περίπτωςθσ
ανωτζρω και υποβάλλουν προσ αξιολόγθςθ και ζνταξθ εκτόσ από διακριτό επενδυτικό
ςχζδιο και ςφμφωνο ςυνεργαςίασ κοινϊν ενεργειϊν αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ του
προγράμματοσ

Ψο πρόγραμμα Εξωςτρζφεια – Ανταγωνιςτικότθτα υλοποιικθκε από τθ Γενικι Γραμματεία
Βιομθχανίασ – Διεφκυνςθ Πικρϊν και Πεςαίων Επιχειριςεων και τον Ενδιάμεςο Φορζα Διαχείριςθσ
του Ε.Υ. Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα (ΕΦΕΥΑΕ).
Ψον Δεκζμβριο 2011 ζγινε θ προδθμοςίευςθ του Υρογράμματοσ «Εξωςτρζφεια – Ανταγωνιςτικότθτα
των Επιχειριςεων», ενϊ με τθν υπ. αρικμ. πρωτ. Oικ. 1246/95/04-02-2011 Ωπουργικι Απόφαςθ
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(ΦΕΞ 704/β/29-4-2011) εγκρίκθκε ο οδθγόσ του προγράμματοσ και θ πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι προτάςεων προσ ζνταξθ ςτο πρόγραμμα.
Σι επιλζξιμεσ ενζργειεσ του προγράμματοσ περιελάμβαναν επενδφςεισ που εντάςςονται ςτισ
ακόλουκεσ κατθγορίεσ δαπανϊν:


Πθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ



Δαπάνεσ πλθροφορικισ / τθλεπικοινωνιϊν



Ενζργειεσ ςχεδιαςμοφ, πιςτοποίθςθσ και ςυμμόρφωςθσ προϊόντων και Χυςκευαςίασ



Ενζργειεσ (πλθν μελετϊν) προβολισ και προϊκθςθσ ςε αγορζσ – ςτόχουσ



Ενζργειεσ Ψεχνικισ και Χυμβουλευτικισ Ωποςτιριξθσ



Ενζργειεσ (πλθν μελετϊν) προςταςίασ ι απόκτθςθσ και χριςθσ πατεντϊν, πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ και μεταφοράσ τεχνογνωςίασ ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο.



Ενζργειεσ ανάπτυξθσ εξειδικευμζνου προςωπικοφ και ανκρωπίνων πόρων για τθν ενίςχυςθ
τθσ προβολισ και προϊκθςθσ και του εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ των επιχειριςεων.

Ψον Πάρτιο του 2011 ανακοινϊκθκε θ αφξθςθ του προχπολογιςμοφ του προγράμματοσ από
30.000.000€ ςε 100.000.000€, ενϊ τον Ροζμβριο του ίδιου ζτουσ ανακοινϊκθκαν τα αποτελζςματα
τθσ αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ. Χφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ
ςτο πρόγραμμα εντάχκθκαν 746 επιχειριςεισ ςυνολικισ δαπάνθσ ζνταξθσ 44,8 εκατ. Ευρϊ, ενϊ
μζχρι ςιμερα το ποςό των εκταμιεφςεων ανζρχεται ςε 6.010.305 και αφορά 179 επιχειριςεισ 17. Θ
κατανομι των ενταγμζνων ζργων ανά ΕΥ και περιφζρεια παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα:

17

Ενθμερωτικό δελτίο τθσ ΓΓΒ για τθν πορεία υλοποίθςθσ προγραμμάτων Κρατικϊν Ενιςχφςεων ςε εξζλιξθ /
http://www.ggb.gr/
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Διάγραμμα 6.16: Αποτελζςματα αξιολόγθςθσ προγράμματοσ Εξωςτρζφεια – Ανταγωνιςτικότθτα
ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
Ρεριφζρεια Επζνδυςθσ
Επιχορθγοφμενοσ Ρ/Υ Δθμόςια Δαπάνθ
ΕΥ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα - Άξονασ 2
(Πεγάλεσ)
ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ & ΚΦΑΞΘ
118.264,00
47.305,60
118.264,00
47.305,60
ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
Ρεριφζρεια Επζνδυςθσ
Επιχορθγοφμενοσ Ρ/Υ Δθμόςια Δαπάνθ
ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ
413.400,09
197.787,74
ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ
1.577.128,96
709.708,03
ΞΦΘΨΘ
1.220.195,32
559.203,41
ΕΥ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα - Άξονασ 2 ΚΕΧΧΑΟΛΑ
465.710,00
212.640,50
(Πεςαίεσ)
ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ & ΚΦΑΞΘ
1.112.521,02
511.732,46
ΘΥΕΛΦΣΧ
431.079,30
204.159,97
ΛΣΡΛΑ ΡΘΧΛΑ
0,00
0,00
ΒΣΦΕΛΣ ΑΛΓΑΛΣ
211.904,00
95.356,80
5.431.938,69
2.490.588,91
ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ

Ρεριφζρεια Επζνδυςθσ
Επιχορθγοφμενοσ Ρ/Υ Δθμόςια Δαπάνθ
ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ
1.854.883,56
834.697,60
ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ
1.458.423,31
668.334,77
ΞΦΘΨΘ
2.918.602,11
1.353.681,90
ΕΥ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα - Άξονασ 2 ΚΕΧΧΑΟΛΑ
1.628.730,72
736.264,16
(Πικρζσ και Υολφ Πικρζσ)
ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ & ΚΦΑΞΘ
1.226.173,73
555.195,88
ΘΥΕΛΦΣΧ
957.251,12
467.716,40
ΛΣΡΛΑ ΡΘΧΛΑ
162.645,00
73.190,25
ΒΣΦΕΛΣ ΑΛΓΑΛΣ
53.422,00
24.039,90
10.260.131,55
4.713.120,86
ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
ΥΕΥ Αττικισ - Άξονασ 3 (Πεγάλεσ)
ΥΕΥ Αττικισ - Άξονασ 3 (Πεςαίεσ)
ΥΕΥ Αττικισ - Άξονασ 3 (Πικρζσ και Υολφ Πικρζσ)
ΥΕΥ Κεςςαλίασ-Χτερεάσ Ελλάδασ-Θπείρου - Άξονασ 8
(Πεγάλεσ)
ΥΕΥ Κεςςαλίασ-Χτερεάσ Ελλάδασ-Θπείρου - Άξονασ 8
(Πεςαίεσ)
ΥΕΥ Κεςςαλίασ-Χτερεάσ Ελλάδασ-Θπείρου - Άξονασ 8
(Πικρζσ και Υολφ Πικρζσ)
ΥΕΥ Ξριτθσ και Ριςων Αιγαίου - Άξονασ 6 (Πικρζσ και
Υολφ Πικρζσ)
ΥΕΥ Πακεδονίασ - Κράκθσ - Άξονασ 4 (Πεγάλεσ)
ΥΕΥ Πακεδονίασ - Κράκθσ - Άξονασ 4 (Πεςαίεσ)
ΥΕΥ Πακεδονίασ - Κράκθσ - Άξονασ 4 (Πικρζσ και Υολφ
Πικρζσ)
ΥΕΥ Πακεδονίασ - Κράκθσ - Άξονασ 5 (Πεςαίεσ)
ΥΕΥ Πακεδονίασ - Κράκθσ - Άξονασ 5 (Πικρζσ και Υολφ
Πικρζσ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ρεριφζρεια Επζνδυςθσ
ΑΨΨΛΞΘ
ΑΨΨΛΞΘ
ΑΨΨΛΞΘ

Επιχορθγοφμενοσ Ρ/Υ Δθμόςια Δαπάνθ
1.027.716,55
411.086,62
13.019.704,85
5.934.935,97
30.120.502,75
13.761.220,74

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ

219.044,00

87.617,60

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ

2.589.831,99

1.187.153,23

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ

2.779.389,62

1.262.827,02

ΡΣΨΛΣ ΑΛΓΑΛΣ
ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ
ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ

336.036,44
967.283,98
7.092.081,27

151.216,40
386.913,59
3.220.451,91

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ
ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ

18.787.770,89
488.379,00

8.676.342,93
219.770,55

ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ

4.888.932,80

2.293.373,21

98.127.008,38

44.843.925,14

Πθγι: Αποτελζςματα Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ - Τπουργικι Απόφαςθ Αρ.Πρωτ.Οικ.:12505/2807/ 07-09-2011 (http:// http://www.efepae.gr/eksostrefeia.html)
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Πρόγραμμα Εξωςτρζφεια- Ανταγωνιςτικότθτα ΙΙ

Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα
Εκχϊρθςθ

Ρροχπολογιςμόσ
Δικαιοφχοι

Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα (Ε.Υ.Α.Ε.)



ΥΕΥ Αττικισ



ΥΕΥ Πακεδονίασ– Κράκθσ (Υεριφζρειεσ Ξεντρικισ και Δυτικισ Πακεδονίασ)



ΥΕΥ Κεςςαλίασ − Χτερεάσ Ελλάδασ – Θπείρου (Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ)



ΥΕΥ Ξριτθσ & Ριςων Αιγαίου (Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου)

50.000.000,00€



Πεμονωμζνεσ Ωφιςτάμενεσ Υολφ Πικρζσ, Πικρζσ και Πεςαίεσ Επιχειριςεισ που ζχουν
κλείςει τουλάχιςτον δυο πλιρεισ διαχειριςτικζσ χριςεισ και δραςτθριοποιοφνται ςτουσ
επιλζξιμουσ κλάδουσ δραςτθριότθτασ τθσ Πεταποίθςθσ, των Ξαταςκευϊν και των
Ωπθρεςιϊν, ι πρόκειται να δραςτθριοποιθκοφν ςε ζναν τουλάχιςτον απο τουσ επιλζξιμουσ
αυτοφσ κλάδουσ πριν τθν υποβολι τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ.



Ωφιςτάμενεσ Υολφ Πικρζσ, Πικρζσ και Πεςαίεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται
ςτουσ επιλζξιμουσ τομείσ του Εμπορίου, ζχουν κλείςει τουλάχιςτον δυο πλιρεισ
διαχειριςτικζσ χριςεισ και προτίκενται να ςυνεργαςτοφν αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ
του προγράμματοσ, τουλάχιςτον με δυο επιχειριςεισ τθσ παραπάνω κατθγορίασ



Ωφιςτάμενεσ Πεγάλεσ Επιχειριςεισ που προτίκενται να ςυνεργαςτοφν με δφο τουλάχιςτον
από τισ επιχειριςεισ τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ, ζχουν κλείςει τουλάχιςτον δυο πλιρεισ
διαχειριςτικζσ χριςεισ και δραςτθριοποιοφνται ςτουσ επιλζξιμουσ κλάδουσ Πεταποίθςθσ,
Ξαταςκευϊν και Ωπθρεςιϊν ι ζχουν κλείςει τουλάχιςτον δυο πλιρεισ διαχειριςτικζσ χριςεισ
και δραςτθριοποιοφνται ςτουσ επιλζξιμουσ κλάδουσ Πεταποίθςθσ, Ξαταςκευϊν και
Ωπθρεςιϊν και υποβάλουν διακριτό και μεμονωμζνο επενδυτικό ςχζδιο, αλλά με μικρότερο
ποςοςτό επιδότθςθσ.



Σμάδεσ (τουλάχιςτον τριϊν) υφιςτάμενων Υολφ Πικρϊν, Πικρϊν και Πεςαίων
Επιχειριςεων οι οποίεσ πλθροφν τισ ςυνκικεσ επιλεξιμότθτασ τθσ πρϊτθσ περίπτωςθσ
ανωτζρω και προτίκενται να ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ.

Πετά τθν επιτυχι υλοποίθςθ του προγράμματοσ Εξωςτρζφεια – Ανταγωνιςτικότθτα των
Επιχειριςεων ςυνολικισ δαπάνθσ ζνταξθσ 44,8 εκατ. ευρϊ, ςτο οποίο εντάχκθκαν 746 επιχειριςεισ,
θ Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ραυτιλίασ,
ανακοίνωςε ότι κα προχωριςει άμεςα ςτθ δθμοςίευςθ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για
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το Υρόγραμμα Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα –ΛΛ, ςυνολικοφ επιχορθγοφμενου προχπολογιςμοφ
50.000.000,00€.
Χτόχοσ του Υρογράμματοσ είναι θ δθμιουργία προχποκζςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρεφοφσ
επιχειρθματικότθτασ υφιςτάμενων μεταποιθτικϊν, κυρίωσ Πικρομεςαίων Επιχειριςεων και υπό
προχποκζςεισ και των μεγάλων επιχειριςεων, ωσ κεντρικισ επιλογισ για τθν παραγωγικι
αναβάκμιςθ τθσ οικονομίασ προσ αγακά και υπθρεςίεσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, με ποιότθτα,
περιβαλλοντικι ευαιςκθςία, ενςωμάτωςθ γνϊςθσ και καινοτομίασ. Επιπλζον, το πρόγραμμα
επικεντρϊνεται ςτθν ενίςχυςθ ολοκλθρωμζνων επενδυτικϊν ςχεδίων με ζμφαςθ ςτθ ςφηευξθ
μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων με δραςτθριότθτεσ εξωςτρζφειασ και προβολισ ςε διεκνείσ αγορζσ,
ϊςτε να διαςφαλίηεται θ επίτευξθ πολλαπλαςιαςτικϊν οφελϊν και οικονομιϊν κλίμακασ.
Ψα παρεχόμενα από το πρόγραμμα κίνθτρα ζχουν τθν μορφι χρθματοδοτικϊν ενιςχφςεων για τθν
υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων επιχειρθματικϊν ςχεδίων, τα οποία αποςκοποφν:


Χτθν ενίςχυςθ του εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ των επιχειριςεων, τα οποία δφναται να
ςυμπεριλάβουν και περιοριςμζνθσ ζκταςθσ μεταποιθτικζσ ενζργειεσ του τελικοφ ςταδίου
παραγωγισ,



Αποςκοποφν ςτθν ολοκλθρωμζνθ ενίςχυςθ τθσ εξωςτρεφοφσ δραςτθριότθτασ τθσ
επιχείρθςθσ ςε ςυνδυαςμό με ενζργειεσ όπωσ θ:


Υαραγωγι και προϊκθςθ νζων ι διαφοροποιθμζνων προϊόντων ι/και υπθρεςιϊν.



Εξυπθρζτθςθ υποχρεϊςεων επιχειρθματικισ εργολαβίασ



Ανάπτυξθ νζων δραςτθριοτιτων/ προϊόντων / υπθρεςιϊν.



Διαφοροποίθςθ τθσ παραγωγικισ βάςθσ τθσ επιχείρθςθσ.



Ανάπτυξθ

δραςτθριοτιτων

πράςινθσ

επιχειρθματικότθτασ

ι/και

μείωςθσ

περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ.


Ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν, πρωτοτφπων και καινοτομιϊν (τεχνολογικϊν και μθ)
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία.
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Προγράμματα του Οργανιςμοφ Αςφάλιςθσ Εξαγωγικϊν Πιςτϊςεων
Σ Σργανιςμόσ Αςφάλιςθσ Εξαγωγικϊν Υιςτϊςεων (ΣΑΕΥ) αςφαλίηει, ζναντι εμπορικϊν και
πολιτικϊν κινδφνων μθ πλθρωμισ, τισ εξαγωγικζσ πιςτϊςεισ που παρζχουν οι Ζλλθνεσ εξαγωγείσ ςε
πελάτεσ του εξωτερικοφ για τθν πϊλθςθ προϊόντων, υπθρεςιϊν, ι ακόμα καταςκευισ τεχνικϊν
ζργων, κακϊσ και ζναντι πολιτικϊν κινδφνων, τισ επενδφςεισ που πραγματοποιοφν Ζλλθνεσ
επιχειρθματίεσ ςτο εξωτερικό. Χτο πλαίςιο αυτό ο ΣΑΕΥ χρθματοδοτεί ζμμεςα τουσ Ζλλθνεσ
εξαγωγείσ μζςω τθσ εκχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ αποηθμίωςθσ τθσ επιχείρθςθσ προσ τθν τράπεηα ι
τθν εταιρεία factoring που τθ χρθματοδοτεί, ςαν εγγφθςθ. Ψα προγράμματα αςφάλιςθσ των
εξαγωγϊν που διατίκενται από τον ΣΑΕΥ ςυνοψίηονται ςτα εξισ18:


Ρρόγραμμα Εξωςτρζφεια: το πρόγραμμα ζχει ςυνολικό προχπολογιςμό 100.000.000€ και
παρζχει δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων με εξαγωγικι δραςτθριότθτα μζχρι
του ποςοφ των 500.000€. Σι ενδιαφερόμενοι εξαγωγείσ προκειμζνου να εξαςφαλίςουν τθν
ζμμεςθ αυτι χρθματοδότθςθ υποβάλλουν αίτθςθ ςτον ΣΑΕΥ και ςτθ ςυνζχεια με τα
αςφαλιςμζνα τιμολόγια των εξαγωγϊν τουσ, απευκφνονται ςτισ ςυμβεβλθμζνεσ Ψράπεηεσ με
τισ οποίεσ ζχει υπογραφεί ςφμβαςθ πλαίςιο (Εκνικι, Alpha, Eurobank, Υειραιϊσ, Marfin και
Αγροτικι) ϊςτε να εξαςφαλίςουν δάνειο ιςόποςο των αςφαλιςμζνων τιμολογίων, ζωσ €
500.000, και για διάςτθμα ζωσ τζςςερισ (4) μινεσ, με ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίσ τθν
απαίτθςθ εμπράγματων εξαςφαλίςεων από τθν Ψράπεηα. Ψο φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ
φτάνει ςτο 80% τθσ αξίασ των αςφαλιςμζνων τιμολογίων. Χτο πρόγραμμα μποροφν να
ςυμμετάςχουν εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςε οποιοδιποτε κλάδο τθσ οικονομίασ,
ανεξάρτθτα από το μζγεκόσ τουσ (πολφ μικρζσ, υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ, μικρζσ, μεςαίεσ
επιχειριςεισ).



Ρρογράμματα αςφάλιςθσ βραχυπρόκεςμων εξαγωγικϊν πιςτϊςεων: πρόκειται για δφο
προγράμματα διάρκειασ μζχρι ζνα ζτοσ τα οποία παρζχουν κάλυψθ των φορτϊςεων ζναντι
εμπορικϊν και πολιτικϊν κινδφνων μθ πλθρωμισ από τουσ αγοραςτζσ. Ψα προγράμματα
αυτά είναι: α) το πρόγραμμα «Πεμονωμζνων Φορτϊςεων» το οποίο αφορά αςφάλιςθ
ςυγκεκριμζνων εξαγωγϊν (μια φόρτωςθ ι τμθματικζσ φορτϊςεισ) με προοριςμό
ςυγκεκριμζνουσ πελάτεσ, ςε ςυγκεκριμζνθ χϊρα ι χϊρεσ, β) το πρόγραμμα «GLOBAL»
προςφζρεται με ςυμβόλαιο αςφάλιςθσ ετιςιασ διάρκειασ και αφορά όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ

18

Πθγι: Οργανιςμόσ Αςφάλιςθσ Εξαγωγικϊν Πιςτϊςεων - http://www.oaep.gr/
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φορτϊςεισ που πραγματοποιεί ο αςφαλιςμζνοσ εξαγωγζασ μζςα ςτο χρόνο, προσ κάκε
αγοραςτι, προσ όλεσ τισ χϊρεσ που αυτοί βρίςκονται, ανεξάρτθτα κινδφνου. Για τθν ζνταξι
του ςτο πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενοσ εξαγωγζασ υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ ςτον ΣΑΕΥ
(μαηί με τθν απόδειξθ κατάκεςθσ των εξόδων πλθροφοριϊν) και ζπειτα από γραπτι
απάντθςθ του ΣΑΕΥ, τθν κοινοποίθςθ και αποδοχι των όρων αςφάλιςθσ από τον εξαγωγζα,
ςυντάςςεται το Αςφαλιςτιριο Χυμβόλαιο. Ψο ποςοςτό κάλυψθσ ανζρχεται μζχρι το 95% τθσ
αςφαλιςμζνθσ φορτωκείςασ αξίασ (ανάλογα με τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του ξζνου
αγοραςτι και τθν οικονομικι και πολιτικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ προοριςμοφ), ενϊ το φψοσ
του αςφαλίςτρου κακορίηεται κατά περίπτωςθ και υπολογίηεται ςαν ποςοςτό επί τθσ
φορτωκείςασ αξίασ του τιμολογίου.


Ρρογράμματα αςφάλιςθσ μζςο - μακροπρόκεςμων εξαγωγικϊν πιςτϊςεων: πρόκειται για
πρόγραμμα μεςοπρόκεςμθσ (2-5 ζτθ) ι μακροπρόκεςμθσ (άνω των 5 ετϊν) διάρκειασ, το
οποίο παρζχει κάλυψθ των φορτϊςεων ζναντι εμπορικϊν και πολιτικϊν κινδφνων μθ
πλθρωμισ από τουσ αγοραςτζσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι θ διαδικαςία αςφάλιςθσ γίνεται ςε
δφο ςτάδια που περιλαμβάνουν τθν «κατ' αρχιν ζγκριςθ τθσ εξζταςθσ του αιτιματοσ
αςφάλιςθσ» ζπειτα από ςχετικό αίτθμα του ενδιαφερόμενου εξαγωγζα και ςτθ ςυνζχεια τθν
«οριςτικι ζγκριςθ» θ οποία δίδεται μετά τθν υποβολι τθσ εξαγωγικισ ςφμβαςθσ και άλλων
δικαιολογθτικϊν από τον εξαγωγζα. Θ χρθματοδότθςθ μπορεί να ζχει τθν μορφι «Supplier’s
Credit» ι «Buyer’s Credit» , όπου ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ ο ΣΑΕΥ αςφαλίηει τον εξαγωγζα,
ενϊ ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ τθν τράπεηα που δανείηει τον αγοραςτι. Ψα ελάχιςτα επίπεδα
αςφαλίςτρων κακορίηονται με βάςθ τθ διάρκεια πίςτωςθσ και τθν κατθγορία πολιτικϊν
κινδφνων ςτθν οποία εντάςςεται θ χϊρα του οφειλζτθ.



Ρρογράμματα αςφάλιςθσ τεχνικϊν ζργων: καλφπτονται οι εμπορικοί και πολιτικοί κίνδυνοι
μθ πλθρωμισ τθσ αξίασ του ζργου από τουσ Δθμόςιουσ και Λδιωτικοφσ Φορείσ - οφειλζτεσ
των ξζνων χωρϊν. Ψα προγράμματα αυτά απευκφνονται ςτισ ελλθνικζσ τεχνικζσ εταιρίεσ
εξαςφαλίηοντασ αφενόσ τθν εκτζλεςθ του ζργου και αφετζρου τθν χρθματοδότθςθ από
τράπεηα παρζχοντασ δικαίωμα εκχϊρθςθσ τθσ απαίτθςθσ για αποηθμίωςθ από τον ΣΑΕΥ ςτθ
χρθματοδοτοφςα τράπεηα, ςαν εγγφθςθ (collateral). Ψα αςφάλιςτρα καταβάλλονται εξ
ολοκλιρου με τθν ζναρξθ τθσ καταςκευαςτικισ περιόδου (εφόςον πρόκειται για αςφάλιςθ
τθσ καταςκευαςτικισ περιόδου) ι εφόςον πρόκειται για αςφάλιςθ τθσ περιόδου
αποπλθρωμισ, καταβάλλονται, είτε εφάπαξ με τθν ζναρξθ τθσ καταςκευαςτικισ περιόδου,
είτε ςε δόςεισ αλλά με ολοςχερι εξόφλθςθ μζχρι το τζλοσ τθσ καταςκευαςτικισ περιόδου.
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Ρρογράμματα αςφάλιςθσ πιςτϊςεων ςτον αγοραςτι: πρόκειται για προγράμματα όπου ο
ΣΑΕΥ αςφαλίηει τθν πίςτωςθ που παρζχει ελλθνικι τράπεηα ι υποκατάςτθμα ξζνθσ
τράπεηασ ςτθν Ελλάδα ςτον αγοραςτι, προκειμζνου αυτόσ να ειςάγει ελλθνικά προϊόντα.
Ζτςι ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ υφίςταται δανειακι ςφμβαςθ βάςει τθσ οποίασ ο
δανειοδοτικόσ οργανιςμόσ αναλαμβάνει να εξοφλιςει τον προμθκευτι / εξαγωγζα για
λογαριαςμό του αγοραςτι, ενϊ ο τελευταίοσ εξοφλεί τον δανειοδοτικό οργανιςμό με
πίςτωςθ. Σ εξαγωγζασ πλθρϊνει ςτον ΣΑΕΥ το αςφάλιςτρο.



Ρρογράμματα αςφάλιςθσ επενδφςεων εξωτερικοφ: πρόκειται για προγράμματα που
αςφαλίηουν τθν μεταβίβαςθ από τθν Ελλάδα προσ αλλοδαπι επιχείρθςθ χρθματικϊν αξιϊν
που ζχει ςτθ διάκεςι του ο αςφαλιηόμενοσ, προκειμζνου να αποκτιςει τίτλουσ ιςοδφναμουσ
προσ μετοχζσ για τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ αλλοδαπισ επιχείρθςθσ. Ψα
προγράμματα αυτά δφναται να αςφαλίςουν και τα μερίςματα που κα διανεμθκοφν από τθν
αλλοδαπι επιχείρθςθ προσ τον αςφαλιςμζνο και προορίηονται προσ επαναπατριςμό.

Προγράμματα του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε.
Σ ΣΥΕ είναι ανϊνυμοσ εταιρεία που αρχικά ςυςτικθκε με τθν επωνυμία «Σργανιςμόσ Υροϊκθςθσ
Εξαγωγϊν Α.Ε.» με το Ρ.528/1977 και πλζον, μετά από τροποποίθςθ του Λδρυτικοφ Ρόμου,
ονομάηεται «Ελλθνικόσ Σργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο ΣΥΕ Α.Ε..
Ψελεί υπό τθν εποπτεία του Ωπουργείου Σικονομίασ και Σικονομικϊν και ζχει ωσ αποςτολι:


Ψθν υλοποίθςθ τθσ Εκνικισ Υολιτικισ για τισ εξαγωγζσ και το εξαγωγικό εμπόριο γενικότερα



Ψθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ των εξαγωγϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν



Ψον προςανατολιςμό, τθν ενκάρρυνςθ και τθν κακοδιγθςθ τθσ εξαγωγικισ δράςθσ των
ελλθνικϊν επιχειριςεων.

Ενδεικτικά αναφζρονται μερικζσ από τισ πρόςφατεσ δραςτθριότθτεσ του ΣΥΕ οι οποίεσ ςτοχεφουν
ςτθν τόνωςθ των εξαγωγικϊν δραςτθριοτιτων και τθν ενκάρρυνςθ τθσ εξαγωγικισ δράςθσ των
επιχειριςεων:


Για το ζτοσ 2012 ο ΣΥΕ ζχει προγραμματίςει 55 εκκεςιακζσ δραςτθριότθτεσ, από τισ οποίεσ
ςτο πρϊτο τρίμθνο του ζτουσ διοργανϊκθκαν ιδθ ςχεδόν όςεσ είχαν πραγματοποιθκεί ςτο
ςφνολο του 2010 (18, ζναντι 22 ςτο ςφνολο του 2010 και 35 το 2011).
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Σ προχπολογιςμόσ που διαχειρίηεται για το ζτοσ 2012 είναι τθσ τάξθσ των 3 εκατ. ευρϊ,
αντίςτοιχο με του 2011, ο οποίοσ όμωσ κα επαρκεί για να καλφψει τον αυξθμζνο αρικμό
δραςτθριοτιτων, χάρθ ςτο εντεινόμενο ενδιαφζρον των επιχειριςεων, αλλά και το γεγονόσ
ότι επιτεφχκθκαν καλφτερεσ τιμζσ με τουσ διοργανωτζσ εκκζςεων.



Ζχει προγραμματίςει για το ζτοσ 2012, 14 επιχειρθματικζσ αποςτολζσ ςε 11 διαφορετικζσ
χϊρεσ ςε διάφορουσ κλάδουσ με ζμφαςθ ςτα ελλθνικά τρόφιμα και ποτά κακϊσ επίςθσ και
προςκλιςεισ αγοραςτϊν & δθμοςιογράφων από Ευρϊπθ για τρόφιμα, ποτά και
εκκλθςιαςτικά είδθ (Λοφνιοσ), από ΘΥΑ για αλκοολοφχα ποτά (Λοφλιοσ) και τζλοσ από Φωςία,
Αραβικζσ χϊρεσ και Ευρϊπθ για δομικά υλικά (Δεκζμβριοσ). Χθμειϊνεται ότι οι τρεισ
μεγαλφτερεσ επιχειρθματικζσ αποςτολζσ είναι προσ τθ Ρότια Αφρικι, τθ Βραηιλία και τθν
Λνδία.



Χτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ 2007-2013 ο ΣΥΕ διεκδικεί χρθματοδότθςθ για τθ διοργάνωςθ
επιςκζψεων ξζνων αγοραςτϊν ςτθν Ελλάδα και εν γζνει για τθν ενίςχυςθ δραςτθριοτιτων
εξωςτρζφειασ. Ενδεικτικά αναφζρονται:


Ρρόγραμμα

Υποβοικθςθσ

Εξωςτρζφειασ:

Σ

προχπολογιςμόσ

του

ζργου

διαμορφϊνεται ςε €920.χιλ. και φορζασ υλοποίθςισ του είναι ο ΣΥΕ. Θ περίοδοσ
υποβολισ προτάςεων από τουσ Δικαιοφχουσ (ΡΥΛΔ) είναι 26/4/2012-20/7/2012.


Ρρόγραμμα

ανάπτυξθσ

ςτοχευµζνων

επιχειρθµατικϊν

ςυναντιςεων:

Σ

προχπολογιςμόσ του ζργου είναι €1,5 εκ., υλοποιείται από τον ΣΥΕ ςτο πλαίςιο του
Ε.Υ. Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα και δικαιοφχοι είναι ΡΥΛΔ οι οποίοι
μποροφν να υποβάλλον προτάςεισ το διάςτθμα 26/4/2012-20/7/2012.


Ρρόγραμμα

Ενίςχυςθσ

Ανκρϊπινου

Δυναμικοφ

των

ΜΜΕ

ςε

κζματα

εξωςτρζφειασ: το πρόγραμμα κα υλοποιθκεί από τθν Ελλθνικι Εταιρεία Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων (ΕΕΔΕ) ςε ςυνεργαςία με τον Υανελλινιο Χφνδεςμο Εξαγωγζων (ΥΧΕ),
τον Χφνδεςμο Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ (ΧΕΒΕ), τον Χφνδεςμο Εξαγωγζων Ξριτθσ
(ΧΕΞ) και τον Ελλθνικό Σργανιςμό Εξωτερικοφ Εμπορίου (ΣΥΕ). Ψο πρόγραμμα
απευκφνεται ςυνολικά ςε 6.800 εργαηόμενουσ ςε ΠΠΕ και περιλαμβάνει
παρακολοφκθςθ

προγράμματοσ

επαγγελματικισ

κατάρτιςθσ

με

ςτόχο

τθ

διεκνοποίθςθ, διάρκειασ 40 ωρϊν με επιδότθςθ 5€/ϊρα κατάρτιςθ, κακϊσ και
δράςεισ ςυμβουλευτικισ και monitoring ςε κζματα εξωςτρζφειασ.
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Ψζλοσ, το πρόγραμμα του δεφτερου εξάμθνου του 2012 (Λοφνιοσ – Δεκζμβριοσ 2012) περιλαμβάνει
ςυμμετοχι ςε 31 διεκνείσ εκκζςεισ, από 11 διαφορετικοφσ κλάδουσ και ςυγκεκριμζνα:


Δομικϊν υλικϊν



Ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ – περιβάλλοντοσ



Ψεχνολγοίασ



Αγρο – τεχνικοφ εξοπλιςμοφ



Χυςκευαςίασ



ενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ



Ξαλλυντικϊν



Ζνδυςθσ – υπόδθςθσ - δζρματοσ



Επίπλου – design



Ψροφίμων & ποτϊν

Προγράμματα του Εκνικοφ Ταμείου Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ (ΕΤΕΑΝ)

Χτο ςθμείο αυτό αξίηει να αναφερκοφν τα προγράμματα του Εκνικοφ Ψαμείου Επιχειρθματικότθτασ
και Ανάπτυξθσ, τα οποία ςτοχεφουν ςτθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των ΠΠΕ ςε μζςα
χρθματοδότθςθσ. Επιςθμαίνεται ότι βάςει του νόμου ςφςταςισ του το ΕΨΕΑΡ επικεντρϊνεται,
μεταξφ άλλων και ςτθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι
μζχρι ςτιγμισ το ΕΨΕΑΡ ζχει δθμιουργιςει τρία ταμεία δανειοδοτιςεων:


Ψο Ψαμείο Επιχειρθματικότθτασ



Ψο Ψαμείο «Εξοικονομϊ κατ’ Σίκον»



Ψο Ψαμείο «Ενάλιο»

μζςω των οποίων παρζχονται εγγυιςεισ για επιχειρθματικά δάνεια από τράπεηεσ ι άλλα
χρθματοδοτικά ςχιματα (πχ. εταιρείεσ venture capital), που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά κφριο λόγο
για τθν υλοποίθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων. Αναλυτικότερθ παρουςίαςθ τθσ δράςθσ του ΕΨΕΑΡ γίνεται
ςτθν παράγραφο 1.2.2 του τζταρτου παραδοτζου του Χυμβοφλου που αφορά ςτθ β ενότθτα τθσ
ζκκεςθσ 2011 «Σι Εξελίξεισ ςτο Επιχειρθματικό Υεριβάλλον».
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6.6

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τπωσ προαναφζρκθκε ςτθν ενότθτα 4.3 «Εξαγωγικι διείςδυςθ», ςτο τζλοσ του 2006 και ςτισ αρχζσ
του 2007 πραγματοποιικθκε θ ζρευνα «Flash Eurobarometer No 196 – Observatory of European
SMEs», θ οποία αφοροφςε τα γενικά χαρακτθριςτικά των μικρομεςαίων επιχειριςεων που
δραςτθριοποιοφνται ςε 27 κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ), κακϊσ και ςτθ Ρορβθγία, τθν
Λςλανδία και τθν Ψουρκία.
Ψο δείγμα τθσ ζρευνασ κάλυψε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ παρακάτω
οικονομικοφσ τομείσ (ςφμφωνα με τθν ταξινόμθςθ NACE ανακ. 1.1): D.Πεταποίθςθ, F. Ξαταςκευζσ,
G. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, H. ενοδοχεία και εςτιατόρια, I. Πεταφορζσ, αποκικευςθ και
επικοινωνίεσ, J. Ενδιάμεςοι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί, K. Διαχείριςθ ακίνθτθσ περιουςίασ,
εκμιςκϊςεισ και επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ, N. Ωγεία και κοινωνικι μζριμνα, O. Άλλεσ
δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν υπζρ του κοινωνικοφ ςυνόλου ι κοινωνικοφ και ατομικοφ
χαρακτιρα.
Χτθν ανωτζρω ζρευνα, μεταξφ άλλων, παρουςιάςτθκαν ςτοιχεία που αφοροφςαν τισ δράςεισ που
προτίκενται να αναλάβουν οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ ενδεχόμενου
αυξθμζνου ανταγωνιςμοφ. Ζτςι τζςςερισ ςτισ πζντε επιχειριςεισ περίπου, δθλϊνουν ότι ςε
περίπτωςθ αφξθςθσ του ανταγωνιςμοφ κα αναπτφξουν τισ δραςτθριότθτεσ marketing, ενϊ το 87,6%
κα αναλάβουν δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων προϊόντων ι υπθρεςιϊν.
Υερίπου ζξι ςτισ δζκα επιχειριςεισ ανζφεραν ότι κα διαφοροποιιςουν τα προϊόντα τουσ
προκειμζνου να δραςτθριοποιθκοφν ςε νζεσ αγορζσ, ι κα προβοφν ςτθ δθμιουργία ςτρατθγικϊν
ςυνεργαςιϊν ι ςτθ μείωςθ κόςτουσ για τθν αντιμετϊπιςθ του ανταγωνιςμοφ. Ψζλοσ, μόνο το 17,4%
των ερωτθκζντων μικρομεςαίων επιχειριςεων κα μείωναν τθν παραγωγι τουσ προκειμζνου να
αντεπεξζλκουν ςε ςυνκικεσ ζντονου ανταγωνιςμοφ.
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Διάγραμμα 6.17: Δράςεισ αντιμετϊπιςθσ αυξθμζνου ανταγωνιςμοφ (2007)

83,7

16,3

Ανάλυψθ δραςτθριοτιτων marketing

17,4

82,6

Πείωςθ παραγωγισ

46,2

53,8

Αφξθςθ ωρϊν εργαςίασ

51,6

48,4

Δραςτθριοποίθςθ ςε άλλεσ (ξζνεσ) αγορζσ

69,1

Διαφοροποίθςθ προϊόντων / δραςτθριοποίθςθ
ςε νζεσ αγορζσ

30,9
87,6

12,4

Βελτίωςθ ποιότθτασ

55,6

44,4

Πείωςθ τιμϊν

63,2

36,8

Δθμιουργία ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν

68,3

31,7

Πείωςθ κόςτουσ

0

10
ΡΑΛ

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ΤΧΛ

Πθγι: Flash Eurobarometer No 196 – Observatory of European SMEs

Για τθν ενίςχυςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων, αναφζρεται το
Υρόγραμμα «Πεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ» το οποίο υλοποιείται από τθ Γενικι Γραμματεία
Βιομθχανίασ

και τον Ενδιάμεςο Φορζα Διαχείριςθσ του Ε.Υ. Ανταγωνιςτικότθτα και

Επιχειρθματικότθτα (ΕΦΕΥΑΕ).
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Πρόγραμμα Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Επιχειρθςιακό
Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα (Ε.Υ.Α.Ε.)

Ρρόγραμμα
Εκχϊρθςθ



ΥΕΥ Πακεδονίασ– Κράκθσ (Υεριφζρειεσ Ξεντρικισ και Δυτικισ Πακεδονίασ)



ΥΕΥ Κεςςαλίασ − Χτερεάσ Ελλάδασ – Θπείρου (Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ)



ΥΕΥ Αττικισ (Υεριφζρεια Αττικισ)



ΥΕΥ Ξριτθσ & Ριςων Αιγαίου (Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου)

200.000.000,00€ (140.000.000,00€ για τισ υφιςτάμενεσ πολφ μικρζσ και μικρζσ, 40.000.000,00€ για τισ

Ρροχπολογιςμόσ

υφιςταμζνεσ μεςαίεσ επιχειριςεισ και 20.000.000,00€ για τισ νζεσ και υπό ςφςταςθ επιχειριςεισ
ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ)



Δικαιοφχοι

Ωφιςτάμενεσ πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ
τομείσ τθσ μεταποίθςθσ και των υπθρεςιϊν που δρουν υποςτθρικτικά ςε αυτζσ,



Ρζεσ και υπό ςφςταςθ (start –up) πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ που
δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ και των υπθρεςιϊν που δρουν
υποςτθρικτικά ςε αυτζσ, ι άλλων τομζων που επικυμοφν να επεκτακοφν ςε μεταποιθτικζσ
δραςτθριότθτεσ ςε ζναν τουλάχιςτον από τουσ επιλζξιμουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ

Πε τθν υπ’ αρικμ. 8395/823/15-7-2010 Ωπουργικι Απόφαςθ εγκρίκθκε ο οδθγόσ του Υρογράμματοσ
«Πεταποίθςθ ςτισ Ρζεσ Χυνκικεσ» του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Ανταγωνιςτικότθτα και
Επιχειρθματικότθτα (ΕΥΑΕ) του ΕΧΥΑ 2007-2013» (ΦΕΞ 1184/Β/6-8-2010), ενϊ με τθν υπ’ αρικμ.
8396/824/15-7-2010 Ωπουργικι Απόφαςθ δθμοςιεφτθκε θ Υρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ
για υποβολι προτάςεων ζργων προσ ζνταξθ ςτο πρόγραμμα.
Ψο πρόγραμμα υλοποιείται από τθ Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ – Διεφκυνςθ Πικρϊν και
Πεςαίων Επιχειριςεων και τον Ενδιάμεςο Φορζα Διαχείριςθσ του Ε.Υ. Ανταγωνιςτικότθτα και
Επιχειρθματικότθτα (ΕΦΕΥΑΕ) και αποςκοπεί μζςω τθσ χρθματοδοτικισ ενίςχυςθσ ςτθν
αναβάκμιςθ του τεχνολογικοφ και οργανωτικοφ εκςυγχρονιςμοφ των υφιςτάμενων Πικρϊν και
Υολφ Πικρϊν Επιχειριςεων και ςτθ δθμιουργία νζων μεταποιθτικϊν επιχειριςεων. Χτο πλαίςιο
αυτό οι ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ υπζβαλαν επιχειρθματικά ςχζδια οι ενζργειεσ των οποίων
ενδεικτικά αφοροφςαν:


Υαραγωγι και προϊκθςθ νζων ι διαφοροποιθμζνων προϊόντων ι και υπθρεςιϊν.
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Αφξθςθ τθσ εξωςτρζφειασ / εξαγωγικοφ προςανατολιςμοφ των επιχειριςεων.



Εξυπθρζτθςθ υποχρεϊςεων επιχειρθματικισ υπεργολαβίασ.



Ανάπτυξθ νζων δραςτθριοτιτων / προϊόντων / υπθρεςιϊν.



Διαφοροποίθςθ τθσ παραγωγικισ βάςθσ τθσ επιχείρθςθσ.



Ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων πράςινθσ επιχειρθματικότθτασ ι νζων δραςτθριοτιτων
ανακφκλωςθ / αξιοποίθςθ απορριμμάτων, παραπροϊόντων κλπ.



Ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν, πρωτοτυπιϊν και καινοτομιϊν (τεχνολογικϊν και μθ
τεχνολογικϊν) ςτθν παραγωγικι διαδικαςία,



Ενίςχυςθ τθσ εξωςτρεφοφσ εικόνασ και δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ

Ψα επιχειρθματικά ςχζδια που ενιςχφονται ζχουν προχπολογιςμό από €50- 400 χιλ. ενϊ το ποςό τθσ
Δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ κυμαίνεται από 35%-45% του επιλζξιμου προχπολογιςμοφ ανάλογα με
το Ρομό που δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ. Πζροσ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ δφναται να
καλφπτεται και από τραπεηικό δανειςμό (με τθ μορφι τραπεηικοφ ι ομολογιακοφ δανείου).
Θ περίοδοσ υποβολισ προτάςεων διιρκθςε το χρονικό διάςτθμα από 29/7/2010 ζωσ 12/1/2011
(ζπειτα από τθν τελευταία παράταςθ που δόκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 14348/1399/16-12-2010
υπουργικι απόφαςθ).
Σι προτάςεισ που εγκρίκθκαν για χρθματοδότθςθ από το πρόγραμμα ανιλκαν ςε 1.849 με ςυνολικι
επιχορθγοφμενθ δαπάνθ €184,3 εκ, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ των επιτροπϊν αξιολόγθςθσ θ οποία
ανακοινϊκθκε τον Λοφλιο 2007.
Ψα ενταγμζνα ζργα ανά Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα:
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Ρίνακασ 6.8: Ενταγμζνα ζργα ςτο Ρρόγραμμα «Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ»
ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ

ΑΙΘΜΟΣ
ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΩΝ
ΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΕΥ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα - Άξονασ 2 (Ρζεσ)
ΕΥ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα - Άξονασ 2 (Ωφιςτάμενεσ - Πεςαίεσ)
ΕΥ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα - Άξονασ 2 (Ωφιςτάμενεσ - Πικρζσ και Υολφ Πικρζσ)
ΥΕΥ Αττικισ - Άξονασ 3 (Ρζεσ)
ΥΕΥ Αττικισ - Άξονασ 3 (Ωφιςτάμενεσ - Πεςαίεσ)
ΥΕΥ Αττικισ - Άξονασ 3 (Ωφιςτάμενεσ - Πικρζσ και Υολφ Πικρζσ)
ΥΕΥ Κεςςαλίασ-Χτερεάσ Ελλάδασ-Θπείρου - Άξονασ 8 (Ρζεσ)
ΥΕΥ Κεςςαλίασ-Χτερεάσ Ελλάδασ-Θπείρου - Άξονασ 8 (Ωφιςτάμενεσ - Πεςαίεσ)
ΥΕΥ Κεςςαλίασ-Χτερεάσ Ελλάδασ-Θπείρου - Άξονασ 8 (Ωφιςτάμενεσ - Πικρζσ και Υολφ Πικρζσ)
ΥΕΥ Ξριτθσ και Ριςων Αιγαίου - Άξονασ 6 (Ρζεσ)
ΥΕΥ Ξριτθσ και Ριςων Αιγαίου - Άξονασ 6 (Ωφιςτάμενεσ - Πικρζσ και Υολφ Πικρζσ)
ΥΕΥ Πακεδονίασ - Κράκθσ - Άξονασ 4 (Ρζεσ)
ΥΕΥ Πακεδονίασ - Κράκθσ - Άξονασ 4 (Ωφιςτάμενεσ - Πεςαίεσ)
ΥΕΥ Πακεδονίασ - Κράκθσ - Άξονασ 4 (Ωφιςτάμενεσ - Πικρζσ και Υολφ Πικρζσ)
ΥΕΥ Πακεδονίασ - Κράκθσ - Άξονασ 5 (Ρζεσ)
ΥΕΥ Πακεδονίασ - Κράκθσ - Άξονασ 5 (Ωφιςτάμενεσ - Πεςαίεσ)
ΥΕΥ Πακεδονίασ - Κράκθσ - Άξονασ 5 (Ωφιςτάμενεσ - Πικρζσ και Υολφ Πικρζσ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

268
17
319
162
52
336
14
10
50
14
28
189
32
290
31
2
35
1.849

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΙΧΟΗΓΗΣΗ
27.282.113,50
3.268.855,15
31.841.662,15
14.257.572,05
8.163.959,27
29.029.947,28
808.267,37
1.603.062,55
4.307.914,82
917.911,79
1.690.180,20
19.897.621,19
5.821.671,31
27.607.507,32
3.490.771,99
415.905,03
3.935.352,02
184.340.274,99

Πθγι: http://www.ggb.gr/ΔελτίαΣφπου

Χφμφωνα με ςχετικό ενθμερωτικό δελτίο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ19 το ποςό των
εκταμιεφςεων τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ ανζρχεται ςε €13,96 εκ. και αφοροφν τθν καταβολι
χρθματοδότθςθσ 250 ζργων.

19

Ενθμερωτικό δελτίο τθσ ΓΓΒ για τθν πορεία υλοποίθςθσ προγραμμάτων Κρατικϊν Ενιςχφςεων ςε εξζλιξθ /
http://www.ggb.gr/
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7 . Σ Υ Ν Ο Ψ Η Τ Η Σ Υ Φ Ι Σ ΤΑ Μ Ε Ν Η Σ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η Σ - ΔΥ Ν Α Μ Ι Κ Η
ΚΑΙ ΡΟΟΡΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ
Σι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ζχουν επανειλθμμζνα κεωρθκεί ωσ θ «ραχοκοκαλιά» κάκε οικονομίασ
εξαιτίασ τθσ ςυνειςφοράσ τουσ ςτο ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν, τθν απαςχόλθςθ και τθν εξαγωγικι
τουσ δραςτθριότθτα. Χτισ αναπτυγμζνεσ οικονομίεσ, οι ΠΠΕ ζχουν ζντονθ παρουςία ςε νζεσ
παραγωγικζσ διαδικαςίεσ και υπθρεςίεσ. Ωςτόςο θ ςθμαςία των ΠΠΕ μεταξφ διαφορετικϊν
οικονομιϊν ποικίλει εξαιτίασ του διαφορετικοφ δυναμικοφ ρόλου που διαδραματίηουν. Χυνεπϊσ ςε
μια χϊρα οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ μπορεί να αντλοφν τθ ςθμαςία τουσ από τθ ςυνειςφορά
τουσ ςτθν απαςχόλθςθ, ενϊ ςε μια άλλθ χϊρα ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτο προςτικζμενο προϊόν
αυτισ.
Χτθ ςυνζχεια ςυνοψίηονται τα κυριότερα από τα ευριματα των ανωτζρω ερευνϊν / μελετϊν που
ςυγκεντρϊκθκαν και αξιοποιικθκαν προκειμζνου να περιγραφεί θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ των
ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα (και ενίοτε ςτθν ΕΕ-27). Ζτςι, οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα
αποτελοφν το 99,9% του ςυνόλου των επιχειριςεων ζναντι 99,8% ςτθν Ε.Ε. (μόνο το 0,1% του
ςυνόλου των επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα καλφπτεται από τισ πολφ μεγάλεσ επιχειριςεισ). Από αυτζσ,
οι περιςςότερεσ κατατάςςονται ςτισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, δθλαδι απαςχολοφν κάτω από δζκα
εργαηομζνουσ και ζχουν ζντονο οικογενειακό χαρακτιρα. Ζτςι οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ ςτθν
Ελλάδα, κατζχουν ποςοςτό μεγαλφτερο από το μζςο όρο τθσ ΕΕ-27 ςτο ςφνολο των επιχειριςεων
(96,5% ζναντι 92,1%), ενϊ αποτελοφν και το 96,6% των ΠΠΕ, ξεπερνϊντασ κατά 4 περίπου
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ τον αντίςτοιχο μζςο όρο τθσ ΕΕ
Ωςτόςο, θ ςυμμετοχι των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα ςτθ δθμιουργία
προςτικζμενθσ αξίασ δεν είναι ανάλογθ του πλικουσ των επιχειριςεων ανά κατθγορία με βάςθ το
μζγεκόσ τουσ. Ζτςι, θ ςυμμετοχι των πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςτθ δθμιουργία προςτικζμενθσ
αξίασ για το 2011 ανζρχεται ςτο 35,3% ςε ςχζςθ με το 21,6% των λοιπϊν χωρϊν τθσ Ε.Ε., ενϊ οι
πολφ μεγάλεσ επιχειριςεισ ςυμβάλουν ςτθ δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ κατά 28,3%.
Σε όρουσ απαςχόλθςθσ οι ελλθνικζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ το 2011 δθμιοφργθςαν το 85,68%
των κζςεων απαςχόλθςθσ, ενϊ ο αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ τθσ Ε.Ε. είναι 67%. Επιπλζον, ςτθν Ελλάδα
οι ΠΠΕ απαςχολοφν κατά μζςο όρο περίπου 2,9 άτομα, αρικμόσ αιςκθτά μικρότεροσ ςε ςχζςθ με
τον αντίςτοιχο μζςο όρο τθσ Ε.Ε., ο οποίοσ είναι 4,2 άτομα ανά επιχείρθςθ.
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Υαρά όμωσ τθ ςθμαντικι ςυμβολι των ΠΠΕ ςτθν ελλθνικι οικονομία, το 2011, τον τζταρτο ςτθ
ςειρά χρόνο φφεςθσ για τθν χϊρα, θ εικόνα των ΠΠΕ ιταν αποκαρρυντικι. Ζτςι ςυγκρίνοντασ το
2009 με το 2011 οι Πικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα είναι λιγότερεσ κατά 62.287
καταγράφοντασ απϊλεια 144.604 κζςεων εργαςίασ. Ψο 2011 χάκθκαν 59.714 κζςεισ εργαςίασ, εκ
των οποίων 19.891 μόνο ςτο εμπόριο, και 14.337 ςτθ μεταποίθςθ.
Χχετικά με τθν κλαδικι κατανομι των μικρομεςαίων επιχειριςεων αναφζρεται ότι οι ΠΠΕ που
δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του εμπορίου ςτθν Ελλάδα, ςε όρουσ πλικουσ επιχειριςεων, είναι
αναλογικά περιςςότερεσ από τον Π.Σ. τθσ Ε.Ε (42% ζναντι 31%).
Θ εξαγωγικι δραςτθριότθτα των ΠΠΕ, ςφμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία του Ευρωπαϊκοφ
Υαρατθρθτθρίου για τισ ΠΠΕ (Flash Eurobarometer No 196 – Observatory of European SMEs) για
το 2007, παρουςιάηεται περιοριςμζνθ. Υάνω από τισ μιςζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ διλωςε πωσ
δεν ζχει αναπτφξει εξαγωγικι δραςτθριότθτα, με το 86,9% των πολφ μικρϊν επιχειριςεων να
δθλϊνει ότι δεν κάνει εξαγωγζσ, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό για τισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ
να ανζρχεται αντίςτοιχα ςε 68,2% και 63,5%. Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία (92,5% για το 2005) των
πολφ μικρϊν επιχειριςεων με εξαγωγικι δραςτθριότθτα, δθλϊνει ότι ο κφκλοσ εργαςιϊν που
προζρχεται από τισ εξαγωγζσ είναι κάτω από 150.000€. Αντίςτοιχα πάνω από το 83% των
επιχειριςεων, με 10-49 απαςχολοφμενουσ, διλωςαν ότι οι εξαγωγζσ τουσ είναι λιγότερεσ από 1
εκατομμφριο.
Σι δυςμενείσ ςυνκικεσ του οικονομικοφ κλίματοσ ςτθν Ελλάδα αντικατοπτρίηονται πλιρωσ και
ςτουσ δείκτεσ επιχειρθματικότθτασ που καταγράφονται ςτθν ζρευνα για τθν Επιχειρθματικότθτα
ςτθν Ελλάδα που διεξάγεται από τθν ςυνεργαςία του ΛΣΒΕ με το Υαγκόςμιο Υαρατθρθτιριο
Επιχειρθματικότθτασ (GEM). Σι δείκτεσ αυτοί ςυνκζτουν τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά του
ζλλθνα επιχειρθματία και ωσ εκ τοφτου του ιδιοκτιτθ / διαχειριςτι τθσ μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ.
Χτο πλαίςιο αυτό, θ μεγαλφτερθ ζξαρςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ εντοπίηεται κατά το
ζτοσ 2008, οπότε θ επιχειρθματικότθτα αρχικϊν ςταδίων ςτο ςφνολό τθσ άγγιξε το 9,9% του
πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν, με τθν μεγαλφτερθ αφξθςθ να ςθμειϊνεται ςτουσ νζουσ
επιχειρθματίεσ (4,6% ζναντι 1,1% το 2007) παρά ςτουσ επίδοξουσ (5,3% ζναντι 4,6% το 2007). Θ
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα αρχικϊν ςταδίων άλλαξε δραματικά το 2010, οπότε ζγιναν αιςκθτζσ
ςτθν Ελλάδα οι επιπτϊςεισ από τθν δθμοςιονομικι κρίςθ. Ζτςι, το 19% περίπου του πλθκυςμοφ
θλικίασ 18-64 ετϊν είχε κάποιου είδουσ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα το 2010, φτάνοντασ ςτα ίδια
επίπεδα με το 2007. Θ ςυρρίκνωςθ αυτι οφείλεται ςτθ μείωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ αρχικϊν
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ςταδίων θ οποία διαμορφϊκθκε ςτο 5,3% του πλθκυςμοφ, φτάνοντασ ζτςι το χαμθλότερο ποςοςτό
τθσ περιόδου 2005-2010 και ειδικότερα ςτθ μείωςθ των επίδοξων επιχειρθματιϊν. Χυμπεραίνεται
ςυνεπϊσ πωσ θ οικονομικι φφεςθ απζτρεψε τα άτομα θλικίασ 18-64 ετϊν από το να ολοκλθρϊςουν
τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν ανάλθψθ νζου εγχειριματοσ.
Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν ίδια ζρευνα, τα τελευταία χρόνια, ςθμειϊκθκε ςθμαντικι πτϊςθ τθσ
γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ από 7,7% το 2008 ςε 4,1% το 2010, ενϊ για τθν
επιχειρθματικότθτα των ανδρϊν καταγράφεται μεγαλφτερθ μείωςθ κατά τθν περίοδο 2008-2010
(από 12,1% το 2008 ςε 6,9% το 2010). Αξιοςθμείωτο είναι επίςθσ, ότι ενϊ διαχρονικά οι γυναίκεσ
ενεργοποιοφνταν επιχειρθματικά ςε μεταγενζςτερθ θλικία από τουσ άντρεσ (δθλαδι ςτισ θλικίεσ 3544 ζναντι των θλικιϊν 25-34 όπου καταγράφονταν τα μεγαλφτερα ποςοςτά ανδρικισ
επιχειρθματικότθτασ αρχικϊν ςταδίων), το 2010 παρουςιάςτθκε μετακφλθςθ τθσ πλειονότθτασ των
επιχειρθματιϊν - γυναικϊν ςτθν θλικιακι ομάδα των 45-54 ετϊν. Ζτςι το 2010 θ μζςθ θλικία κατά
τθν οποία τα δφο φφλλα ενεργοποιοφνται επιχειρθματικά ςυγκλίνει ςθμαντικά, με τισ γυναίκεσ
επιχειρθματίεσ να ξεκινοφν τθν δραςτθριότθτά τουσ κατά μζςο όρο ςτθν θλικία των 40,6 ετϊν και
τουσ άντρεσ ςτθν θλικία των 41,1 ετϊν.
Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευςθσ, ςτθν ζρευνα του ΛΣΒΕ-GEM καταγράφθκε ότι το 2009 ζξι
ςτουσ δζκα επιχειρθματίεσ είχαν τελειϊςει τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ενϊ το 2010 λιγότεροι
από πζντε ςτουσ δζκα διλωςαν απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ψο 2010 μόλισ το 4,8%
του πλθκυςμοφ 18-64 ετϊν αφορά ςε κατόχουσ μεταπτυχιακοφ / διδακτορικοφ ζναντι 19,6% το
2009 και 26,6% το 2008).
Επιπλζον ενϊ το 2008 το 1/3 των επιχειρθματικϊν αρχικϊν ςταδίων προερχόταν από το κατϊτερο
ειςοδθματικό κλιμάκιο, το 2009 το ποςοςτό αυτό μειϊκθκε ςθμαντικά και μεταφζρκθκε ςτο
μεςαίο κλιμάκιο ειςοδιματοσ. Θ οικονομικι κρίςθ άλλαξε και πάλι τθν ειςοδθματικι κατανομι των
επιχειρθματιϊν, εφόςον το 2010 καταγράφθκε ςχεδόν ιςόποςθ παρουςία των επιχειρθματικϊν
αρχικϊν ςταδίων ςτα κλιμάκια χαμθλοφ και μεςαίου ειςοδιματοσ.
Χχετικά με τα κίνθτρα που ωκοφν τουσ επιχειρθματίεσ αρχικϊν ςταδίων ςτθν ανάλθψθ
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, θ ζρευνα ανζδειξε τα εξισ:


παραδοςιακά θ επιχειρθματικότθτα ευκαιρίασ αποτελοφςε το βαςικό κίνθτρο των
επιχειρθματιϊν αρχικϊν ςταδίων για να ξεκινιςουν κάποιου είδουσ εγχείρθμα, ωςτόςο το
2010 μόνο το 38,6% των επιχειρθματιϊν αρχικϊν ςταδίων διλωςε ωσ κίνθτρο τθν ευκαιρία.
Αναλφοντασ περεταίρω το δείκτθ επιχειρθματικισ ευκαιρίασ διαπιςτϊνεται ότι θ εργαςιακι
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ανεξαρτθςία κινθτοποιεί μεγαλφτερο ποςοςτό των επιχειρθματιϊν αρχικϊν ςταδίων
(περίπου 20%), ζναντι τθσ αφξθςθσ ειςοδιματοσ


το 2010 το 1,5% του πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν διλωςαν επιχειρθματίεσ ανάγκθσ, ζναντι
2,3% τθν προθγοφμενθ χρονιά.

Ψο 2010, το 3,3% του πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν, διλωςε πωσ διζκοψε τθν επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα που αςκοφςε, ι ζκλειςε μια επιχείρθςθ που κατείχε ι ςυμμετείχε ςτθ διοίκθςι τθσ,
ενϊ το 2009 ο εν λόγω δείκτθσ παρουςίαςε ιπια αφξθςθ (2,6% ζναντι 1,8% το 2008). Για τα αίτια
διακοπισ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ καταγράφτθκαν τα εξισ:


το 2010 επτά ςτουσ δζκα επιχειρθματίεσ αρχικϊν ςταδίων που αποχϊρθςε από τθν
επιχείρθςι του, διλωςε ωσ κφρια αιτία τθν ζλλειψθ κερδοφορίασ,



υψθλά ποςοςτά επίςθσ καταγράφονται για τουσ επιχειρθματίεσ που ςυνταξιοδοτικθκαν
κατά τθ διάρκεια του 2010 (5,1% για το 2010 ζναντι 3,2% το 2007),



το ποςοςτό του πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν που διλωςε ωσ αιτία για τθ διακοπι /
αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ του δραςτθριότθτασ τθν εξεφρεςθ άλλθσ εργαςίασ το 2009
ανιλκε ςε 18,4% για να μειωκεί το 2010 ςε μόλισ 2,5% του πλθκυςμοφ.

Χφμφωνα με τθν ζρευνα Flash No 283 Ευρωβαρόμετρο «Επιχειρθματικότθτα ςτθν ΕΕ και πζρα», θ
Ελλάδα κατατάςςεται ςτθ δεφτερθ κζςθ, μετά τθν Ξφπρο, μεταξφ 36 χωρϊν ςτθν προτίμθςθ για
αυτό-απαςχόλθςθ ζναντι τθσ μιςκωτισ ςχζςθσ εργαςίασ. Υερίπου τα τρία τζταρτα των ελλινων
ερωτθκζντων κα προτιμοφςαν να είναι αυτοαπαςχολοφμενοι, για λόγουσ που ςχετίηονται με τθν
προςωπικι ανεξαρτθςία, τα ενδιαφζροντα, τα κακικοντα και τθν αυτο-ικανοποίθςθ (73%), ενϊ
περίπου δφο ςτουσ δζκα ερωτθκζντεσ αναφζρκθκαν ςτθν ελευκερία να επιλζξουν το δικό τουσ
χϊρο και το χρόνο εργαςίασ τουσ ωσ βαςικό λόγο προτίμθςθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ (18%) ι τθν
καλφτερθ προοπτικι ειςοδιματοσ (22%). Αντίκετα, οι ερωτθκζντεσ που εκδιλωςαν μεγαλφτερθ
προτίμθςθ ςτθ μιςκωτι ςχζςθ εργαςίασ, διλωςαν ωσ κυριότερο λόγο τθν φπαρξθ τακτικοφ και
ςτακεροφ ειςοδιματοσ (61%), ενϊ ςχεδόν τρεισ ςτουσ δζκα ερωτθκζντεσ αναφζρκθκαν ςτθ
ςτακερότθτα εργαςίασ. Ψζλοσ, οι μιςοί περίπου ερωτθκζντεσ αντιμετωπίηουν τθν αβεβαιότθτα για
το ειςόδθμά τουσ ωσ το μεγαλφτερο κίνδυνο / φόβο για τθν ανάλθψθ μιασ νζασ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ, ενϊ το 47% διλωςαν το φόβο μιασ ενδεχόμενθσ χρεοκοπίασ και ζνασ ςτουσ τρεισ
διλωςαν τθν αβεβαιότθτα τθσ εργαςίασ.
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Χτθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ τθσ πρωτοβουλίασ i2010 για τισ εξελίξεισ ςτθν κοινωνία τθσ
πλθροφορίασ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ, ςτθν Ελλάδα το ποςοςτό των επιχειριςεων που
απαςχολοφν 50-249 άτομα και διακζτουν μόνιμθ ςφνδεςθ ςτο Internet κυμαίνεται ςε υψθλά
επίπεδα (94% το 2010 ζναντι 91% το 2011). Επίςθσ, περιςςότερεσ από τισ μιςζσ μικρζσ επιχειριςεισ
ζχουν υψθλά ποςοςτά μόνιμων ςυνδζςεων ςτο διαδίκτυο το 2011 (73%), παρουςιάηοντασ όμωσ
μείωςθ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ κατά πζντε ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Αναφορικά με το
βακμό απορρόφθςθσ των ΨΥΕ, όπωσ είναι αναμενόμενο οι μικρζσ επιχειριςεισ (με προςωπικό από
10-49 άτομα) καταγράφουν τα μικρότερα ποςοςτά, δεδομζνου ότι μόνο μία ςτισ τζςςερισ
επιχειριςεισ διακζτουν LAN και internet ι extranet και μόνο το 11% χρθςιμοποιοφν λειτουργικά
ςυςτιματα ανοιχτοφ κϊδικα. Αρκετά καλφτερθ είναι θ εικόνα των μεςαίων επιχειριςεων, οι μιςζσ
από τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφν LAN και internet ι extranet, ενϊ το 22% χρθςιμοποιεί λειτουργικά
ςυςτιματα ανοιχτοφ κϊδικα. Ψζλοσ ο βακμόσ χριςθσ του διαδικτφου από το απαςχολοφμενο
προςωπικό των επιχειριςεων φαίνεται ότι κυμαίνεται ςε αρκετά χαμθλά επίπεδα (μεταξφ 30% 36%) ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ ανεξάρτθτα του αρικμοφ του προςωπικοφ τουσ, χωρίσ ιδιαίτερθ
μεταβολι μεταξφ των ετϊν 2010-2011. Ψο 93% των επιχειριςεων που απαςχολοφν από 50 ζωσ 249
άτομα χρθςιμοποιοφν το Internet για τισ ςυναλλαγζσ τουσ με το Δθμόςιο, ενϊ το αντίςτοιχο
ποςοςτό για τισ μικρζσ επιχειριςεισ ανιλκε το 2010 ςτο 74%. Σ κυριότεροσ λόγοσ χριςθσ του
διαδικτφου για ςυναλλαγζσ με το Δθμόςιο είναι είτε για πλθροφοριακοφσ λόγουσ είτε για να λάβουν
ι να αποςτείλουν φόρμεσ / ζντυπα.
Σ βακμόσ καινοτομίασ ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ Επιχειρθματικότθτασ για το ζτοσ
2010-2011, κυμαίνεται ςε χαμθλά επίπεδα ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, εφόςον το 2010 μόλισ
των 13% των επιχειριςεων αρχικϊν ςταδίων κεωροφν ότι τα προϊόντα / υπθρεςίεσ που
προςφζρουν ι κα προςφζρουν είναι εντελϊσ νζα για τουσ πελάτεσ που απευκφνονται, ενϊ δφο ςτισ
τρεισ επιχειριςεισ κεωροφν ότι τα προϊόντα / υπθρεςίεσ τουσ δεν κα αποτελζςουν καμία
καινοτομία για κανζναν πελάτθ. Εξαιρετικά χαμθλι απόδοςθ παρουςιάηουν οι ΠΠΕ τo 2011 ωσ
προσ τθν υιοκζτθςθ νζων ι βελτιωμζνων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν ι μεκόδων παραγωγισ
(17,5%), ενϊ καλφτερθ εικόνα παρουςιάηει το 35% των ΠΠΕ οι οποίεσ διλωςαν ότι τουσ
τελευταίουσ 12 μινεσ ζχουν προωκιςει ςτθν αγορά κάποιο νζο ι ςθμαντικά βελτιωμζνο προϊόν ι
υπθρεςία.
Χφμφωνα με τθν ζρευνα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ το 2009 αναφορικά με το επίπεδο
διεκνοποίθςθσ των ευρωπαϊκϊν ΠΠΕ, θ Ελλάδα κατατάςςεται ςτθν ζκτθ κατά ςειρά κζςθ μεταξφ
των χωρϊν που αναπτφςςουν άμεςθ εξαγωγικι δραςτθριότθτα, ενϊ πάνω από το 30% των ΠΠΕ
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ζχουν διεκνι παρουςία μζςω των εξαγωγϊν. Ωςτόςο, τόςο ο μζςοσ όροσ ςτθν ΕΕ-27 όςο και οι
ελλθνικζσ ΠΠΕ παρουςιάηουν χαμθλότερθ επίδοςθ (αντίςτοιχα 17% και περίπου 22%), όταν
εξετάηονται άλλοι παράγοντεσ τθσ εξωςτρζφειασ όπωσ οι άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ (Foreign direct
investments-FDI: joint ventures ι κυγατρικζσ), οι ξζνεσ τεχνικζσ ςυνεργαςίεσ και θ φπαρξθ ςχζςεων
υπεργολαβίασ με άλλεσ χϊρεσ. Επιπλζον, εξετάηοντασ το ςφνολο των ζξι παραγόντων που
κακορίηουν τθν εξωςτρζφεια: ειςαγωγζσ, εξαγωγζσ, άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ, τεχνικι ςυνεργαςία,
θ κζςθ τθσ χϊρασ ωσ υπεργολάβοσ άλλων ξζνων χωρϊν, κακϊσ και θ φπαρξθ υπεργολάβων ςε ξζνεσ
χϊρεσ, θ Ελλάδα κατά τθ διάρκεια των ετϊν 2006-2008 κατείχε τθν πρϊτθ κζςθ, εφόςον πάνω από
το 80% των ΠΠΕ ανζφεραν ότι είναι ενεργζσ ςε κάποιουσ από τουσ εν λόγω παράγοντεσ.
Ψζλοσ, ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ «Observatory of European SMEs -2007 - Flash Eurobarometer», ςτθν
οποία περιγράφονται τα γενικά χαρακτθριςτικά των μικρομεςαίων επιχειριςεων τθσ ΕΕ-27,
καταγράφθκαν τα εξισ:


ςτθν Ελλάδα οι επιχειριςεισ με προςωπικό από 50-249 άτομα, που το διάςτθμα 2006-2007
ανζπτυξαν εξαγωγικι δραςτθριότθτα, αναγνωρίηουν τθν ακαταλλθλότθτα των προϊόντων /
υπθρεςιϊν τουσ ωσ το ςθμαντικότερο εμπόδιο ςτθν ανάπτυξθ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ.



για τισ πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ που το ίδιο διάςτθμα είχαν εξαγωγικι
δραςτθριότθτα, ςθμαντικό πρόβλθμα ιταν θ ζλλειψθ γνϊςθσ ξζνων αγορϊν (40,9% και
18%),



τζςςερισ ςτισ πζντε επιχειριςεισ περίπου, δθλϊνουν ότι ςε περίπτωςθ αφξθςθσ του
ανταγωνιςμοφ κα αναπτφξουν τισ δραςτθριότθτεσ marketing, ενϊ το 87,6% κα αναλάβουν
δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων προϊόντων ι υπθρεςιϊν,



περίπου ζξι ςτισ δζκα επιχειριςεισ ανζφεραν ότι κα διαφοροποιιςουν τα προϊόντα τουσ
προκειμζνου να δραςτθριοποιθκοφν ςε νζεσ αγορζσ, ι κα προβοφν ςτθ δθμιουργία
ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν ι ςτθ μείωςθ κόςτουσ για τθν αντιμετϊπιςθ του ανταγωνιςμοφ.
Ψζλοσ, μόνο το 17,4% των ερωτθκζντων μικρομεςαίων επιχειριςεων κα μείωναν τθν
παραγωγι τουσ προκειμζνου να αντεπεξζλκουν ςε ςυνκικεσ ζντονου ανταγωνιςμοφ.

Ψζλοσ ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία των μικρομεςαίων
επιχειριςεων οι οποίεσ απορρζουν από το εςωτερικό τουσ περιβάλλον κακϊσ και οι ευκαιρίεσ και
απειλζσ που προζρχονται από το ευρφτερο περιβάλλον δραςτθριοποίθςισ τουσ.
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Διάγραμμα 7.1: Δυνατά και Αδφνατα ςθμεία – Ευκαιρίεσ και Απειλζσ (SWOT ANALYSIS)

• Ευελιξία των οργανωτικϊν δομϊν των ΠΠΕ και δυνατότθτα
ταχφτερθσ λιψθσ αποφάςεων
• Υλιρθσ αφοςίωςθ ι / και ταφτιςθ των ιδιοκτθτϊν / διοικοφντων
και του προςωπικοφ τουσ με τθν επιχειρθματικι κουλτοφρα και
με τουσ επιχειρθματικοφσ ςτόχουσ
• Πεγαλφτερθ ευελιξία ςε ςυνκικεσ του ανταγωνιςμοφ
• Ωψθλι κερδοφορία κάποιων κλάδων όπωσ των τθλεπικοινωνιϊν,
των μεταφορϊν και τθσ ενζργειασ
• Αυξθμζνθ εξειδίκευςθ ςε μικρζσ, πολφ ςυγκεκριμζνεσ και
εξειδικευμζνεσ αγορζσ
• Ϊπαρξθ ςτενϊν ςχζςεων των ιδιοκτθτϊν / διοικοφντων με τουσ
πελάτεσ τουσ
• Θ προϊκθςθ τθσ αντίλθψθσ για ανάκτθςθ ανταγωνιςτικοφ
πλεονεκτιματοσ
• Δυνατότθτα διαφοροποίθςθσ δραςτθριοτιτων ςυγκριτικά με τισ
μεγάλεσ εταιρείεσ

• Ανυπαρξία οικονομιϊν κλίμακασ
• Ωψθλι νθπιακι κνθςιμότθτα
• Δυςκολία πρόςβαςθσ των επιχειριςεων ςτθ χρθματοδότθςθ και
εκτεταμζνθ χριςθ εξωτερικϊν κεφαλαίων
• Υροβλιματα ρευςτότθτασ
• Ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ γι α τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των
παρουςιαηομζνων ευκαιριϊν ςτισ διεκνείσ αγορζσ
• Φαινόμενα ακζμιτου ανταγωνιςμοφ από εταιρείεσ παρεμφερϊν
κλάδων
• Ωςτζρθςθ ςτθν ανάπτυξθ καινοτομιϊν, μζςω τθσ ειςαγωγισ νζων
τεχνολογιϊν ι / και μεκόδων παραγωγισ

S W
O T
• Αξιοποίθςθ διαχζουςασ τεχνογνωςίασ από τθν παρουςί α
πολυεκνικϊν εταιρειϊν
• Δθμιουργία νζων καναλιϊν επικοινωνίασ με αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ
• Επζκταςθ ελλθνικϊν επιχειριςεων ςε βαλκανικζσ χϊρεσ
• Αξιοποίθςθ των ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν προγραμμάτων
• Ανάπτυξθ δικτφων / ςυνεργαςιϊν ςε όλα τα επίπεδα από τθν
προμικεια προϊόντων, μζχρι τθν αποκικευςθ, τθν προϊκθςθ και το
μάρκετινγκ, αλλά και τθ διάκεςθ των προϊόντων
• Χθμαντικά περικϊρια ανάκτθςθσ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ με
προϊόντα χαμθλοφ κόςτουσ
• Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των προγραμμάτων του Ψαμείου
Εγγυοδοςίασ Πικρϊν και Υολφ Πικρϊν Επιχειριςεων (ΨΕΠΥΠΕ)
• Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των προγραμμάτων του Εκνικοφ Ψαμείου
Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ (ΕΨΕΑΡ) για τθ διευκόλυνςθ τθσ
πρόςβαςθσ των ΠΠΕ ςε μζςα χρθματοδότθςθσ

• Αυξανόμενθ φφεςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ
• Ξλιμάκωςθ του ανταγωνιςμοφ ςτουσ περιςςότερουσ κλάδουσ τθσ
ελλθνικισ οικονομίασ
• Υροβλθματικό και πολφπλοκο κεςμικό πλαίςιο
• Πείωςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν
• Αυξθμζνοσ ανταγωνιςμόσ από προϊόντα χαμθλοφ κόςτουσ τα οποία
ευνοοφνται ςε ςυνκικεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ
• Φαγδαία εξάπλωςθ φαινομζνων παρεμπορίου / ανεξζλεγκτθ
προςφορά κακισ ποιότθτασ προϊόντων και ανυπαρξία ελζγχων
• Ζλλειψθ ξεκάκαρθσ ςτρατθγικισ κατεφκυνςθσ για τθν ανάπτυξθ των
ΠΠΕ και εν γζνει τθσ αγοράσ
• Αυξανόμενθ διαπραγματευτικι δφναμθ των πελατϊν, ιδιαίτερα
όςων αγοράηουν με μετρθτά λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ
• Υεριοριςμζνοσ αρικμόσ ςυλλογικϊν δράςεων για δθμιουργία
επιχειρθματικϊν δικτφων / ςυνεργαςιϊν
• Απουςία ςχεδιαςμοφ ςε κεντρικό επίπεδο δράςεων για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και προβλθμάτων ςτθν αγορά

ΑΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΙΡΤΩΣΕΙΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΙΡΤΩΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ

Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα

Χελ. 124

ΞΕΦΑΟΑΛΣ 8

8 . Ρ Α Α  Τ Η Μ ΑΤΑ

8.1

ΡΑΑΤΗΜΑ 1: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΙΣΤΟΥ ΕΓΧΩΙΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ρίνακασ 8.1: Σφνκεςθ Ακακάριςτου Εγχϊριου Ρροϊόντοσ (Ελλάδα, ςε ςτακερζσ τιμζσ 2011, προςωρινά
ςτοιχεία, 2006-2010)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

170.220
40.287
56.717
267.224
84.036
183.188
56.084
-27.952
240.691

176.580
43.357
62.438
282.375
96.341
186.034
59.977
-36.364
247.902

183.647
42.429
57.440
283.516
99.526
183.989
61.776
-37.750
247.512

181.337
44.479
42.157
267.974
79.418
188.556
49.744
-29.674
239.467

174.757
41.299
36.536
252.592
73.661
178.931
51.835
-21.826
231.045

162.320
37.535
31.259
231.114
67.691
163.423
51.665
-16.026
215.088

16.262
15.908

17.885
17.381

19.506
18.870

19.860
19.376

19.779
19.240

19.018
18.412

4,3%
2,3%
19,2%
5,5%
10,5%

3,7%
7,6%
10,1%
3,0%
10,0%

4,0%
-2,1%
-8,0%
-0,2%
9,1%

-1,3%
4,8%
-26,6%
-3,3%
1,8%

-3,6%
-7,2%
-13,3%
-3,5%
-0,4%

-7,1%
-9,1%
-14,4%
-6,9%
-3,8%

1

Συνολικά μεγζκθ (ςε εκατ. €)
Λδιωτικι κατανάλωςθ
Δθμόςια κατανάλωςθ
Ακακάρ. ςχθματιςμόσ κεφαλαίου
Εγχϊρια τελικι ηιτθςθ
Ειςαγωγζσ
Τελικι ηιτθςθ
Εξαγωγζσ
Λςοηφγιο αγακϊν και υπθρεςιϊν
Ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν
2
Κατά κεφαλι μεγζκθ (ςε €)
ΑΕΥ κατά κεφαλι
Ακακάριςτο εκνικό ειςόδθμα κατά κεφαλι
Ετιςιοι ρυκμοί μεταβολισ (%)
Λδιωτικι κατανάλωςθ
Δθμόςια κατανάλωςθ
Ακακάρ. ςχθματιςμόσ κεφαλαίου
Ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν
ΑΕΥ κατά κεφαλι

1: Θ ΕΛ.ΣΑΣ δίνει τα ςτοιχεία ςε τρζχουςεσ και ςε ςτακερζσ τιμζσ του προθγουμζνου ζτουσ. Θ μετατροπι ςε τιμζσ του 2011 κυςιάηει τθν ακροιςτικότθτα
κάποιων των μεταβλθτϊν, με εξαίρεςθ το ζτοσ βάςθσ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ εκτιμϊμενοι ετιςιοι ρυκμοί πραγματικισ μεταβολισ κεωροφνται πολφ πιο
αξιόπιςτοι.
2: Σα κατά κεφαλι μεγζκθ αποπλθκωρίςτθκαν με βάςθ τον αποπλθκωριςτι του ςυνολικοφ ΑΕΠ.
Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων ΕΛ. ΣΑΣ, Εκνικοί Λογαριαςμοί
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8.2

ΡΑΑΤΗΜΑ 2: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Ρίνακασ 8.2: Ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν (Ελλάδα, τρζχουςεσ τιμζσ, εκατ. €, 2007-2011)

Εμπορικό ιςοηφγιο
Εμπορικό ιςοηφγιο χωρίσ καφςιμα
Εμπορικό ιςοηφγιο καυςίμων
Εξαγωγζσ
Ειςαγωγζσ
Ιςοηφγιο υπθρεςιϊν
Ψαξιδιωτικό ιςοηφγιο
Λςοηφγιο μεταφορϊν
Λςοηφγιο λοιπϊν υπθρεςιϊν
Ιςοηφγιο ειςοδθμάτων
Λςοηφγιο αμοιβϊν και μιςκϊν
Λςοηφγιο τόκων, μεριςμάτων και κερδϊν
Ιςοηφγιο μεταβιβάςεων
Λςοηφγιο γεν. κυβζρνθςθσ (μεταβ. από ΕΕ)
Λςοηφγιο λοιπϊν (μεταναςτ. εμβάςματα κλπ.)
Ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν
% του ΑΕΡ
Εξαγωγζσ
Ειςαγωγζσ
Εμπορικό ιςοηφγιο
Λςοηφγιο υπθρεςιϊν
Λςοηφγιο ειςοδθμάτων
Λςοηφγιο μεταβιβάςεων
Λςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν

2007
-41.499,2
-32.279,6
-9.219,6
17.445,5
58.944,8
16.591,7
8.833,5
9.168,0
-1.409,7
-9.285,8
34,3
-9.320,0
1.588,0
536,0
1.054,0
-32.605,3

2008
-44.048,8
-31.894,3
-12.154,6
19.812,9
63.861,7
17.135,6
8.956,8
9.872,3
-1.693,5
-10.643,0
-65,4
-10.577,6
2.758,6
1.960,0
798,0
-34.797,6

2009
-30.767,3
-23.170,8
-7.596,5
15.318,6
46.078,3
12.640,2
7.975,7
6.478,8
-1.814,2
-8.984,3
-117,3
-8.866,9
1.292,6
848,0
444,0
-25.818,8

2010
-28.279,6
-19.652,4
-8.627,2
17.081,5
45.361,0
13.248,5
7.455,3
7.263,0
-1.469,8
-8.143,4
-177,9
-7.965,5
198,9
328,0
-130,0
-22.975,6

2011*
-27.221,2
-16.094,2
-11.126,9
20.233,0
47.454,1
14.630,8
8.238,2
6.863,4
-470,8
-9.066,5
-282,0
-8.784,6
560,8
328,0
-130,0
-21.096,1

7,8%
26,5%
-18,6%
7,4%
-4,2%
0,7%
-14,6%

8,5%
27,4%
-18,9%
7,4%
-4,6%
1,2%
-14,9%

6,6%
19,9%
-13,3%
5,5%
-3,9%
0,6%
-11,1%

7,5%
20,0%
-12,4%
5,8%
-3,6%
0,1%
-10,1%

9,4%
22,1%
-12,7%
6,8%
-4,2%
0,3%
-9,8%

* Προςωρινά ςτοιχεία
Πθγι: Σράπεηα τθσ Ελλάδασ
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8.3

ΡΑΑΤΗΜΑ 3: ΚΑΤΗΓΟΙΟΡΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑ
NACE REV.2

Α
01
01.1
01.2
01.3
01.4
01.5
01.6
01.7
02
02.1
02.2
02.3
02.4
03
03.1
03.2
Β
05
05.1
05.2
06
06.1
06.2
07
07.1
07.2
08
08.1
08.9
09
09.1
09.9

ΓΕΩΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Φυτικι και ηωικι παραγωγι, κιρα και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ
Ξαλλιζργεια μθ πολυετϊν φυτϊν
Υολυετείσ καλλιζργειεσ
Υολλαπλαςιαςμόσ των φυτϊν
Ηωικι παραγωγι
Πικτζσ γεωργοκτθνοτροφικζσ δραςτθριότθτεσ
Ωποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι
Κιρα, τοποκζτθςθ παγίδων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ
Δαςοκομία και υλοτομία
Δαςοκομία και άλλεσ δαςοκομικζσ δραςτθριότθτεσ
Ωλοτομία
Χυλλογι προϊόντων αυτοφυϊν φυτϊν μθ ξυλϊδουσ μορφισ
Ωποςτθρικτικζσ προσ τθ δαςοκομία υπθρεςίεσ
Αλιεία και υδατοκαλλιζργεια
Αλιεία
Ωδατοκαλλιζργεια
ΟΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Εξόρυξθ άνκρακα και λιγνίτθ
Εξόρυξθ λικάνκρακα
Εξόρυξθ λιγνίτθ
Άντλθςθ αργοφ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου
Άντλθςθ αργοφ πετρελαίου
Άντλθςθ φυςικοφ αερίου
Εξόρυξθ μεταλλευμάτων
Εξόρυξθ ςιδθρομεταλλεφματοσ
Εξόρυξθ μθ ςιδθροφχων μεταλλευμάτων
Λοιπά ορυχεία και λατομεία
Εξόρυξθ λίκων, άμμου και αργίλου
Σρυχεία και λατομεία π δ κ α
Υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ εξόρυξθσ
Ωποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν άντλθςθ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου
Ωποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ για άλλεσ εξορυκτικζσ και λατομικζσ δραςτθριότθτεσ
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C
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.0
12
12.0
13
13.1
13.2
13.3
13.9
14
14.1
14.2
14.3
15
15.1
15.2
16
16.1
16.2
17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
21
21.1
21.2
22
22.1
22.2

ΜΕΤΑΡΟΙΗΣΗ
Βιομθχανία τροφίμων
Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ κρζατοσ και παραγωγι προϊόντων κρζατοσ
Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ ψαριϊν, καρκινοειδϊν και μαλακίων
Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ φροφτων και λαχανικϊν
Υαραγωγι φυτικϊν και ηωικϊν ελαίων και λιπϊν
Υαραγωγι γαλακτοκομικϊν προϊόντων
Υαραγωγι προϊόντων αλευρόμυλων• παραγωγι αμφλων και προϊόντων αμφλου
Υαραγωγι ειδϊν αρτοποιίασ και αλευρωδϊν προϊόντων
Υαραγωγι άλλων ειδϊν διατροφισ
Υαραγωγι παραςκευαςμζνων ηωοτροφϊν
Ροτοποιία
Υοτοποιία
Ραραγωγι προϊόντων καπνοφ
Υαραγωγι προϊόντων καπνοφ
Ραραγωγι κλωςτοχφαντουργικϊν υλϊν
Υροπαραςκευι και νθματοποίθςθ υφαντικϊν ινϊν
Ϊφανςθ κλωςτοχφαντουργικϊν υλϊν
Ψελειοποίθςθ (φινίριςμα) υφαντουργικϊν προϊόντων
Ξαταςκευι άλλων κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων
Καταςκευι ειδϊν ζνδυςθσ
Ξαταςκευι ειδϊν ζνδυςθσ, εκτόσ από γοφνινα ενδφματα
Ξαταςκευι γοφνινων ειδϊν
Ξαταςκευι πλεκτϊν ειδϊν και ειδϊν πλζξθσ κροςζ
Βιομθχανία δζρματοσ και δερμάτινων ειδϊν
Ξατεργαςία και δζψθ δζρματοσ• καταςκευι ειδϊν ταξιδιοφ (αποςκευϊν), τςαντϊν, ειδϊν ςελοποιίασ και
ςαγματοποιίασ• κατεργαςία και βαφι γουναρικϊν
Ξαταςκευι υποδθμάτων
Βιομθχανία ξφλου και καταςκευι προϊόντων από ξφλο και φελλό, εκτόσ από ζπιπλα• καταςκευι ειδϊν καλακοποιίασ
και ςπαρτοπλεκτικισ
Υριόνιςμα, πλάνιςμα και εμποτιςμόσ ξφλου
Ξαταςκευι προϊόντων από ξφλο και φελλό και ειδϊν καλακοποιίασ και ςπαρτοπλεκτικισ
Χαρτοποιία και καταςκευι χάρτινων προϊόντων
Υαραγωγι χαρτοπολτοφ• καταςκευι χαρτιοφ και χαρτονιοφ
Ξαταςκευι ειδϊν από χαρτί και χαρτόνι
Εκτυπϊςεισ και αναπαραγωγι προεγγεγραμμζνων μζςων
Εκτυπωτικζσ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ
Αναπαραγωγι προεγγεγραμμζνων μζςων
Ραραγωγι οπτάνκρακα και προϊόντων διφλιςθσ πετρελαίου
Υαραγωγι προϊόντων οπτανκρακοποίθςθσ (κοκοποίθςθσ)
Υαραγωγι προϊόντων διφλιςθσ πετρελαίου
Ραραγωγι χθμικϊν ουςιϊν και προϊόντων
Υαραγωγι βαςικϊν χθμικϊν προϊόντων, λιπαςμάτων και αηωτοφχων ενϊςεων, πλαςτικϊν και ςυνκετικϊν υλϊν ςε
πρωτογενείσ μορφζσ
Υαραγωγι παραςιτοκτόνων και άλλων αγροχθμικϊν προϊόντων
Υαραγωγι χρωμάτων, βερνικιϊν και παρόμοιων επιχριςμάτων, μελανιϊν τυπογραφίασ και μαςτιχϊν
Υαραγωγι ςαπουνιϊν και απορρυπαντικϊν, προϊόντων κακαριςμοφ και ςτίλβωςθσ, αρωμάτων και παραςκευαςμάτων
καλλωπιςμοφ
Υαραγωγι άλλων χθμικϊν προϊόντων
Υαραγωγι μθ φυςικϊν ινϊν
Ραραγωγι βαςικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων και φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων
Υαραγωγι βαςικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων
Υαραγωγι φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων
Καταςκευι προϊόντων από ελαςτικό (καουτςοφκ) και πλαςτικζσ φλεσ
Ξαταςκευι προϊόντων από ελαςτικό (καουτςοφκ)
Ξαταςκευι πλαςτικϊν προϊόντων
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