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Ειςαγωγι

1. ΕΙΑΓΩΓΗ
Φο παρόν παραδοτζο αποτελεί τθν ςφνοψθ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ για το ζτοσ 2011 με κζμα «Η
Ματάςταςθ και Σροοπτικζσ των ΞΞΕ ςτθν Ελλάδα» θ οποία εκπονείται για λογαριαςμό τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Βιομθχανίασ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των δράςεων του Εκνικοφ Σαρατθρθτθρίου
ΞΞΕ.
Υτθ παροφςα ζκκεςθ ςυνοψίηονται τα βαςικότερα ςθμεία και ευριματα που προζκυψαν από μια
ςειρά παραδοτζων που ζχει εκπονιςει θ Ανάδοχοσ εταιρεία, τα οποία αφοροφν ςτθν παρουςίαςθ
και ανάλυςθ των επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθ λειτουργία και ανάπτυξθ των ΞΞΕ, ςτθν
αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςισ τουσ και ςτθ διερεφνθςθ των προοπτικϊν εξζλιξθσ και τθσ
ςυμβολισ τουσ ςε κλαδικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο. Επιπλζον, ςτα εν λόγω παραδοτζα
αποτυπϊκθκαν προτάςεισ και δράςεισ για τθ ςτιριξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΞΞΕ
λαμβάνοντασ 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., κακϊσ και τα αποτελζςματα τθσ πρωτογενοφσ
ζρευνασ που διεξιχκθ από τον Ανάδοχο ςε δείγμα 800 μικρομεςαίων επιχειριςεων. Σιο
ςυγκεκριμζνα τα παραδοτζα που ςυνοψίηονται ςτθν παροφςα ζκκεςθ είναι:


Α Ενότθτα: θ Ξικρομεςαία Επιχείρθςθ ςτθν Ελλάδα



Β Ενότθτα: Ρι εξελίξεισ ςτο Επιχειρθματικό Σεριβάλλον



Γ Ενότθτα: Μλαδικι και Δικτυακι Διάςταςθ τθσ Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ των ΞΞΕ
ςτθν Ελλάδα



Δ Ενότθτα: Δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και Ανταγωνιςτικότθτασ των ΞΞΕ.
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2 . Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι  Κ Α Ι ΣΑ  Ε Ι  Σ Ω Ν Μ Μ Ε  Σ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α
Ζχει επανειλθμμζνα κεωρθκεί ότι ςε ευρωπαϊκό επίπεδο οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ αποτελοφν
μια πανίςχυρθ οικονομικι, πολιτικι και κοινωνικι ομάδα. Ρ ςθμαντικόσ ρόλοσ των επιχειριςεων
αυτϊν ςε άλλεσ οικονομίεσ επιβεβαιϊνεται από τθν ςυμβολι τουσ ςτο ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν,
ςε άλλεσ από τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν απαςχόλθςθ ι / ςτθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα, ι ςε
ςυνδυαςμό παραγόντων. Υε κάκε περίπτωςθ όμωσ οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ζχουν δικαίωσ
κεωρθκεί ωσ θ ραχοκοκαλιά τθσ ευρωπαϊκισ και τθσ εκνικισ μασ οικονομίασ, δεδομζνου ότι ςτθν
Ελλάδα αποτελοφν το 99,9% του ςυνόλου των επιχειριςεων και ςτθν ΕΕ το 99,8%. Φα μεγζκθ αυτά,
κακϊσ και άλλα ποςοτικά δεδομζνα που κα παρουςιαςτοφν ςτθ ςυνζχεια, ζχουν αντλθκεί από τα
ςτατιςτικά ςτοιχεία των διαρκρωτικϊν ερευνϊν για τθν επιχειρθματικότθτα τθσ Eurostat (Structural
Business Statistics, SBS)1 και χρθςιμοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ 2010-20112 για τθν
αποτφπωςθ τθσ κζςθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων.
Η ςθμαςία των μικρομεςαίων επιχειριςεων, επιβεβαιϊνεται ακόμθ περιςςότερο, από το πλικοσ
των ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν πρωτοβουλιϊν που ζχουν αναλθφκεί για τθν ενίςχυςι τουσ ςτο
πλαίςιο τθσ υφιςτάμενθσ οικονομικισ κρίςθσ. Ενδεικτικά αναφζρονται:


θ Υτρατθγικι τθσ Νιςαβϊνασ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ κυρίωσ από το 2005, προτάκθκε θ
εφαρμογι ενόσ πλαιςίου ενεργειϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των ΞΞΕ να
επιβιϊνουν ςτθν αγορά, να αναπτφςςονται και να δθμιουργοφν κζςεισ εργαςίασ,



θ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» για τθ δεκαετία 2011-2020, ςτθν οποία θ βελτίωςθ του
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ κυρίωσ για τισ ΞΞΕ, περιλαμβάνεται ςε μία εκ των επτά
εμβλθματικϊν πρωτοβουλιϊν που ζχουν προτακεί για τθν επίτευξθ προόδου ςε κάκε
προτεραιότθτα τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ,

1

Σα ςτοιχεία τθσ βάςθσ SBS είναι διακζςιμα μζχρι και το 2007, ωςτόςο, ςε πρόςφατθ μελζτθ για τισ ΜΜΕ, θ Eurostat ςε
ςυνεργαςία με τθν Ecorys, τθν Cambridge Econometrics και τισ επίςθμεσ εκνικζσ πθγζσ των κρατϊν – μελϊν,
επικαιροποίθςε μζςω εκτιμιςεων τα εν λόγω ςτοιχεία μζχρι και το 2010, ενϊ πραγματοποίθςε προβλζψεισ για τα ζτθ 2011
και 2012
2

Annual Report on EU Small and Medium sized Enterprises 2010-2011
Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Η κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΞΞΕ ςτθν Ελλάδα

Υελ. 6

Εξελίξεισ και τάςεισ των ΞΞΕ ςτθν Ελλάδα


ΜΕΦΑΝΑΙΡ 2

θ κορυφαία ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ «Σράξθ για τισ
Ξικρζσ Επιχειριςεισ ςτθν Ευρϊπθ (Small Business Act -SBA)»3, θ οποία ειςάγει δζκα αρχζσ
για τθν κακοδιγθςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ πολιτικϊν, τόςο ςε ευρωπαϊκό όςο
και ςε εκνικό επίπεδο με ςτόχο τθν ανάπτυξθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων.

2.1

ΒΑΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΜΕ – ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ
ΚΑΣΑΣΑΗ

2.1.1 Βαςικά μεγζκθ
Υφμφωνα με τθν ετιςια Ευρωπαϊκι Ζκκεςθ για το ζτοσ 2010-20114 και το ενθμερωτικό δελτίο για
τθν πρωτοβουλία SBA ςτθν Ελλάδα5, που παρζχονται ςτο πλαίςιο αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ των
ΞΞΕ (SME Performance Review-SPR) κατά τθν εφαρμογι τθσ πρωτοβουλίασ Small Business Act, το
ζτοσ 20106, οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ (με προςωπικό μζχρι 10 άτομα) ςτθν Ελλάδα, κατείχαν
ποςοςτό μεγαλφτερο από το μζςο όρο τθσ ΕΕ-27 ςτο ςφνολο των επιχειριςεων (96,5% ζναντι
92,1%), ενϊ αποτελοφςαν το 96,6% των ΞΞΕ, ξεπερνϊντασ κατά 4 περίπου ποςοςτιαίεσ μονάδεσ
τον αντίςτοιχο μζςο όρο τθσ ΕΕ. Υε ανάλογα επίπεδα διαμορφϊκθκαν τα αντίςτοιχα μεγζκθ για το
ζτοσ 2011, με τθν κυριαρχία των πολφ μικρϊν επιχειριςεων να επιβεβαιϊνεται εκ νζου,
αντιπροςωπεφοντασ το 96,5% των ελλθνικϊν ΞΞΕ.
Ρ ςθμαντικόσ ρόλοσ των ΞΞΕ ςτθν Ελλάδα κατά το ίδιο ζτοσ, ενιςχφεται ακόμθ περιςςότερο από το
γεγονόσ ότι αυτζσ απαςχολοφςαν το 85,7% του ςυνόλου των εργαηομζνων των ελλθνικϊν
επιχειριςεων, με τισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ να κατζχουν ιδιαίτερα υψθλό μερίδιο ςτθ δθμιουργία
κζςεων εργαςίασ, τόςο ςτο ςφνολο των ΞΞΕ (67,5%), όςο και ςτο ςφνολο των επιχειριςεων
(57,8%). Ακολουκοφν οι επιχειριςεισ που απαςχολοφν 10-49 άτομα οι οποίεσ, το 2011, κατείχαν το
17,4% του ςυνόλου των κζςεων εργαςίασ ςτθν Ελλάδα και περίπου το 20,3% των κζςεων εργαςίασ
ςτισ ΞΞΕ (τα ποςοςτά κυμάνκθκαν ςτα ίδια περίπου επίπεδα για το ζτοσ 2010).

3 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ: «Προτεραιότθτα ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ, Μια «Small Business Act» για τθν Ευρϊπθ»
[COM(2008) 394] τελικό, 25/6/2008
4
Annual Report on EU Small and Medium sized Enterprises 2010-2011
5
SBA Fact Sheets (GREECE 2010-2011)
6
Σα ςτοιχεία για το 2010 αφοροφν ςε εκτιμιςεισ των αντίςτοιχων μεγεκϊν, οι οποίεσ πραγματοποιικθκαν από τθν
Cambridge Econometrics και τθν ECORYS, 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)
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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
και του υψθλοφ μεριδίου που κατζχουν ςτθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ. Ζτςι, οι ΞΞΕ παριγαγαν
το 71,7% τθσ ςυνολικισ προςτικζμενθσ αξίασ, ενϊ οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ το 2011
αντιπροςϊπευαν μόλισ το 35,4%. Υτον αντίποδα οι μεγάλεσ επιχειριςεισ που απαςχολοφν πάνω
από 250 άτομα, ενϊ αντιπροςϊπευαν μόλισ το 0,1% του ςυνόλου των επιχειριςεων και το 14,4%
των κζςεων απαςχόλθςθσ, ςυνζβαλαν κατά 28,3% ςτθν προςτικζμενθ αξία, τα ζτθ 2010 και 2011.
Φα βαςικά μεγζκθ των ΞΞΕ για το ζτοσ 2011 παρουςιάηονται ςτο ακόλουκο ςχιμα.

Διάγραμμα 2.1: Πλικοσ επιχειριςεων, κζςεισ απαςχόλθςθσ, προςτικζμενθ αξία και κφκλοσ εργαςιών των
Ελλθνικών ΜΜΕ (2011 – εκτιμιςεισ)
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ΜΧΜΝΡΥ ΕΤΓΑΥΙΩΟ
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Πθγι: SBA Fact Sheets (GREECE 2010-2011) / Annual Report on EU Small and Medium sized Enterprises 2010-2011 / Cambridge Econometrics

Η διαχρονικι πορεία των βαςικότερων μεγεκϊν των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα
(αρικμόσ επιχειριςεων, αρικμόσ προςωπικοφ που απαςχολείται ςε αυτζσ και προςτικζμενθ αξία),
ςε ςφγκριςθ με τα αντίςτοιχα μεγζκθ τθσ ΕΕ παρουςιάηονται ςτα ακόλουκα ςχιματα.
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Διάγραμμα 2.2: Αρικμόσ επιχειριςεων (*)

Διάγραμμα 2.3: Θζςεισ απαςχόλθςθσ ςτισ
επιχειριςεισ (*)

Διάγραμμα 2.4: Προςτικζμενθ αξία των επιχειριςεων (*)

Δείκτθσ: 2003 = 100, από το 2008 και μετά είναι εκτιμιςεισ
Πθγι: SBA Fact Sheets (GREECE 2010-2011)

Υχετικά με τθν κλαδικι κατανομι των μικρομεςαίων επιχειριςεων αναφζρεται ότι οι ΞΞΕ που
δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του εμπορίου ςτθν Ελλάδα, ςε όρουσ πλικουσ επιχειριςεων, είναι
αναλογικά περιςςότερεσ από τον Ξ.Ρ. τθσ Ε.Ε (42% ζναντι 31%). Ρι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ είναι
κυρίαρχεσ ςχεδόν ςε όλουσ τουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, 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%, κακϊσ και τον τομζα των ορυχείων – λατομείων όπου ςθμαντικό ποςοςτό
(24,73%) αντιπροςωπεφουν και οι μικρζσ επιχειριςεισ.
Υφμφωνα με τα ςυμπεράςματα τθσ τελευταίασ επιςκόπθςθσ τθσ ευρωπαϊκισ πρωτοβουλίασ Small
Business Act, θ οποία πραγματοποιικθκε το Φεβρουάριο του 2011, παρά το γεγονόσ ότι οι
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ αποτελοφν τθ ραχοκοκαλιά τθσ ελλθνικισ οικονομίασ από πλευράσ
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πλικουσ επιχειριςεων, θ γενικότερθ επιδείνωςθ τθσ κζςθσ τουσ λόγω τθσ υφιςτάμενθσ οικονομικισ
κρίςθσ αλλά και των πολιτικϊν που ακολουκοφνταν μζχρι πρόςφατα για τθν αντιμετϊπιςθ των
προβλθμάτων τουσ, ςυνζβαλλαν ϊςτε να παρουςιάηουν ςε αρκετζσ δραςτθριότθτεσ / τομείσ,
αρνθτικζσ ι περιοριςμζνεσ επιδόςεισ. Αναλυτικότερα, θ εικόνα των ΞΞΕ όπωσ αυτι αποτυπϊκθκε
ςτο πλαίςιο τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ για το 2011 ςυνοψίηεται ςτα παρακάτω.

2.1.2 Αρικμόσ ΜΜΕ και κζςεισ εργαςίασ
Ρ αρικμόσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων για τα ζτθ 2005-2012 παρουςιάηει πτωτικι πορεία, θ
οποία κορυφϊκθκε τα ζτθ 2009-2011, ακολουκϊντασ τθν φφεςθ ςτθν οποία ειςιλκε θ ελλθνικι
οικονομία. Φο 2010 ςθμειϊκθκε θ μεγαλφτερθ μείωςθ του αρικμοφ των ΞΞΕ (4,77%). Ειδικά για το
2011, τον τζταρτο ςτθ ςειρά χρόνο φφεςθσ για τθν χϊρα, θ εικόνα των ΞΞΕ ιταν αποκαρρυντικι.
Φο ςυγκεκριμζνο ζτοσ οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα ιταν λιγότερεσ κατά 62.287 ςε
ςχζςθ με το 2009, καταγράφοντασ απϊλεια 144.604 κζςεων εργαςίασ.
Ωσ προσ τθν εξζλιξθ των κζςεων εργαςίασ το ίδιο διάςτθμα (2005-2012), θ μεγαλφτερθ ςυρρίκνωςθ
ςθμειϊκθκε το 2010 (3,8%) όπου οι κζςεισ εργαςίασ μειϊκθκαν περίπου κατά 84.800 ςε ςχζςθ με
το 2009. Η φφεςθ αυτι, εκφραηόμενθ ωσ ποςοςτό των κζςεων απαςχόλθςθσ που αντιπροςωπεφουν
οι ΞΞΕ ςυνεχίςτθκε πιο ιπια το 2011, όπου ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ τθσ Cambridge
Econometrics και του ECORYS, μειϊκθκε ςε ςχζςθ με το 2010 κατά 2,78% (59.710 περίπου κζςεισ
εργαςίασ). Ειδικότερα οι κζςεισ εργαςίασ του διανεμθτικοφ εμπορίου, ο οποίοσ ςυγκεντρϊνει τον
μεγαλφτερο

αρικμό

επιχειριςεων,

ςυρρικνϊκθκαν ςθμαντικά τα ζτθ 2010 και 2011

παρουςιάηοντασ μείωςθ ςε ςχζςθ με το 2009 και 2010 αντίςτοιχα κατά 2,68% και 2,3%. Η μείωςθ
αυτι μεταφράηεται ςε απϊλεια ςυνολικά 43.704 κζςεων εργαςίασ το διάςτθμα 2009-2011.
Επιπλζον αξιοςθμείωτθ ςυρρίκνωςθ υπζςτθ ο τομζασ των καταςκευϊν, ςτον οποίο το 2010 οι
κζςεισ εργαςίασ μειϊκθκαν κατά 10,1% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ, ενϊ το αντίςτοιχο
ποςοςτό το 2011 ανιλκε ςε 5,42% (ςε απόλυτουσ αρικμοφσ θ μείωςθ μεταξφ των ετϊν 2009-2011
αντιςτοιχεί ςε 40.681 κζςεισ εργαςίασ). Ρ τομζασ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ αερίου
και νεροφ ςταδιακά ςυρρικνϊνεται όςον αφορά ςτισ κζςεισ απαςχόλθςθσ από το 2007, με τθ
μεγαλφτερθ μείωςθ τθσ τάξεωσ του 7,3% να παρουςιάηεται το 2010.
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2.1.3 Πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ
Η ετιςια ζκκεςθ ανταγωνιςτικότθτασ του Σαγκόςμιου Ρικονομικοφ Φόρουμ (World Economic
Forum, WEF)7 2011-2012 και θ αντίςτοιχθ ζρευνα που πραγματοποιείται ςτα ςτελζχθ των
επιχειριςεων (Executive Opinion Survey), αναδεικνφει τθν πρόςβαςθ ςε χρθματοδότθςθ ωσ τον
δεφτερο πιο προβλθματικό παράγοντα ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ επιχειρθματικότθτασ για το 2011,
ςυγκεντρϊνοντασ το 13,8% των απαντιςεων. Αναφορικά με τθν ευκολία πρόςβαςθσ ςτον τραπεηικό
δανειςμό, θ Ελλάδα καταλαμβάνει τθν 111θ κζςθ ςε ςφνολο 142 χωρϊν.
Επιπλζον, βάςει τθσ τελευταίασ εξάμθνθσ πρωτογενοφσ ζρευνασ που πραγματοποιεί θ Ευρωπαϊκι
Μεντρικι Φράπεηα8 για τθν πρόςβαςθ των ΞΞΕ ςε χρθματοδότθςθ, το 52% των ερωτθκζντων ζκρινε
ότι θ διακεςιμότθτα των τραπεηικϊν δανείων επιδεινϊκθκε κατά τθν περίοδο αναφοράσ (Απρίλιοσ
2011 – Υεπτζμβριοσ 2011), ενϊ ωσ βαςικό εμπόδιο για τθν απόκτθςθ κάποιου δανείου, το 45% των
ΞΞΕ αναγνωρίηει το πολφ υψθλό κόςτοσ δανειςμοφ (επιτόκια). Φζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ
ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ανζδειξε ότι θ πλειονότθτα των επιχειριςεων (52%) δεν χρθςιμοποίθςε
επιδοτοφμενα από το δθμόςιο τραπεηικά δάνεια (με τθ μορφι εγγυιςεων, επιδοτοφμενων
επιτοκίων κλπ.), κακότι τζτοιου είδουσ χρθματοδότθςθ δεν ιταν εφαρμόςιμθ ςτθν επιχείρθςι τουσ.

Διάγραμμα 2.5: Κυριότερα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ για τθν πρόςβαςθ
των ΜΜΕ ςε χρθματοδότθςθ (περίοδοσ αναφοράσ Απρίλιοσ 2011 – επτζμβριοσ 2011)
(α) Πιο περιοριςτικόσ παράγοντασ τθσ τρζχουςασ
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ
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World Economic Forum (2012), “The global competitiveness report 2011-2012”, Geneva, Switzerland.
European Central Bank (2011), “Survey on the access to finance of small and medium-sized enterprises in the euro area
2011-2012”, December. Για τθν Ελλάδα, θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε δείγμα 500 επιχειριςεων, εκ των οποίων οι 485
ιταν ΜΜΕ (με προςωπικό κάτω των 250 ατόμων)
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(γ) Πιο επικυμθτό μζςο (εξωτερικισ) χρθματοδότθςθσ
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Πθγι: ECB ,“Survey on the access to finance of small and medium-sized enterprises in the euro area 2011-2012”

2.1.4 Διεκνοποίθςθ – Εξαγωγζσ
Η εικόνα των ελλθνικϊν ΞΞΕ ωσ προσ τον βακμό διεκνοποίθςισ τουσ εξετάηεται ςτο πλαίςιο
ζρευνασ που διεξιχκθ τθν άνοιξθ του 2009 από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι9. Υφμφωνα με τθν εν λόγω
ζρευνα, ποςοςτό μεγαλφτερο του 30% των ελλθνικϊν ΞΞΕ αναπτφςςει άμεςθ εξαγωγικι
δραςτθριότθτα, όταν ο αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ ςτθν ΕΕ-27 είναι 25%. Εξετάηοντασ το ςφνολο των ζξι
παραγόντων που, ςφμφωνα με τθν ζρευνα κακορίηουν τθ διεκνοποίθςθ (α) ειςαγωγζσ, β) εξαγωγζσ,
γ) άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ, δ)τεχνικι ςυνεργαςία, ε) θ κζςθ τθσ χϊρασ ωσ υπεργολάβοσ άλλων
ξζνων χωρϊν, και ςτ) θ φπαρξθ υπεργολάβων ςε ξζνεσ χϊρεσ),θ Ελλάδα κατά τθ διάρκεια των ετϊν
2006-2008 κατζλαβε τθν πρϊτθ κζςθ, εφόςον πάνω από το 80% των ΞΞΕ ανζφερε ότι είναι ενεργό
ςε κάποιουσ από τουσ παραπάνω παράγοντεσ διεκνοποίθςθσ.
Ωσ προσ τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα των μικρομεςαίων επιχειριςεων τα τελευταία ζγκυρα
ςτοιχεία διατίκενται από το Ευρωπαϊκό Σαρατθρθτιριο για τισ ΞΞΕ10 και αφοροφν τα ζτθ 20052007. Υφμφωνα με αυτά, πάνω 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%. Η ςυντριπτικι πλειοψθφία (92,5% για το 2005) των πολφ μικρϊν

9

Survey 2009, Internationalisation of European SMEs EIM/GDCC

10

Flash Eurobarometer No 196 – Observatory of European SMEs
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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.
Σαρά όμωσ τισ ςχετικά ικανοποιθτικζσ επιδόςεισ των ελλθνικϊν ΞΞΕ αναφορικά με το βακμό
διεκνοποίθςισ τουσ, οι δείκτεσ που εξετάηουν τον βακμό ευκολίασ για τθν ανάπτυξθ εξαγωγικοφ
προςανατολιςμοφ από τισ ΞΞΕ αποδεικνφουν μια εικόνα μάλλον δυςοίωνθ. Ζτςι, ςφμφωνα με
τουσ διακζςιμουσ δείκτεσ που μετροφν τθν διεκνοποίθςθ και παρουςιάηονται ςτο ενθμερωτικό
δελτίο τθσ πρωτοβουλίασ Small Business Act για το 2010, θ Ελλάδα βρίςκεται κάτω από το μζςο όρο
τθσ ΕΕ-27: 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).
Σλζον των ανωτζρω, θ ζρευνα του Ευρωπαϊκοφ Σαρατθρθτθρίου για τισ ΞΞΕ, ςτθν οποία
περιγράφονται

τα

γενικά

χαρακτθριςτικά

των μικρομεςαίων

επιχειριςεων

τθσ

ΕΕ-27,

καταγράφθκαν τα εξισ:


ςτθν Ελλάδα, πάνω από τισ μιςζσ επιχειριςεισ (66,6%) με προςωπικό από 50-249 άτομα, που
το διάςτθμα 2006-2007 είχαν εξαγωγικι δραςτθριότθτα, διλωςαν ότι δεν αντιμετϊπιηαν
κανζνα πρόβλθμα, ενϊ το 9,1% αυτϊν αναγνϊριςε τθν ακαταλλθλότθτα των προϊόντων /
υπθρεςιϊν του 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 (αντίςτοιχα
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.
Φζλοσ, μόνο το 17,4% των ερωτθκζντων μικρομεςαίων επιχειριςεων κα μείωναν τθν
παραγωγι τουσ προκειμζνου να αντεπεξζλκουν ςε ςυνκικεσ ζντονου ανταγωνιςμοφ.
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Η εικόνα τθσ διεκνοποίθςθσ των ελλθνικϊν ΞΞΕ δίδεται ςυνοπτικά ςτα ακόλουκα διαγράμματα
όπου ςτο μεν πρϊτο φαίνεται θ επίδοςθ τθσ Ελλάδασ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα κράτθ – μζλθ τθσ ΕΕ27 ωσ προσ τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα των ΞΞΕ, ςτο δε δεφτερο παρουςιάηονται οι αποκλίςεισ
τισ Ελλάδασ από τον μζςο όρο τθσ ΕΕ-27 ςτουσ εξεταηόμενουσ δείκτεσ διεκνοποίθςθσ.

Διάγραμμα 2.6: Ποςοςτό ΜΜΕ με άμεςθ
εξαγωγικι δραςτθριότθτα ανά χώρα (ΕΕ-27)

Διάγραμμα 2.7: Απόκλιςθ από το μζςο όρο (ΕΕ-27) ςτουσ
δείκτεσ διεκνοποίθςθσ

Τπολογίηονται οι τυπικζσ αποκλίςεισ - μζςοσ όροσ ΕΕ=0
Πθγι: Ζρευνα 2009, Internationalization of European SMEs EIM/GDCC

Πθγι: SBA Fact Sheets (GREECE 2010-2011)

2.1.5 Επιχειρθματικι δραςτθριότθτα – Φυςιογνωμία του επιχειρθματία
Ρι δυςμενείσ ςυνκικεσ του οικονομικοφ κλίματοσ ςτθν Ελλάδα αντικατοπτρίηονται πλιρωσ και
ςτουσ δείκτεσ επιχειρθματικότθτασ που καταγράφονται ςτθν ζρευνα για τθν Επιχειρθματικότθτα
ςτθν Ελλάδα, θ οποία διεξάγεται από τον ΙΡΒΕ ςε ςυνεργαςία με το Σαγκόςμιο Σαρατθρθτιριο
Επιχειρθματικότθτασ (GEM)11. Ρι δείκτεσ αυτοί ςυνκζτουν τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά του
ζλλθνα επιχειρθματία και ωσ εκ τοφτου του ιδιοκτιτθ / διαχειριςτι τθσ μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ.
Υτο πλαίςιο αυτό, θ μεγαλφτερθ ζξαρςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ12 εντοπίηεται κατά το

11

Η επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα 2010-2011 – Η «μικρι» επιχειρθματικότθτα ςε περίοδο κρίςθσ, Ιανουάριοσ 2012,
Παρατθρθτιριο Επιχειρθματικότθτασ του Ιδρφματοσ Οικονομικϊν και Βιομθχανικϊν Ερευνϊν (ΙΟΒΕ) ωσ ελλθνικόσ εταίροσ
του Παγκόςμιου Παρατθρθτθρίου Επιχειρθματικότθτασ (Global Entrepreneurship Monitor –GEM)
12
Για τθν μζτρθςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ εξετάηονται οι εξισ δείκτεσ: 1) Επιχειρθματικότθτα αρχικϊν
ςταδίων όπου περιλαμβάνονται α) οι επίδοξοι επιχειρθματίεσ που ζχουν ιδθ υλοποιιςει προκαταρκτικζσ ενζργειεσ ςτθν
κατεφκυνςθ ζναρξθσ ενόσ νζου εγχειριματοσ, ι που ζχουν μόλισ ιδρφςει επιχείρθςθ που λειτουργεί για χρονικό διάςτθμα
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ζτοσ 2008, οπότε το 23,6% του πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν είχε κάποιου είδουσ επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα. Η εικόνα αυτι άλλαξε δραματικά το 2010, οπότε ζγιναν αιςκθτζσ ςτθν Ελλάδα οι
επιπτϊςεισ από τθν δθμοςιονομικι κρίςθ. Ζτςι, μόλισ το 19% περίπου του πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64
ετϊν είχε κάποιου είδουσ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα το 2010, φτάνοντασ ςτα ίδια επίπεδα με το
2007. Η ςυρρίκνωςθ αυτι οφείλεται ςτθ μείωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ αρχικϊν ςταδίων θ οποία
διαμορφϊκθκε ςτο 5,3% του πλθκυςμοφ (ζναντι 9,9% το 2008), φτάνοντασ ζτςι το χαμθλότερο
ποςοςτό τθσ περιόδου 2005-2010 και ειδικότερα ςτθ μείωςθ των επίδοξων επιχειρθματιϊν (οι
οποίοι το 2008 αποτελοφςαν το 5,3% του πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν, ζναντι 2% το 2010).
Υυμπεραίνεται ςυνεπϊσ πωσ θ οικονομικι φφεςθ απζτρεψε τα άτομα θλικίασ 18-64 ετϊν από το να
ολοκλθρϊςουν τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν ανάλθψθ νζου εγχειριματοσ.
Η διαχρονικι εξζλιξθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα κακϊσ και οι κφριεσ αιτίεσ
διακοπισ / αναςτολισ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ παρουςιάηονται ακολοφκωσ.

Διάγραμμα 2.8: Εξζλιξθ βαςικών δεικτών

Διάγραμμα 2.9: Αιτίεσ διακοπισ / αναςτολισ
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Πθγι: Ετιςια Ζρευνα για τθν Επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα – ΙΟΒΕ - GEM

όχι μεγαλφτερο από τρεισ μινεσ β) οι νζοι επιχειρθματίεσ οι οποίοι είναι ιδρυτζσ - ιδιοκτιτεσ επιχείρθςθσ που λειτουργεί
για διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν μθνϊν και μικρότερο των ςαράντα δφο, 2) θ κακιερωμζνθ Επιχειρθματικότθτα δθλ. το
ποςοςτό των ατόμων που είναι ιδιοκτιτεσ ι ςυμμετζχουν ςτθν ιδιοκτθςία νζασ επιχείρθςθσ με λειτουργία μεγαλφτερθ από
ςαράντα δφο μινεσ και 3) θ ςυνολικι Επιχειρθματικότθτα θ οποία περιλαμβάνει τισ ανωτζρω ομάδεσ επιχειρθματιϊν
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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 ΙΡΒΕ-GEM καταγράφθκε ότι ζξι ςτουσ
δζκα επιχειρθματίεσ το 2009 είχαν τελειϊςει τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ενϊ το 2010 λιγότεροι
από πζντε ςτουσ δζκα διλωςαν απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Φο 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 επιχειρθματιϊν αρχικϊν ςταδίων προερχόταν από το κατϊτερο
ειςοδθματικό κλιμάκιο, το 2009 το ποςοςτό αυτό μειϊκθκε ςθμαντικά και μεταφζρκθκε ςτο
μεςαίο κλιμάκιο ειςοδιματοσ. Η 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.
Υχετικά 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
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.
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Φο 2010, το 3,3% του πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν, διλωςε διακοπι τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ 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.

Υφμφωνα με τθν ζρευνα Flash No 283 Ευρωβαρόμετρο «Επιχειρθματικότθτα ςτθν ΕΕ και πζρα» 13, θ
Ελλάδα κατατάςςεται ςτθ δεφτερθ κζςθ, μετά τθν Μφπρο, μεταξφ 36 χωρϊν ςτθν προτίμθςθ για
αυτό-απαςχόλθςθ ζναντι τθσ μιςκωτισ ςχζςθσ εργαςίασ. Σερίπου τα τρία τζταρτα (73%)των
ελλινων ερωτθκζντων κα προτιμοφςαν να είναι αυτοαπαςχολοφμενοι, για λόγουσ που ςχετίηονται
με τθν προςωπικι ανεξαρτθςία, τα ενδιαφζροντα, τα κακικοντα και τθν αυτο-ικανοποίθςθ, ενϊ
περίπου δφο ςτουσ δζκα ερωτθκζντεσ (18%)αναφζρκθκαν ςτθν ελευκερία να επιλζξουν το δικό
τουσ χϊρο και το χρόνο εργαςίασ τουσ ωσ βαςικό λόγο προτίμθςθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, 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. Φζλοσ, 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.

13

“Entrepreneurship in the EU and beyond”, Flash Eurobarometer 283, December 2009
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2.1.6 Βακμόσ απορρόφθςθσ ΣΠΕ
Υτθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ τθσ πρωτοβουλίασ i2010 για τισ εξελίξεισ ςτθν κοινωνία τθσ
πλθροφορίασ14. των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ, καταγράφεται ότι 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. Αντίςτοιχθ μείωςθ
παρατθρείται ςτα ποςοςτά των μεςαίων επιχειριςεων που διακζτουν ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο (94%
το 2010 ζναντι 91% το 2011).
Αναφορικά με το βακμό απορρόφθςθσ των ΦΣΕ, 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.

Διάγραμμα 2.10: Ποςοςτό επιχειριςεων με μόνιμθ

Διάγραμμα 2.11: Δείκτεσ βακμοφ απορρόφθςθσ ΣΠΕ
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Φζλοσ 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

14 Πθγι: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society
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ανεξάρτθτα του αρικμοφ του προςωπικοφ τουσ, χωρίσ ιδιαίτερθ μεταβολι μεταξφ των ετϊν 20102011. Φο 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%. Ρ κυριότεροσ λόγοσ χριςθσ του διαδικτφου για ςυναλλαγζσ με το Δθμόςιο
είναι είτε για πλθροφοριακοφσ λόγουσ είτε για να λάβουν ι να αποςτείλουν φόρμεσ / ζντυπα.

2.1.7 Καινοτομία
Ρ βακμόσ καινοτομίασ ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ Επιχειρθματικότθτασ για το ζτοσ 2010201115, κυμαίνεται ςε χαμθλά επίπεδα ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, εφόςον το 2010 μόλισ των
13% των επιχειριςεων αρχικϊν ςταδίων16 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 ΞΞΕ τo 2011 ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ νζων ι
βελτιωμζνων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν ι μεκόδων παραγωγισ (17,5%), ενϊ καλφτερθ εικόνα
παρουςιάηει το 35% των ΞΞΕ οι οποίεσ διλωςαν ότι τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ ζχουν προωκιςει
ςτθν αγορά κάποιο νζο ι ςθμαντικά βελτιωμζνο προϊόν ι υπθρεςία (ζρευνα τθσ Ευρωπαϊκισ
Μεντρικισ Φράπεηασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχετικά με τθν «Σρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ
των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων ςτθ ηϊνθ του ευρϊ»17).
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Βλζπε ςθμείωςθ 11
Επιχειρθματικότθτα αρχικϊν ςταδίων: βλζπε ςθμείωςθ 12

17

Ζρευνα ECB / European Commission “Access to finance of small and medium-sized enterprises in the euro area”(Απρίλιοσ
– επτζμβριοσ 2011)
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Διάγραμμα 2.12: Καινοτομία ςτθν

Διάγραμμα 2.13: Παράγοντεσ καινοτομίασ ςτισ Ελλθνικζσ

επιχειρθματικότθτα αρχικών ςταδίων

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

Πθγι: Ζρευνα ECB / European Commission “Access to finance of small and mediumsized enterprises in the euro area”(Απρίλιοσ – επτζμβριοσ 2011)

2.1.8 Ανταγωνιςτικότθτα
Υφμφωνα με τθν ετιςια ζκκεςθ του World Economic Forum (WEF)18 για το 2011 ο ςφνκετοσ δείκτθσ
τθσ Σαγκόςμιασ Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν Ελλάδα διαμορφϊκθκε ςε 3,9 (ςε κλίμακα από 1 – 7,
με το 1 να αντιπροςωπεφει το λιγότερο επικυμθτό αποτζλεςμα), ζναντι 4,0 το 2010. Μφριοι λόγοι
τθσ επιδείνωςθσ που παρουςίαςε θ χϊρα ςτθ ςυνολικι τθσ ανταγωνιςτικότθτα ςφμφωνα με το
WEF, εκτιμάται ότι είναι:


θ ςυνεχόμενθ κρίςθ χρζουσ και κατά ςυνζπεια θ αςτάκεια του μακροοικονομικοφ τθσ
περιβάλλοντοσ, όπου θ Ελλάδα κατζλαβε τθν 140θ κζςθ ανάμεςα ςε 142 χϊρεσ,



θ αποδοτικότθτα και εμπιςτοςφνθ ςτισ χρθματοοικονομικζσ αγορζσ (110θ κζςθ),



θ όχι αρκετά ευζλικτθ αγορά εργαςίασ (126θ κζςθ).

Αντίκετα, κινθτιρια δφναμθ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, εκτιμάται ότι είναι θ ςχετικά
υψθλι εκπαίδευςθ του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ και θ υψθλι τεχνολογικι ετοιμότθτα.

18

World Economic Forum (2012), “The global competitiveness report 2011-2012”, Geneva, Switzerland
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2.1.9 Γραφειοκρατία
Βάςει τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ Επιχειρθματικότθτασ για το 2012, τθσ Σαγκόςμιασ Φράπεηασ “Doing
Business”19, θ εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τθν δθμιουργία των υπθρεςιϊν μιασ ςτάςθσ ςυνζβαλλε
ουςιαςτικά ςτθν ελαχιςτοποίθςθ του χρόνου που απαιτείται για τθν ίδρυςθ μιασ εταιρείασ. Ωςτόςο,
θ ελλθνικι πραγματικότθτα απζχει ςθμαντικά από τα επικυμθτά αποτελζςματα που προβλζπουν
τθν ίδρυςθ μιασ εταιρείασ ςε μια θμζρα με μια μόνο διαδικαςία. Ματά ςυνζπεια, θ Ελλάδα
κατατάςςεται ςτθν 135θ κζςθ (ςε ςφνολο 183 χωρϊν) το 2011 ςτον κεματικό τομζα «Υφςταςθ
επιχείρθςθσ», ζναντι τθσ 149θσ κζςθσ το 2010.
Ζτςι ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Σαγκόςμιασ Φράπεηασ για τθ ςφςταςθ μιασ εταιρείασ το 2011
απαιτοφνταν 10 διαδικαςίεσ (ζναντι 15 που απαιτοφνταν το 2010), ενϊ ο χρόνοσ ίδρυςθσ από 19
θμζρεσ το 2010 μειϊκθκε ςε 10 θμζρεσ. Ωςτόςο, τα κόςτθ που ςχετίηονται με τθ ςφςταςθ τθσ
εταιρείασ παραμζνουν ςε ςχετικά υψθλά επίπεδα βάςει τθσ εν λόγω ζκκεςθσ και διαμορφϊνονται
λίγο κάτω από τα €4.000. Ωσ ποςοςτό του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ το εν λόγω κόςτοσ
υπολογίηεται ςε 20,1% το 2011 ζναντι 20,7% το 2010.

2.1.10 Αξιολόγθςθ τθσ κζςθσ τθσ Ελλάδασ μζςω του Small Business Act
Υε μια προςπάκεια καλφτερθσ κατανόθςθσ των τάςεων και πολιτικϊν των ΞΞΕ ςτα κράτθ – μζλθ, θ
ΕΕ εκπονεί από το 2008 και μετά ενθμερωτικά δελτία SBA, ςτα οποία καταγράφονται οι εξελίξεισ
που ζχουν πραγματοποιθκεί προκειμζνου να εκπλθρϊνονται οι δζκα αρχζσ20 που διζπουν τθν εν
λόγω ευρωπαϊκι πρωτοβουλία.
Η τελευταία διακζςιμθ επιςκόπθςθ των αρχϊν τθσ πρωτοβουλίασ SBA ςε ευρωπαϊκό αλλά και
εκνικό επίπεδο, πραγματοποιικθκε το Φεβρουάριο του 201121. Για τθν αξιολόγθςθ των εκνικϊν
πολιτικϊν ΞΞΕ, θ ΕΕ χρθςιμοποιεί 62 επιμζρουσ δείκτεσ, τουσ οποίουσ ομαδοποιεί ςτισ δζκα αρχζσ
του SBA, δθμιουργϊντασ δζκα αντίςτοιχουσ ςφνκετουσ δείκτεσ. Ρι επιδόςεισ των κρατϊν – μελϊν
ςυγκρίνονται με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο, ενϊ επιχειρείται διαχρονικι ςφγκριςθ των ςτοιχείων
(όπου αυτό είναι εφικτό) για τθν περίοδο 2005-2011. Φα ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα τθσ

19 World Bank (2012), “Doing Business 2012: Doing business in a more transparent world”, Washington.
20

Βλζπε εδάφιο 3.2.3

21 European Commission (2011), “Review of the Small Business Act for Europe”, COM(2011) 78 final, 23.02.2011, Brussels.
ε εκνικό επίπεδο, για το ενθμερωτικό δελτίο για τθν Ελλάδα βλ. European Commission (2011), “SBA Fact Sheet, Greece
2010/11”, DG Enterprise and Industry.
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επιςκόπθςθσ των δζκα αρχϊν του SBA για τθν Ελλάδα και τθν ΕΕ, παρουςιάηονται ςτο ακόλουκο
διάγραμμα.

Διάγραμμα 2.14: Η επίδοςθ τθσ Ελλάδασ ζναντι τθσ ΕΕ ςτουσ δζκα τομείσ του SBA

θμείωςθ: Σο διάγραμμα απεικονίηει τθ κζςθ τθσ Ελλάδασ ςε ςχζςθ με τον μζςο όρο τθσ ΕΕ για τισ δζκα αρχζσ του SBA. Οι επιμζρουσ τιμζσ εκφράηουν τουσ
μζςουσ όρουσ για όλουσ τουσ διακζςιμουσ δείκτεσ κάκε αρχισ. Η κλίμακα κυμαίνεται από το 0: ελάχιςτθ τιμι ι χειρότερθ επίδοςθ ζωσ το 1: ανϊτερθ τιμι ι
καλφτερθ επίδοςθ. Ο μζςοσ όροσ τθσ ΕΕ βρίςκεται ανάμεςα ςτισ δφο αυτζσ ακραίεσ τιμζσ και απεικονίηεται ςτο διάγραμμα με τθ γκρίηα λωρίδα. Η τιμι για
τθν αρχι 9 («Περιβάλλον») δεν υπάρχει για καμία χϊρα λόγω ζλλειψθσ ςτοιχείων.
Πθγι: SBA Fact Sheet, Greece 2010/11

2.2

ΕΘΝΙΚΕ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΜΜΕ

Η ελλθνικι πολιτεία ζχει υιοκετιςει ςειρά μζτρων που βαςικό ςκοπό ζχουν αφενόσ τθ
ςυμμόρφωςθ των εκνικϊν πολιτικϊν με τισ αντίςτοιχεσ ευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ και τθν
ενςωμάτωςθ ςτο ελλθνικό ρυκμιςτικό πλαίςιο των κανόνων που επιβάλλονται από τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι και αφετζρου, τθν υποβοικθςθ τθσ ςυνολικισ δραςτθριότθτασ των μικρομεςαίων
επιχειριςεων.
Υτθ ςυνζχεια ςυνοψίηονται οι κυριότερεσ από αυτζσ τισ πρωτοβουλίεσ και τα μζτρα που
εφαρμόηονται ςε εκνικό επίπεδο, τα τελευταία ζτθ, όπωσ αυτά περιγράφθκαν αναλυτικά ςτο
τζταρτο παραδοτζο τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ για το 2011 με κζμα «Ρι εξελίξεισ ςτο επιχειρθματικό
περιβάλλον».
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2.2.1 Απλοποίθςθ τθσ γραφειοκρατίασ
Για τθν απλοποίθςθ τθσ γραφειοκρατίασ ςε διάφορεσ διαδικαςίεσ που διζπουν τθ ςφςταςθ και
λειτουργία των ελλθνικϊν ΞΞΕ ζχει κεςπιςτεί μια δζςμθ νομοκετικϊν διατάξεων και ζχουν
αναλθφκεί πρωτοβουλίεσ όπωσ:


Ο. 3853/201022: αφορά ςτθ λειτουργία των Χπθρεςιϊν μιασ Υτάςθσ (one – stop shop) για τθν
απλοποίθςθ και διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ ζναρξθσ των ΡΕ, ΕΕ, ΕΣΕ και ΑΕ. Φο ςφςτθμα
λειτουργεί υπό τθν επίβλεψθ του Χπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Οαυτιλίασ.
Η ςφςταςι του ψθφίςτθκε τον Ιοφνιο του 2010 ωςτόςο θ λειτουργία του ξεκίνθςε τον
Απρίλιο του 2011. Η εν λόγω πρωτοβουλία προβλζπει τθ ςφςταςθ μιασ μεγάλθσ, ενιαίασ και
θλεκτρονικισ βάςθσ δεδομζνων μζςω τθσ ενεργοποίθςθσ του Γενικοφ Εμπορικοφ Ξθτρϊου
(ΓΕΞΗ)23, που κα καταγράφει τα ςτοιχεία τθσ νζασ επιχείρθςθσ, ενοποιϊντασ όλα τα
επιμζρουσ χειρόγραφα μθτρϊα



Ο. 3982/201124: αφορά ςτθ κζςπιςθ ενόσ νζου ςυςτιματοσ αδειοδότθςθσ το οποίο αφορά α)
ςτθν απλοποίθςθ τθσ αδειοδότθςθσ 16 τεχνικϊν επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων β) ςτθν
επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν ζκδοςθσ αδειϊν εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ για ελαφριζσ
βιομθχανίεσ και εργαςτιρια, ςτθ μείωςθ του κόςτουσ για τθν ζκδοςθ αδειϊν και ςτθν
αποςαφινιςθ των διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ γ) ςτθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν
αδειοδότθςθσ επιχειρθματικϊν πάρκων



Ο.4014/201125: με τον νόμο αυτό κεςπίηεται θ απλοποίθςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν τθσ
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ και θ μείωςθ του αρικμοφ των επενδυτικϊν ζργων που
απαιτοφν τθ ςφνταξθ Ξελετϊν Σεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων



Ο.4072/201226: το πολυνομοςχζδιο ψθφίςτθκε τον Απρίλιο του 2012 και μεταξφ άλλων
περιλαμβάνει διατάξεισ για τθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ με τομζσ όπωσ
θ απλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ των επιχειριςεων με τθ κζςπιςθ οριηόντιων

22 Ν.3853/2010 «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ προςωπικϊν και κεφαλαιουχικϊν εταιριϊν και άλλεσ διατάξεισ»
23 Σο ΓΕΜΗ νομοκετικθκε το 2005 (Ν.3419/2005) ωςτόςο δεν ξεκίνθςε ουςιαςτικά τθν λειτουργία του μζχρι το 2011
βάςει τθσ παροφςασ πρωτοβουλίασ.
24 Ν.3982/2011 «Απλοποίθςθ τθσ αδειοδότθςθσ τεχνικϊν επαγγελματικϊν και μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων και
επιχειρθματικϊν πάρκων και άλλεσ διατάξεισ».
25 Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με
δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και
Κλιματικισ Αλλαγι»
26
Ν.4072/10-04-2012: «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ - Νζα εταιρικι μορφι - ιματα - Μεςίτεσ Ακινιτων Ρφκμιςθ κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ»
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ρυκμίςεων ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ διαφάνεια και θ επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν. Φο
δεφτερο μζροσ του πολυνομοςχεδίου περιλαμβάνει τθ κζςπιςθ μιασ νζασ εταιρικισ μορφισ,
τθσ ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρίασ (Ι.Μ.Ε.), προςαρμοςμζνθσ ςτισ ανάγκεσ τθσ
μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ, τθσ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ.
Χαρακτθριςτικό τθσ κα είναι θ ευρφτατθ δυνατότθτα διαφορετικϊν καταςτατικϊν
διαμορφϊςεων και θ αποςφνδεςθ τθσ εταιρικισ ςυμμετοχισ από το κεφάλαιο.

2.2.2 τιριξθ ρευςτότθτασ και διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ των ΜΜΕ ςε χρθματοδότθςθ
Για τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων και κατ’ επζκταςθ των ΞΞΕ κακϊσ
και για τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςισ τουσ ςε κεφάλαια, ζχουν αναλθφκεί οι ακόλουκεσ
πρωτοβουλίεσ.
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητασ και Ανάπτυξησ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ)
Φο 2011 ςυςτάκθκε το Εκνικό Φαμείο Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ (ΕΦΕΑΟ ΑΕ) το οποίο
ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ τθσ ροισ κεφαλαίων προσ τισ επιχειριςεισ μζςω τθσ παροχισ εγγυιςεων για
επιχειρθματικά δάνεια από τράπεηεσ ι άλλα χρθματοδοτικά ςχιματα (πχ. εταιρείεσ venture capital)
αντί των επιχορθγιςεων, τα οποία χρθςιμοποιοφνται κατά κφριο λόγο για τθν υλοποίθςθ
επενδυτικϊν ςχεδίων. Φο ΕΦΕΑΟ υποκακιςτά ςε όλα τα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ το Φαμείο
Εγγυοδοςίασ Ξικρϊν και Σολφ Ξικρϊν Επιχειριςεων (ΦΕΞΣΞΕ ΑΕ). Σροσ το παρόν, το ΕΦΕΑΟ ζχει
δθμιουργιςει τρία ταμεία δανειοδοτιςεων: το Φαμείο Επιχειρθματικότθτασ, το Φαμείο «Εξοικονομϊ
κατ’ Ρίκον» και το Φαμείο «Ενάλιο»27. Επιπλζον αξίηει να ςθμειωκεί ότι τον Ξάρτιο του 2012, το
ΕΦΕΑΟ προζβθ ςε πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ προσ τουσ χρθματοπιςτωτικοφσ
οργανιςμοφσ για τθ ςυγκρότθςθ του Φαμείου Εγγυοδοςίασ του Φαμείου Επιχειρθματικότθτασ (ΦΕΦΕΣΙΧ) μζςω του οποίου κα παρζχονται επενδυτικά δάνεια ςτισ ΞΞΕ με τθν εγγφθςθ του ΕΦΕΑΟ.
Πρόγραμμα JEREMIE (Joint European Resources for Small and Medium-sized Enterprises
Αποτελεί πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και του Ευρωπαϊκοφ Φαμείου Επενδφςεων (ΕΦαΕ)
και παρζχει τθ δυνατότθτα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ να χρθςιμοποιοφν μζροσ των ενιςχφςεων που
λαμβάνουν από τα διαρκρωτικά ταμεία, για τθ χρθματοδότθςθ των ΞΞΕ (υπό τθ μορφι

27

Οι δράςεισ που ςχετίηονται με κάκε ταμείο, περιγράφονται ςυνοπτικά ςτο Παράρτθμα 1 τθσ παροφςασ ςφνοψθσ.
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ςυμμετοχϊν ςε ίδια κεφάλαια, δανείων ι εγγυιςεων). Φο εν λόγω πρόγραμμα δεν χορθγεί
χρθματοδοτιςεισ ςτισ ΞΞΕ απευκείασ, αλλά μζςω ενδιάμεςων χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν,
ενϊ μζχρι ςτιγμισ υλοποιοφνται τρεισ δράςεισ ςτο πλαίςιο του χρθματοδοτικοφ εργαλείου JEREMIE.
Ζγκριςη Σφςταςησ Ταμείου Εγγφηςησ για τισ ΜΜΕ
Φον Ξάρτιο του 2012, θ Ευρωπαϊκι Φράπεηα Επενδφςεων (ΕΦΕπ) υπζγραψε μια ςυμφωνία
χρθματοδότθςθσ για τθ δθμιουργία ενόσ ειδικοφ Φαμείου Εγγυιςεων για τθ παροχι δανείων προσ
τισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ (ΞΞΕ) ςτθν Ελλάδα. Η ςφςταςθ του ταμείου αποτελεί μια κοινι
πρωτοβουλία μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Μυβζρνθςθσ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ ΕΦΕπ. Φο αρχικό
κεφάλαιο του ταμείου ανζρχεται ςε 500 εκατ. ευρϊ το οποίο προζρχεται από τα αναπορρόφθτα
κεφάλαια των διαρκρωτικϊν ταμείων για τθν Ελλάδα, ενϊ ςτθ ςυνζχεια το ταμείο κα εγγυάται
δάνεια τθσ ΕΦΕπ για τισ ΞΞΕ μζςω ςυνεργαηόμενων τραπεηϊν ςτθν Ελλάδα ςυνολικοφ φψουσ μζχρι
1 δις. ευρϊ.
Κίνητρα για επενδφςεισ ςτην ανταγωνιςτικότητα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία
Υτο πλαίςιο παροχισ κινιτρων προσ τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ϊςτε να αναπτυχκοφν ςτουσ
τομείσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ τεχνολογίασ και τθσ καινοτομίασ, ζχουν προβλεφκεί:


θ παροχι επιχορθγιςεων μζςω τθσ υλοποίθςθσ δζςμθσ δράςεων: ςτοχεφουν ενδεικτικά
ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ Ε&Α, τθν ενίςχυςθ ςυγκεκριμζνων τομζων
τθσ οικονομίασ, τθν ενίςχυςθ πρωτοβουλιϊν ςτον τομζα τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ των ΞΞΕ
κ.λ.π. και υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο προγραμμάτων του ΕΥΣΑ 2007-201328, και



θ παροχι τριϊν ειδϊν ενιςχφςεων μζςω του νζου επενδυτικοφ νόμου (Ο. 3908/2011),
δθλαδι τθ φορολογικι απαλλαγι, τθν επιχοριγθςθ και τθν επιδότθςθ χρθματοδοτικισ
μίςκωςθσ (leasing).

Επιπλζον, αξίηει να ςθμειωκεί ότι το 2010 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι αφξθςε το ποςοςτό τθσ κοινοτικισ
χρθματοδότθςθσ ςτα προγράμματα για τθν Ελλάδα από 75% ςε 85%, ενϊ ςτα τζλθ του 2011
πραγματοποίθςε επιπλζον προςωρινι αφξθςθ του ποςοςτοφ ςε 95%.

28
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Φζλοσ, με ςτόχο τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ αξιοποίθςθσ των διαρκρωτικϊν πόρων δθμιουργικθκε
Ρμάδα Δράςθσ (Task Force) τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, θ οποία μεταξφ άλλων, ζχει ςτόχο ςε
ςυνεργαςία με τισ ελλθνικζσ αρχζσ τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ αξιοποίθςθσ των διαρκρωτικϊν πόρων,
μζςα από ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ, ενϊ με τον Οόμο 3840/201029 (ο οποίοσ ουςιαςτικά αποτελεί
τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του νόμου 3614/200730) κεςπίςτθκε θ ενίςχυςθ τθσ απελευκζρωςθσ
των κοινοτικϊν κονδυλίων και τθ διοχζτευςι τουσ ςε ζργα και δράςεισ υψθλοφ αναπτυξιακοφ
αποτελζςματοσ.

2.2.3 Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ
Για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ των ΞΞΕ τα τελευταία χρόνια ζχουν αναλθφκεί μια
ςειρά από πρωτοβουλίεσ ςε εκνικό επίπεδο, οι οποίεσ ςυνοψίηονται ςτα εξισ:
Πρωτοβουλία StartUp Greece
Φο StartUp Greece αποτελεί μια διαδικτυακι πλατφόρμα θ οποία δθμιουργικθκε ςτα μζςα του
2011 με τθν υποςτιριξθ του ΧΣΑΑΟ και ςε ςυνεργαςία με κοινότθτεσ νζων επιχειρθματιϊν, με
ςκοπό να ςυγκεντρϊςει πλθροφορίεσ και λειτουργίεσ δικτφωςθσ ςχετικά με τθν ελλθνικι
επιχειρθματικότθτα. Η εν λόγω πλατφόρμα αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο για όποιον ενδιαφζρεται
να επιχειριςει ςτθν Ελλάδα δεδομζνου ότι ςυνδυάηει


μια online κοινότθτα επιχειρθματικότθτασ ςτθν οποία ςυμμετζχουν επιχειρθματίεσ, νζοι που
ενδιαφζρονται

να

επιχειριςουν,

ειδικοί

ςε

κζματα

του

επιχειρείν,

επενδυτζσ,

επιχειρθματικοί άγγελοι, ςτελζχθ χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν, ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ κ.λ.π. και


μια βάςθ γνϊςθσ και πλθροφορίασ όπου περιλαμβάνονται διαδικαςίεσ, ιςτορίεσ επιτυχίασ
και

αποτυχίασ,

δυνατότθτεσ

χρθματοδότθςθσ,

εκκζςεισ

επιχειρθματικότθτασ

και

καινοτομίασ, χριςιμεσ πλθροφορίεσ και τάςεισ κλπ.

29

Νόμοσ 3840/2010 «Αποκζντρωςθ, απλοποίθςθ και ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν του Εκνικοφ
τρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ (ΕΠΑ) 2007-2013 και άλλεσ διατάξεισ»
30
Ν.3614/2007 «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 20072013»
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Σχζδιο Δράςησ «Μια Ελλάδα Φιλική ςτισ Επιχειρήςεισ»
Φο ςχζδιο δράςθσ εκπονικθκε από το Χπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Οαυτιλίασ ςε
ςυνεργαςία με δϊδεκα κατά περίπτωςθ ςυναρμόδια Χπουργεία και τθν υποςτιριξθ των Ε.Ε.- ΕΜΦ –
ΔΟΦ. Αποτελεί μια δζςμθ 80 δράςεων πολιτικισ για τθν άρςθ των πλζον ςθμαντικϊν εμποδίων ςτθν
επιχειρθματικότθτα, που κα υλοποιθκοφν κατά τθν περίοδο 2011-2012.
Διατυπϊνει παράλλθλα τισ βαςικζσ ενζργειεσ πολιτικισ και τισ νομοκετικζσ δράςεισ με τισ οποίεσ κα
υποςτθρίηεται θ επιχειρθματικότθτα και θ ανταγωνιςτικότθτα ςε μακροπρόκεςμο ορίηοντα. Ρι
προτεινόμενεσ πολιτικζσ / νομοκετικζσ ρυκμίςεισ ομαδοποιοφνται ςε δζκα πεδία ενεργειϊν τα
οποία καλφπτουν όλο το κφκλο ηωισ μιασ επιχείρθςθσ: ςφςταςθ, εγκατάςταςθ, εργαςιακά και
αςφαλιςτικά κζματα, μεταφορζσ, προβλιματα ςτθ λειτουργία των αγορϊν, ςυναλλαγζσ με το
δθμόςιο – ανάλθψθ κρατικϊν προμθκειϊν, φορολογία, ΕΥΣΑ 2007-2013, ζρευνα/καινοτομία, λφςθ
– εκκακάριςθ επιχείρθςθσ.
Φορολογικζσ μεταρρυθμίςεισ
Ξε τον Ο. 3943/201131 ψθφίςτθκε θ νζα φορολογικι μεταρρφκμιςθ βάςει τθσ οποίασ ο
φορολογικόσ ςυντελεςτισ για τα νομικά πρόςωπα (ΑΕ και ΕΣΕ) διαμορφϊνεται ςτο 20% από
01/01/2011 και εφαρμόηεται ςτο ςφνολο των κερδϊν. Ξε τον ςυγκεκριμζνο νόμο κεςπίςτθκε θ
μείωςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι από το 25% που ίςχυε τον Ξάρτιο του 2011 ςε 20%, ςε χρόνο
ςυντομότερο από ότι είχε αρχικά αποφαςιςτεί (δθλαδι να μειωκεί ςε 20% ςταδιακά μζχρι το 2014)
λόγω τθσ βακφτερθσ φφεςθσ τθσ χϊρασ. Υφμφωνα με τον ίδιο νόμο, για τα διανεμόμενα κζρδθ
προβλζπεται παρακράτθςθ φόρου ίςθ με 25%. Υτο προςεχζσ διάςτθμα αναμζνονται ςυχνζσ και
ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο κζμα τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ.
Ξια ακόμα κεςμικι παρζμβαςθ που πραγματοποιικθκε τα δφο τελευταία χρόνια με ςτόχο τθν
ενίςχυςθ και διευκόλυνςθ τθσ λειτουργίασ των ελλθνικϊν ΞΞΕ, αποτελεί ο Οόμοσ 3816/201032: ο
οποίοσ, μεταξφ άλλων, δίνει προαιρετικά τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ λθξιπρόκεςμων χρεϊν των
επιχειριςεων που ζχουν λάβει δάνεια ι πιςτϊςεισ για επιχειρθςιακοφσ, επαγγελματικοφσ, ι
αγροτικοφσ ςκοποφσ και κζτει περιοριςμοφσ ςτθν επεξεργαςία δεδομζνων από τον Φειρεςία.

31 Ν.3943/2011 «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ
αρμοδιότθτασ Τπουργείου Οικονομικϊν»
32
Νόμοσ 3816/2010 «Ρφκμιςθ επιχειρθματικϊν και επαγγελματικϊν οφειλϊν προσ τα πιςτωτικά ιδρφματα, διατάξεισ για
τθν επεξεργαςία δεδομζνων οικονομικισ ςυμπεριφοράσ και άλλεσ διατάξεισ»
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Διευκόλυνςη τησ επιχειρηματικήσ διαδοχήσ (μεταβιβάςεισ επιχειρήςεων)
Υτισ 26 Ξαρτίου 2012 ζγινε θ επίςθμθ ζναρξθ του διακρατικοφ προγράμματοσ «Transfer of
Knowledge – Transfer of Human Capital (T.O.K. – T.O.C.)» του Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ακινασ το
οποίο αφορά ςτθ μεταβίβαςθ επιχειριςεων και ζχει τίτλο «Ξεταφορά Γνϊςθσ – Ξετακίνθςθ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ». Υκοπόσ του ζργου είναι να παρζχει ςτο γθράςκον εργατικό δυναμικό και
ςτουσ διαδόχουσ του, τισ ικανότθτεσ και τισ γνϊςεισ για μία επιτυχι επιχειρθματικι διαδοχι.
Επίςθσ, ςτόχοσ είναι θ ανταλλαγι εμπειριϊν ςχετικά με τθν ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου
ςτο ηιτθμα τθσ μεταβίβαςθσ επιχειριςεων, τθν αναγνϊριςθ ορκϊν πρακτικϊν, τθν ανάπτυξθ νζων
υποςτθρικτικϊν δομϊν, τθ δθμιουργία μιασ ςυνεχοφσ ςυνεργαςίασ και το ςτιςιμο μίασ
πλατφόρμασ ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ και γνϊςθσ μεταξφ των εταίρων του ζργου. Υτο ζργο, το
οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το πρόγραμμα «εδαφικισ ςυνεργαςίασ» Interreg IVC με ςυνολικό
προχπολογιςμό €1.722. 660,80, ςυμμετζχουν: από τθν Ελλάδα το Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακινασ
και ο Διμοσ Ξαρακϊνοσ, από τθ Υκωτία το Σανεπιςτιμιο Strathclyde, από τθν Ρλλανδία το Κδρυμα
Ανάπτυξθσ των Επιχειριςεων BDF, από τθν Ιςπανία το Επιμελθτιριο τθσ Βαρκελϊνθσ, από τθ
Νετονία το Φεχνολογικό Σάρκο τθσ χϊρασ και από τθ Βουλγαρία ο Διμοσ του Kardzhali.
Εμπορικά ςήματα
Ρ νζοσ νόμοσ περί εμπορικϊν ςθμάτων (άρ. 121 –183 Ο.4072/2012)33 τζκθκε ςε ιςχφ τον Απρίλιο
2012 και θ ζναρξθ εφαρμογισ του τοποκετείται τον Ρκτϊβριο 2012. Υτο νόμο αυτό
ενςωματϊνονται κοινοτικζσ οδθγίεσ αλλά και απλοποιοφνται οι διαδικαςίεσ απονομισ ςιματοσ. Ξε
τον νζο νόμο, μεταξφ άλλων, επιταχφνεται θ διαδικαςία καταχϊριςθσ ςιματοσ με τθν ειςαγωγι του
κεςμοφ του εξεταςτι (μονομελοφσ οργάνου) για όςα ςιματα δεν παρουςιάηουν απαράδεκτο και
ειςάγονται προκεςμίεσ για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επιπλζον με τον νόμο αυτό
αναβακμίηεται ο ρόλοσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ Υθμάτων, ενςωματϊνονται ρυκμίςεισ που
αφοροφν ςτθν προςταςία των διεκνϊν ςθμάτων και ειςάγεται θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ
υποβολισ τθσ διλωςθσ καταχϊριςθσ ςιματοσ και θ θλεκτρονικι τιρθςθ του βιβλίου ςθμάτων, ενϊ
επιπλζον μειϊνεται το φψοσ των υφιςταμζνων ςιμερα τελϊν που αφοροφν ςτα εμπορικά ςιματα.

33
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Σφςταςη αρχήσ δημοςίων ςυμβάςεων
Ξε τον νόμο 4013/201134 ςυςτάκθκε θ ανεξάρτθτθ αρχι δθμοςίων ςυμβάςεων μζςω τθσ οποίασ
επιδιϊκεται θ παρακολοφκθςθ τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων, θ βελτίωςθ και ενοποίθςθ του ςυναφοφσ νομικοφ πλαιςίου, ο ςυντονιςμόσ και
εξορκολογιςμόσ τθσ πρακτικισ των ανακετουςϊν αρχϊν, κακϊσ και θ προαγωγι τθσ διαφάνειασ
ςτο πεδίο τθσ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Σαράλλθλα με τον ίδιο νόμο
ςυςτινεται ςτο Χπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Οαυτιλίασ, Μεντρικό Ηλεκτρονικό
Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων, με ςκοπό τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και δθμοςίευςθ ςτοιχείων, που
αφοροφν τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.

2.2.4 τιριξθ τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ
Για τθ ςτιριξθ τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων τθν τελευταία διετία
κεςπίςτθκαν μια ςειρά από νομοκετικζσ πράξεισ και υιοκετικθκαν πρωτοβουλίεσ που ςτοχεφουν
ςτθν ενίςχυςθ του εξαγωγικοφ προςανατολιςμοφ των επιχειριςεων.
Εθνική Στρατηγική για τισ εξαγωγζσ

Φο Δεκζμβριο του 2010, για πρϊτθ φορά καταρτίςτθκε ζνα ςυνεκτικό ςχζδιο για τθν εξωςτρζφεια,
ενϊ τον Απρίλιο του 2012 θ πρωτοβουλία αυτι επικαιροποιικθκε. Η Εκνικι Υτρατθγικι για τισ
εξαγωγζσ ςτθρίηεται ςε τρεισ πυλϊνεσ που αντικατοπτρίηουν τισ ανάγκεσ και τθν οπτικι του
εξαγωγζα:
(α) Φθ διεφρυνςθ τθσ εξαγωγικισ βάςθσ (Enlarging Greece’s export base), δθλαδι αφξθςθ του
αρικμοφ των προϊόντων και των εταιριϊν που εξάγουν. Ρ άξονασ περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ
ολοκλθρωμζνων τομεακϊν πολιτικϊν (κεςμικά, χρθματοδοτικά κλπ) για τθν αφξθςθ τθσ εξαγϊγιμθσ
παραγωγικισ βάςθσ τθσ χϊρασ ανά κλάδο.
(β) Φθν προϊκθςθ των εξαγωγϊν (Exports’ promotion), δθλαδι τα παραγόμενα προϊόντα να βρουν
αγοραςτζσ ςτο εξωτερικό, μζςω τθσ επαναπροςζγγιςθσ των παραδοςιακϊν προοριςμϊν και τθ
διείςδυςθ ςε νζεσ αναδυόμενεσ αγορζσ.
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(γ) Φθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν για τθν πραγματοποίθςθ εξαγωγϊν και ειςαγωγϊν (Exports’
facilitation), δθλαδι τθ διευκόλυνςθ του εξαγωγζα ςτθν αποςτολι του παραγόμενου προϊόντοσ
ςτον αγοραςτι του εξωτερικοφ.
Απλοποίηςη τησ ελληνικήσ νομολογίασ για το εξωτερικό εμπόριο
Ξε τθν ψιφιςθ του Σολυνομοςχεδίου Ο.4072/10-04-201235 καταργικθκαν οι παρωχθμζνοι νόμοι
για τισ εξαγωγζσ του που ίςχυαν από το 1959 και το 1979. Ρ νζοσ νόμοσ, μεταξφ άλλων προβλζπει:


τθν δυνατότθτα διενζργειασ εξαγωγϊν για οποιονδιποτε ζμπορο (ΓΕΞΗ, Ξθτρϊο
Εξαγωγϊν),



μια ολοκλθρωμζνθ ψθφιακι πλατφόρμα (το Single Window),



τθ μετατροπι του Ξθτρϊου Εξαγωγζων ςε Ξθτρϊο Εξαγωγϊν, για να δοκεί ζμφαςθ ςτο τι
εξάγουμε μαηί με το ποιοσ εξάγει, και αυτόματθ ςχετικι ενθμζρωςθ των ςτοιχείων μζςω του
Single Window,



τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ ο εξαγωγζασ να εγγράφεται ςε ειδικό μθτρϊο ςτα
Επιμελθτιρια με επιπλζον κόςτοσ (αρκεί θ εγγραφι ςτο ΓΕΞΗ),



τθν τοποκζτθςθ του cluster των εξαγωγικϊν ςυνδζςμων Σανελλινιοσ Υφνδεςμόσ Εξαγωγζων
(ΣΥΕ), Υφνδεςμόσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ (ΥΕΒΕ) και Υφνδεςμοσ εξαγωγζων Μριτθσ
(ΥΕΜ) ςε επιτροπι για το Βραβείο Εξαγωγζα, ϊςτε να αναδειχκοφν καλά παραδείγματα και
πρακτικζσ εταιριϊν με εξαγωγικι δραςτθριότθτα.

Πληροφοριακό Σφςτημα Single Window

Υτα τζλθ του 2011 ανακοινϊκθκε θ ζνταξθ τθσ Σράξθσ Σλθροφοριακό Υφςτθμα Single Window ςτο
ΕΣ Ψθφιακι Υφγκλιςθ και πζντε περιφερειακά προγράμματα. Ρ προχπολογιςμόσ τθσ πράξθσ
ανζρχεται ςε €1.090.000,00 και αφορά ςτθ δθμιουργία μίασ πανεκνικισ διαδικτυακισ πλατφόρμασ
ςτθ βάςθ ενόσ Ενιαίου Ρλοκλθρωμζνου Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ (ΕΡΣΥ) μιασ ςτάςθσ για τθν
θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ όλων των διαδικαςιϊν εμπορικϊν εξαγωγϊν και ειςαγωγϊν, όπωσ θ
υποβολι αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν, ελζγχου και ζκδοςθσ βεβαιϊςεων, πιςτοποιθτικϊν,
αδειϊν, εγγράφων ςυγκατακζςεων ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
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2.2.5 Εφαρμογι τθσ πρωτοβουλίασ Small Business Act
Φο υφιςτάμενο πολιτικό πλαίςιο τθσ ΕΕ-27 για τισ ΞΞΕ, το οποίο υιοκετικθκε το 2008 με τθν
ονομαςία “Small Business Act for Europe” (SBA)36, ςυγκροτείται από δζκα κατευκυντιριεσ αρχζσ
ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ δράςεων για τισ ΞΞΕ τόςο ςε ευρωπαϊκό όςο και ςε εκνικό επίπεδο.
Φον Φεβρουάριο του 2011, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι πραγματοποίθςε αναςκόπθςθ τθσ προόδου που
είχε πραγματοποιθκεί μζχρι τότε αναφορικά με τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι των δζκα αρχϊν του
SBA τόςο ςε ευρωπαϊκό όςο και ςε εκνικό επίπεδο. Υτο πλαίςιο αυτό, ςε εκνικό επίπεδο ζχουν
υιοκετθκεί ςυγκεκριμζνεσ πρωτοβουλίεσ με ςκοπό τον ςυντονιςμό και παρακολοφκθςθσ τθσ
εφαρμογισ των δράςεων που αναλαμβάνονται προκειμζνου θ Ελλάδα να ςυμμορφϊνεται ςτο
μζγιςτο βακμό με τισ αρχζσ τθσ πρωτοβουλίασ SBA.
Εθνικό Σχζδιο Στήριξησ των Μικρομεςαίων Επιχειρήςεων
Φο «Εκνικό Υχζδιο Υτιριξθσ των Ξικρομεςαίων Επιχειριςεων»37, τζκθκε ςε ιςχφ από το Χπουργείο
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Οαυτιλίασ (ΧΣΑΑΟ) τον Ιοφλιο του 2010, με ςκοπό να
ενςωματϊςει τισ δζκα αρχζσ τθσ ευρωπαϊκισ πρωτοβουλίασ SBA. Φο εν λόγω ςχζδιο που
υιοκετικθκε για τθν προγραμματικι περίοδο 2010-2013, δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε τομείσ όπωσ θ
εξωςτρζφεια, θ παραγωγικι αναδιάρκρωςθ των ΞΞΕ, θ καινοτομία θ πράςινθ ανάπτυξθ, ενϊ
παράλλθλα επιχειρεί να δϊςει απάντθςθ ςτα προβλιματα ρευςτότθτασ των ΞΞΕ κυρίωσ μζςω τθσ
ςφςταςθσ του Φαμείου Επιχειρθματικότθτασ38 για τθ χρθματοδότθςθ επενδφςεων, τθσ
ενεργοποίθςθσ του χρθματοδοτικοφ εργαλείου JEREMIE για τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ των
ΞΞΕ και τθσ προκιρυξθσ μιασ δζςμθσ επιδοτοφμενων προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του ΕΥΣΑ 20072013.
Εθνικόσ Απεςταλμζνοσ τησ Ελλάδασ για τισ ΜΜΕ (National SME Envoy)
Μακιερϊκθκε τον Απρίλιο του 2012, μζςω ςχετικισ απόφαςθσ του ΧΣΑΑΟ (απόφαςθ υπ’ αρικμ.
4262/515/14-4-2012), ϊςτε θ Ελλάδα να ςυμμετζχει ςτο δίκτυο εκνικϊν απεςταλμζνων των κρατϊν

36

European Commission (2008), “Think Small First, A “Small Business Act” for Europe”, COM(2008), 394 final, Brussels
25.06.2008.
37
Τπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, «Εκνικό χζδιο τιριξθσ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων 20102013, τιριξθ ςτθν πράξθ: υμβόλαιο τιριξθσ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων», ΕΠΑΝ ΙΙ, Ιοφλιοσ 2010.
38
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– μελϊν για τισ ΞΞΕ, προκειμζνου να προωκθκεί και ςυντονιςκεί καλφτερα θ εφαρμογι του SBA
ςε εκνικό επίπεδο. Υτθν εν λόγω Χπουργικι Απόφαςθ κακορίηονται θ αποςτολι και τα κακικοντα
του Εκνικοφ Απεςταλμζνου τθσ Ελλάδασ για τισ ΞΞΕ, ζτςι ϊςτε να προωκθκεί με τον καλφτερο
δυνατό τρόπο ο ςυντονιςμόσ των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςε κζματα που εμπίπτουν ςτο
πλαίςιο του SBA και να δθμιουργθκεί ζνασ ενεργόσ ςφνδεςμοσ επικοινωνίασ μεταξφ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, των ελλθνικϊν ΞΞΕ και των εκπροςϊπων τουσ, και τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ. Ρ Εκνικόσ Απεςταλμζνοσ για τισ ΞΞΕ είναι ο αρμόδιοσ για τον ςυντονιςμό, τθν
αξιολόγθςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του SBA τόςο ςε εκνικό όςο και ςε
περιφερειακό επίπεδο. Μφριοσ ρόλοσ του είναι ο εντοπιςμόσ των ιδιαίτερων αναγκϊν και
προτεραιοτιτων των ΞΞΕ ςε πρϊιμο ςτάδιο, ζτςι ϊςτε να λαμβάνονται υπόψθ κατά τον
ςχεδιαςμό των εκνικϊν πολιτικϊν και προγραμμάτων.
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3 . Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι  Κ Α Ι ΣΑ  Ε Ι  Σ Ω Ν Μ Μ Ε  Σ Η Ν Ε Τ Ρ Ω Π Η

3.1

ΟΙ ΜΜΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κζςθ τθσ Ξικρομεςαίασ Επιχείρθςθσ ςτθν Ευρϊπθ των 27 εξετάηεται ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζκκεςθσ για το ζτοσ 2010-201139. Βαςίηεται ςε δεδομζνα που αντλοφνται από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία
διαρκρωτικϊν ερευνϊν για τθν επιχειρθματικότθτα τθσ Eurostat (Structural Business Statistics, SBS).
Για τα ζτθ 2011 και 2012 τα διακζςιμα ςτοιχεία βαςίηονται ςε προβλζψεισ που πραγματοποίθςε θ
Eurostat ςε ςυνεργαςία με τθν Ecorys, τθν Cambridge Econometrics και τισ επίςθμεσ εκνικζσ πθγζσ
των κρατϊν – μελϊν.
Βάςει των ςτοιχείων αυτϊν γίνεται ςαφζσ ότι παρά τθν μείωςθ του αρικμοφ τουσ (κατά 2%
περίπου) μετά τθν κρίςθ του 2009, οι ΞΞΕ εξακολουκοφν να αποτελοφν τθ ραχοκοκαλιά τθσ
ευρωπαϊκισ οικονομίασ, καλφπτοντασ το 99,8% (20,8 εκ.) περίπου του ςυνολικοφ αρικμοφ των
επιχειριςεων (τθσ NFBE). Η ςυντριπτικι πλειονότθτα των ευρωπαϊκϊν ΞΞΕ (92,1%) ανικει ςτθν
κατθγορία των πολφ μικρϊν επιχειριςεων. Αντίκετα το ποςοςτό των μεγάλων επιχειριςεων ςτθν
Ευρϊπθ το 2010 διαμορφϊκθκε ςε μόλισ 0,2%.
Η ςυμμετοχι των ΞΞΕ ςτθν ευρωπαϊκι οικονομία εξακολουκεί να είναι ςθμαντικι. Ζτςι, το 2010 θ
προςτικζμενθ αξία των ευρωπαϊκϊν ΞΞΕ ανερχόταν ςε 3.493 δις. περίπου, καλφπτοντασ το 58,4%
του ςυνόλου, ενϊ οι μεγάλεσ επιχειριςεισ που αποτελοφςαν μόνο το 0,2% του πλθκυςμοφ,
παριγαγαν το 42% του προϊόντοσ τθσ οικονομίασ.
Υε όρουσ απαςχόλθςθσ, οι ευρωπαϊκζσ ΞΞΕ αν και καλφπτουν το 66,9% του ςυνόλου,
παρουςιάηουν ςθμαντικι μείωςθ του μζςου αρικμοφ απαςχολοφμενων ανά επιχείρθςθ (το 2007
εκτιμάται ότι μία ΞΞΕ απαςχολοφςε κατά μζςο όρο 4,3 άτομα, το 2010 το εν λόγω μζγεκοσ
διαμορφϊνεται ςε 4,21, ενϊ για το 2011 ςθμειϊκθκε περαιτζρω μείωςθ του μεγζκουσ ςε 4,18). Υε
ςχζςθ με τθν απαςχόλθςθ αξιοςθμείωτο είναι ότι ςφμφωνα με τθν τελευταία αναςκόπθςθ του
Ευρωπαϊκοφ Σαρατθρθτθρίου Απαςχόλθςθσ για το 2010, θ αυτοαπαςχόλθςθ ςτθν ΕΕ-27
επθρεάςτθκε λιγότερο αρνθτικά από τθν οικονομικι κρίςθ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ ΞΞΕ. Ειδικότερα,
το 2009 ο αρικμόσ των αυτοαπαςχολοφμενων μειϊκθκε κατά 1% ζναντι 2% τθσ μείωςθσ των
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εξαρτθμζνων εργαηόμενων. Ξάλιςτα, ςε οριςμζνεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ (μεταξφ των οποίων θ Ελλάδα, θ
Νετονία και το Ην. Βαςίλειο) ςθμειϊκθκε αφξθςθ των αυτοαπαςχολοφμενων.

Διάγραμμα 3.1: Βαςικά μεγζκθ επιχειριςεων (ΕΕ-27, εκτιμιςεισ 2010, % του ςυνόλου τθσ NFBE)
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Αναφορικά με τουσ μζςουσ μιςκοφσ που ιςχφουν για τισ ΞΞΕ και τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ ςτθν ΕΕ27, αναφζρεται ότι το 2010, ο μζςοσ εβδομαδιαίοσ μιςκόσ των μεγάλων επιχειριςεων ιταν 2,6
φορζσ μεγαλφτεροσ απ’ ότι ςτισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. Γενικά, ανάμεςα ςτισ επιμζρουσ
κατθγορίεσ των ΞΞΕ, παρατθρείται διαφοροποίθςθ των μιςκϊν, με τισ πολφ μικρζσ να
προςφζρουν κατά μζςο όρο αρκετά χαμθλότερουσ μιςκοφσ, ςε ςχζςθ με τισ μικρζσ και μεςαίεσ
επιχειριςεισ.
Ξια γενικι διαπίςτωςθ που προκφπτει από τθν ετιςια αναςκόπθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για
τισ ΞΞΕ το 2010-2011 είναι θ διαφορετικι πορεία και θ άνιςθ κατανομι τθσ ανάπτυξθσ των ΞΞΕ
μεταξφ των κρατϊν – μελϊν τθσ ΕΕ-27. Ζτςι ςτθν πλειοψθφία των χωρϊν τθσ ΕΕ-27 ςθμειϊνεται
ανάπτυξθ (δθλ. κετικοί ρυκμοί προςτικζμενθσ αξίασ) θ οποία όμωσ ςυνοδεφεται από αρνθτικοφσ
ρυκμοφσ απαςχόλθςθσ, δθλαδι από περιοριςμζνθ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ. Επιπλζον
βάςει τθσ ετιςιασ αναςκόπθςθσ εντοπίηονται άλλεσ δφο ομάδεσ ΞΞΕ οι οποίεσ όμωσ
ςυγκεντρϊνουν μικρότερο αρικμό χωρϊν: α) εκείνεσ που ςθμειϊνουν ανάπτυξθ και ςυνοδεφεται
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από κετικοφσ ρυκμοφσ απαςχόλθςθσ και (β) εκείνεσ που δεν ςθμειϊνουν ανάπτυξθ και ταυτόχρονα
ςθμειϊνουν αρνθτικοφσ ρυκμοφσ απαςχόλθςθσ.
Ρ λόγοσ τθσ άνιςθσ αυτισ κατανομισ τεκμθριϊνεται από μια ςειρά παράγοντεσ, οι οποίοι
αποτελοφν και τουσ βαςικοφσ τομείσ ςτουσ οποίεσ οι ευρωπαϊκζσ ΞΞΕ ςθμειϊνουν αρνθτικζσ
επιδόςεισ:
Επενδφςεισ: βάςει των εκτιμιςεων που γίνονται από τθν Eurostat ςε ςυνεργαςία με τθν Ecorys και
τθν Cambridge Econometrics, θ τάςθ των επενδφςεων ςτθν ΕΕ-27 (επενδφςεισ / προςτικζμενθ αξία)
δεν ζχει βελτιωκεί και παραμζνει ςε χαμθλά επίπεδα. Ειδικότερα, το 2010 θ τάςθ για επενδφςεισ
ανιλκε ςε 17,2% για τισ ΞΞΕ τθσ NFBE, ζναντι 17,6% το 2009 και 19% το 2008. Η υψθλότερθ τάςθ
για επενδφςεισ παρατθρικθκε ςτον κλάδο των ορυχείων και λατομείων και ςτθν παροχι βαςικϊν
αγακϊν, ενϊ θ μικρότερθ ςτον κλάδο των καταςκευϊν.
Καινοτομία: Βάςει των αποτελεςμάτων του “Innovation Union Scoreboard 2010” (IUS) τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Επιχειριςεων και Βιομθχανίασ, διακρίνονται τζςςερισ μεγάλεσ κατθγορίεσ κρατϊν –
μελϊν τθσ ΕΕ-27:
1. Innovation Leaders («αρχθγοί καινοτομίασ»): χϊρεσ που ζχουν επίδοςθ υψθλότερθ από τθ
μζςθ ευρωπαϊκι (Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Υουθδία)
2. Innovation Followers («ακόλουκοι καινοτομίασ»): χϊρεσ που ζχουν επίδοςθ κοντά ςτθ μζςθ
ευρωπαϊκι (Αυςτρία, Βζλγιο, Μφπροσ, Εςκονία, Γαλλία, Ιρλανδία, Νουξεμβοφργο, Ρλλανδία,
Υλοβενία και Ηνωμζνο Βαςίλειο)
3. Moderate Innovators («χϊρεσ μζτριασ καινοτομίασ»): χϊρεσ που ζχουν επίδοςθ χαμθλότερθ
από τθ μζςθ ευρωπαϊκι (Φςεχία, Ελλάδα, Ρυγγαρία, Ιταλία, Ξάλτα, Σολωνία, Σορτογαλία,
Υλοβακία και Ιςπανία)
4. Modest Innovators («χϊρεσ χαμθλισ καινοτομίασ»): χϊρεσ που ζχουν επίδοςθ αρκετά
χαμθλότερθ από τθ μζςθ ευρωπαϊκι (Βουλγαρία, Νετονία, Νικουανία και Τουμανία).
Σεραιτζρω ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ και πορείασ των ευρωπαϊκϊν ΞΞΕ ςε κζματα καινοτομίασ
αναδεικνφει κάποια κοινά χαρακτθριςτικά. Υφμφωνα με τθν ετιςια αναςκόπθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ για τισ ΞΞΕ το 2010-2011 και τθ Γενικι Γραμματεία Επιχειριςεων και Βιομθχανίασ, θ
πλειονότθτα των ευρωπαϊκϊν ΞΞΕ δεν βαςίηεται ςε E&A για τθν υλοποίθςθ καινοτομιϊν, αλλά ςε
πελάτεσ, προμθκευτζσ ι άλλα δίκτυα και ςυνεργατικοφσ ςχθματιςμοφσ (clusters). Φα κφρια εμπόδια
για τθν πραγματοποίθςθ επενδφςεων από τισ ΞΞΕ εκτιμάται ότι είναι θ περιοριςμζνθ πρόςβαςθ
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ςε χρθματοδότθςθ ζργων με υψθλότερο κίνδυνο, θ δφςκολθ πρόςβαςθ ςε νζεσ τεχνολογίεσ, τα
περίπλοκα και ακριβά δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, οι περιοριςμζνοι πόροι, κακϊσ και θ
ζλλειψθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ. Ζνασ από τουσ πιο αποκαρρυντικοφσ παράγοντεσ για
υλοποίθςθ καινοτομιϊν εκτιμάται ότι είναι θ αδυναμία των ΞΞΕ να υιοκετιςουν και να
αξιοποιιςουν καταλλιλωσ τθν προςφερόμενθ από το δθμόςιο υποςτθρικτικι εκπαίδευςθ.
Πρόςβαςθ ςε χρθματοδότθςθ: ςφμφωνα με τθν πρόςφατθ ζρευνα τθσ Ευρωπαϊκισ Μεντρικισ
Φράπεηασ για τθν πρόςβαςθ των ΞΞΕ τθσ Ευρωηϊνθσ ςε χρθματοδότθςθ, τθν περίοδο Απρίλιοσ –
Υεπτζμβριοσ 2011, διαπιςτϊκθκε ότι θ ανάγκθ των ΞΞΕ τθσ Ευρωηϊνθσ για εξωτερικι
χρθματοδότθςθ αυξικθκε τθν περίοδο αναφοράσ, ενϊ ταυτόχρονα θ πρόςβαςθ ςε τραπεηικό
δανειςμό επιδεινϊκθκε (ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο το 2010). Επιπλζον, θ ζρευνα
καταγράφει ελαφρϊσ χαμθλότερα ποςοςτά επιτυχίασ των ΞΞΕ όταν αιτοφνται για κάποιο δάνειο.
Η πρόςβαςθ ςε χρθματοδότθςθ εξακολουκεί να είναι το δεφτερο ςοβαρότερο πρόβλθμα που
αντιμετωπίηουν οι ΞΞΕ τθσ Ευρωηϊνθσ (ςυγκεντρϊνοντασ το 16% των απαντιςεων τόςο το 2010
όςο και το 2011). Φζλοσ ςθμειϊνεται ότι θ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ χρθματοδότθςθ
αποτελεί μια από τισ δζκα αρχζσ τθσ πρωτοβουλίασ SBA.
Παροχι «δεφτερθσ ευκαιρίασ»: θ παροχι δεφτερθσ ευκαιρίασ αφορά ςε ζντιμουσ επιχειρθματίεσ
όπου ζχουν πτωχεφςει. Ρ εν λόγω παράγοντασ εντάςςεται επίςθσ από το 2008 ςτισ δζκα αρχζσ του
SBA για τθν ευρωπαϊκι πολιτικι των ΞΞΕ. Υφμφωνα με ζρευνεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ40, το
50% των νζων επιχειριςεων δεν καταφζρνουν να επιβιϊςουν μζςα ςτα πρϊτα πζντε χρόνια τθσ
ηωισ τουσ, τάςθ που επιδεινϊνεται λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Φο 2009 εκτιμάται ότι οι
πτωχεφςεισ των επιχειριςεων ςτθν Ευρωηϊνθ αυξικθκαν κατά 46% και ςυνζχιςαν να αυξάνονται
κατά 5% επιπλζον το 2010. Υε όρουσ απαςχόλθςθσ, αυτό ερμθνεφεται ςε 1,7 εκ. λιγότερεσ κζςεισ
εργαςίασ το 2009, δθλαδι αφξθςθ κατά 22% ςε ςχζςθ με το 2008.

3.2

Η ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΕ

Για τθν ενίςχυςθ τθσ κζςθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ζχουν
αναλθφκεί μια ςειρά από πρωτοβουλίεσ, οι κυριότερεσ από τισ οποίεσ ςυνοψίηονται ςτθ ςυνζχεια:

40

«Overcoming the stigma of business failure – for a second chance policy» και «A Second Chance for Entrepreneurs:
Prevention of Bankruptcy, Simplification of Bankruptcy Procedures and Support for a Fresh Start»
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3.2.1 Ανανεωμζνθ τρατθγικι τθσ Λιςςαβόνασ για Ανάπτυξθ και Απαςχόλθςθ
Από το 2005 με τθν ανανεωμζνθ ςτρατθγικι αναγνωρίςτθκε θ ςθμαςία των ΞΞΕ για τθν
ευρωπαϊκι οικονομία, προτείνοντασ ζτςι τθν εφαρμογι πολιτικϊν και ολοκλθρωμζνων
κατευκυντιριων γραμμϊν τόςο ςε ευρωπαϊκό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο κρατϊν – μελϊν για τθν
ενίςχυςθ τθσ κζςθσ τουσ. Υυγκεκριμζνα τα μζτρα που προτείνονταν αφοροφςαν:


τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και των δεξιοτιτων,



τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ των ΞΞΕ ςτισ αγορζσ,



τθν εξάλειψθ τθσ γραφειοκρατίασ,



τθ βελτίωςθ του αναπτυξιακοφ δυναμικοφ των ΞΞΕ,



τθν ενίςχυςθ του διαλόγου και των διαβουλεφςεων με τισ ΞΞΕ και τουσ φορείσ, που τισ
εκπροςωποφν.

3.2.2 Ευρώπθ 2020
Η πρωτοβουλία «Ευρϊπθ 2020» αποτελεί τθ νζα ευρωπαϊκι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ για το 2020, θ
οποία αντικακιςτά τθν Υτρατθγικι τθσ Νιςςαβόνασ, κακιερϊνοντασ τρεισ βαςικζσ προτεραιότθτεσ:


Ζξυπνθ ανάπτυξθ: οικονομικι ανάπτυξθ που κα βαςίηεται ςτθν γνϊςθ και καινοτομία



Βιϊςιμθ ανάπτυξθ: προϊκθςθ μιασ πιο περιβαλλοντικά βιϊςιμθσ και ανταγωνιςτικισ
οικονομίασ



Ανάπτυξθ χωρίσ περιοριςμοφσ: δθμιουργία μιασ οικονομίασ με υψθλι απαςχόλθςθ, με
κοινωνικι και περιφερειακι ςυνοχι.

3.2.3 Πρωτοβουλία Small Business Act for Europe (SBA)
Φο 2008 υιοκετοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι δζκα κατευκυντιριεσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ και
εφαρμογισ δράςεων για τισ ΞΞΕ, οι οποίεσ κα πρζπει να υιοκετοφνται τόςο ςε ευρωπαϊκό όςο και
ςε επίπεδο κρατϊν - μελϊν, αποτυπϊνονται ςτο SBA και ςυγκροτοφν το τρζχον ενιαίο πολιτικό
πλαίςιο για τισ ΞΞΕ ςτθν ΕΕ-27. Ρι δζκα κατευκυντιριεσ αρχζσ του SBA είναι οι εξισ:


Δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο θ επιχειρθματικότθτα αναπτφςςεται και
ανταμείβεται
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Διαςφάλιςθ δεφτερων ευκαιριϊν για ζντιμουσ επιχειρθματίεσ που αντιμετωπίηουν πτϊχευςθ



Υχεδιαςμόσ κανόνων βάςει τθσ αρχισ «Σροτεραιότθτα ςτισ Ξικρζσ Επιχειριςεισ»



Ανταπόκριςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτισ ανάγκεσ των ΞΞΕ



Χιοκζτθςθ δθμόςιων εργαλείων για τισ ανάγκεσ των ΞΞΕ: διευκόλυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των
ΞΞΕ ςε ζργα δθμόςιασ ανάκεςθσ και καλφτερθ χριςθ των κρατικϊν ενιςχφςεων



Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των ΞΞΕ ςε χρθματοδότθςθ και δθμιουργία ενόσ
περιβάλλοντοσ που κα υποςτθρίηει τισ ζγκαιρεσ πλθρωμζσ ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ



Σαροχι βοικειασ ςτισ ΞΞΕ ζτςι ϊςτε να επωφελθκοφν περιςςότερο από τισ ευκαιρίεσ που
προςφζρει θ Ενιαία Αγορά



Σροϊκθςθ των δεξιοτιτων και τθσ καινοτομίασ



Αναγνϊριςθ επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν ςε περιβαλλοντικζσ πρακτικζσ



Ενκάρρυνςθ τθσ διεκνοποίθςθσ των ΞΞΕ

Φο περιεχόμενο τθσ πρωτοβουλίασ SBΑ ανακεωρικθκε τον Φεβρουάριο 201141, με αφορμι τθν νζα
ευρωπαϊκι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ «Ευρϊπθ 2020». Ρι ανωτζρω βαςικζσ αρχζσ τθσ πρωτοβουλίασ
εξακολουκοφν να ιςχφουν, ωςτόςο μετά τθν ανακεϊρθςθ θ ζμφαςθ δίδεται ςτουσ εξισ τομείσ:


Βελτίωςθ και διευκόλυνςθ των ΞΞΕ ςε μζςα χρθματοδότθςθσ



Μαλφτερθ ενςωμάτωςθ τθσ αρχισ «Σροτεραιότθτα ςτισ Ξικρζσ Επιχειριςεισ»



Σλιρθσ αξιοποίθςθ τθσ Ενιαίασ Αγοράσ



Σαροχι βοικειασ ςτισ ΞΞΕ για να αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ
και τθσ κλιματικισ αλλαγισ



Σροϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ, απαςχόλθςθσ και ανάπτυξθσ χωρίσ περιοριςμοφσ.

3.2.4 Δθμιουργία δικτφου εκνικών απεςταλμζνων ΜΜΕ (Network of SME Envoys)
Φον Φεβρουάριο 2011 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κάλεςε τα κράτθ μζλθ να ορίςουν τον αντίςτοιχο
εκνικό απεςταλμζνο τουσ (National SME Envoy), ϊςτε τελικά να δθμιουργθκεί ζνα δίκτυο εκνικϊν

41

European Commission (2011), “Review of the Small Business Act for Europe”, COM(2011) 78 final, 23.02.2011, Brussels. ε
εκνικό επίπεδο, για το ενθμερωτικό δελτίο για τθν Ελλάδα βλ. European Commission (2011), “SBA Fact Sheet, Greece
2010/11”, DG Enterprise and Industry.
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αποςταλμζνων με κφριο ρόλο τθ δθμιουργία επικοινωνιακϊν καναλιϊν μεταξφ τθσ Επιτροπισ, των
ΞΞΕ και των εκπροςϊπων τουσ, κακϊσ και τθν προϊκθςθ των ςυμφερόντων των ΞΞΕ,
διαςφαλίηοντασ τθν αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ αρχισ «Σροτεραιότθτα ςτισ Ξικρζσ
Επιχειριςεισ» ςτθν νζα Ευρωπαϊκι Υτρατθγικι 2020.

3.2.5 Πρόςβαςθ των ΜΜΕ ςε χρθματοδότθςθ
Φο πρόγραμμα – πλαίςιο για τθν Ανταγωνιςτικότθτα και Μαινοτομία (Competitiveness and
Innovation Framework Programme, CIP) αποτελεί το βαςικό μζςο χρθματοδότθςθσ των ΞΞΕ ςε
ευρωπαϊκό επίπεδο από το 2008 και μετά, κυρίωσ μζςω διευκολφνςεων επενδφςεων από κεφάλαια
επιχειρθματικοφ κινδφνου, κακϊσ και μζςω παροχισ εγγυιςεων για δανειοδότθςθ.
Επιπλζον, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει ςυςτιςει ζνα μόνιμο Φόρουμ Χρθματοδότθςθσ των ΞΞΕ,
ζτςι ϊςτε να φζρνει ςε επικοινωνία αντιπροςϊπουσ των ΞΞΕ, τράπεηεσ, φορείσ τθσ αγοράσ και
άλλα πιςτωτικά ιδρφματα (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ΕΦΕπ). Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ εφρεςθ
λφςεων ςτα ςθμαντικά πιςτωτικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι ΞΞΕ, ιδιαίτερα τθν τρζχουςα
περίοδο.

3.2.6 Εξωςτρζφεια
Η ςτρατθγικι τθσ ΕΕ για τισ ΞΞΕ που παρατίκεται ςτθ «Small Business Act» (SBA) για τθν Ευρϊπθ,
καλοφςε τθν ΕΕ και τα κράτθ μζλθ να υποςτθρίξουν τισ ΞΞΕ και να τισ ενκαρρφνουν να
επωφελθκοφν από τθν ανάπτυξθ των αγορϊν εκτόσ τθσ ΕΕ, ιδίωσ μζςω ειδικισ υποςτιριξθσ για τθν
αγορά και δραςτθριοτιτων κατάρτιςθσ για τθν επιχειρθματικότθτα. Η ανακεϊρθςθ τθσ SBA
επιβεβαίωςε ακόμα περιςςότερο τθν ανάγκθ για υποςτιριξθ ςε τομείσ όπωσ θ παροχι βοικειασ για
πρόςβαςθ ςε αγορζσ, θ εξάλειψθ μθ δαςμολογικϊν φραγμϊν, θ κακοδιγθςθ ςε κανονιςτικά
κζματα, θ τυποποίθςθ και θ αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ.
ςον αφορά τθν υποδομι υποςτιριξθσ, το δίκτυο «Enterprise Europe Network» όχι μόνο βοθκά τισ
εταιρείεσ και ιδίωσ τισ ΞΞΕ να επωφελθκοφν από τα πλεονεκτιματα τθσ εςωτερικισ αγοράσ αλλά,
επίςθσ, παρζχει υποςτιριξθ για τθ διεκνοποίθςθ των ΞΞΕ. Ρι εταίροι του δικτφου ςτα κράτθ μζλθ
ςυχνά φιλοξενοφνται από οργανιςμοφσ ςτιριξθσ των επιχειριςεων ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο,
ςυμβάλλοντασ με αυτό τον τρόπο ςτθν ενοποίθςθ υποςτθρικτικϊν δομϊν από όλεσ τισ χϊρεσ. Φο
δίκτυο βοθκά τισ ΞΞΕ μζςω τθσ ςυμμετοχισ περιςςότερων από 600 τοπικϊν εταίρων ςε όλο τον
κόςμο: ςυνικωσ, μια ΞΞΕ αναηθτά υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ ςε τοπικό επίπεδο όταν ςχεδιάηει
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να διεκνοποιθκεί, είτε κζλει να αξιοποιιςει τισ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ τθσ ενιαίασ αγοράσ είτε
να επεκτακεί ςε αγορζσ εκτόσ ΕΕ.
Η ανακεωρθμζνθ ςτρατθγικι τθσ Επιτροπισ για τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά42, με τθν προςζγγιςθ
εταιρικισ ςχζςθσ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, των κρατϊν μελϊν και τθσ επιχειρθματικισ
κοινότθτασ τθσ ΕΕ, ςυνζβαλε επίςθσ ςτθν υποςτιριξθ τθσ διεκνοποίθςθσ των ευρωπαϊκϊν ΞΞΕ. Ρι
ΞΞΕ δραςτθριοποιοφνται όλο και περιςςότερο ςε εξαγωγικζσ αγορζσ, ενϊ ςυχνά αντιμετωπίηουν
τισ μεγαλφτερεσ προκλιςεισ για να ξεπεράςουν τουσ εμπορικοφσ φραγμοφσ. Σαράλλθλα,
επωφελοφνται από τθν προςζγγιςθ εταιρικισ ςχζςθσ τόςο ςτθν ΕΕ όςο και ςε αγορζσ εκτόσ ΕΕ. Αυτό
επιτυγχάνεται, μεταξφ άλλων, μζςω των ομάδων για τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά ςε βαςικζσ
εξαγωγικζσ αγορζσ, που λειτουργοφν υπό τθν αιγίδα των αντιπροςωπειϊν τθσ ΕΕ. Η βάςθ
δεδομζνων για τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά είναι άλλο ζνα ςθμαντικό εργαλείο ςτο πλαίςιο τθσ
ςτρατθγικισ για τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά. Σαρζχει δωρεάν διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με
τουσ δαςμοφσ και ςθμαντικοφσ μθ δαςμολογικοφσ φραγμοφσ ςε τρίτεσ χϊρεσ, κακϊσ και ζναν οδθγό
εξαγωγϊν43.
Η νζα εμπορικι ςτρατθγικι τθσ ΕΕ44 επιβεβαίωςε τθ χρθςιμότθτα τθσ ςτρατθγικισ για τθν
πρόςβαςθ ςτθν αγορά και των υπθρεςιϊν τθσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε παγκόςμιεσ
αγορζσ για τισ επιχειριςεισ τθσ ΕΕ.
Η ευρωπαϊκι πφλθ πλθροφόρθςθσ για τα τελωνεία (ECIP) παρζχει περαιτζρω πρακτικζσ
πλθροφορίεσ για μελλοντικοφσ εμπόρουσ, κακϊσ και θλεκτρονικά εργαλεία μάκθςθσ και βάςεισ
δεδομζνων45.
Φζλοσ, για τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν πρόςβαςθσ των Ευρωπαϊκϊν ΞΞΕ ςτισ αγορζσ ζχουν
προβλεφκεί διάφορεσ πρωτοβουλίεσ. Ενδεικτικά αναφζρονται:


θ χριςθ των ευρωπαϊκϊν προτφπων πιο φιλικϊν για τισ ΞΞΕ τα οποία προςφζρονται μζςω
γραφείων εξυπθρζτθςθσ και θλεκτρονικϊν πυλϊν (π.χ. απλουςτευμζνεσ θλεκτρονικζσ
διαδικαςίεσ δθμοςίων ανακζςεων για από κοινοφ υποβολι προςφορϊν),
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ο Ευρωπαϊκόσ κϊδικασ βζλτιςτων πρακτικϊν ενίςχυςθσ ΞΞΕ.

COM(2007) 183
Βλζπε http://madb.europa.eu/
COM(2010) 612
http://ec.europa.eu/ecip/index_en.htm
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3.2.7 Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ
Για τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ των ΞΞΕ και τθν ανάπτυξθ καινοτόμων
δράςεων ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τουσ, ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ζχουν κακιερωκεί ςθμαντικζσ
πρωτοβουλίεσ. Ενδεικτικά αναφζρονται:


θ «Ευρωπαϊκι Εβδομάδα ΞΞΕ» θ οποία αποτελεί μία πανευρωπαϊκι πλατφόρμα
προϊκθςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ, με πάνω από 1.500 εκδθλϊςεισ και τρία εκατομμφρια
ςυμμετζχοντεσ ετθςίωσ,



το πρόγραμμα «Erasmus για νζουσ επιχειρθματίεσ» το οποίο ξεκίνθςε το 2009 και προςφζρει
πρακτικι εκπαίδευςθ (on-the-job training) ςε νζουσ επιχειρθματίεσ, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ
των διαςυνοριακϊν δικτυϊςεων και ςυνεργαςιϊν με πιο ζμπειρουσ επιχειρθματίεσ,



το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σρεςβευτϊν Γυναικείασ Επιχειρθματικότθτασ, το οποίο προσ το παρόν
αποτελείται από 250 επιτυχθμζνεσ γυναίκεσ επιχειρθματίεσ.

Επιπλζον ζχουν αναλθφκεί ςθμαντικζσ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ για τθν διευκόλυνςθ τθσ
λειτουργίασ των ΞΞΕ. Ειδικότερα, ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ζχουν κεςπιςτεί οι περιςςότερεσ
νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ που προβλζπονταν από το SBA για τθν διευκόλυνςθ τθσ λειτουργίασ των
ΞΞΕ:


θ οδθγία περί θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ (e-invoicing) θ οποία εκδόκθκε από το Ευρωπαϊκό
Υυμβοφλιο το 2010,



θ προαιρετικι υιοκζτθςθ ενόσ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ για το ΦΣΑ, που ουςιαςτικά κα
επιτρζπει τθν κακυςτζρθςθ τθσ λογιςτικισ εγγραφισ του και κατά ςυνζπεια τθσ πλθρωμισ
του ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ, μζχρι να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι από τουσ πελάτεσ τθσ
επιχείρθςθσ,



θ οδθγία περί κακυςτεριςεων πλθρωμϊν βάςει τθσ οποίασ οι δθμόςιεσ αρχζσ
υποχρεϊνονται να εξοφλοφν τουσ προμθκευτζσ τουσ ςε διάςτθμα 30 θμερϊν, ενϊ τίκεται
ανϊτατο όριο 60 θμερϊν για τισ πλθρωμζσ μεταξφ επιχειριςεων (εκτόσ εάν υπάρξει
διαφορετικι ςυμφωνία μεταξφ των δφο μερϊν), θ οποία εκδόκθκε από το Ευρωπαϊκό
Υυμβοφλιο τον Ιανουάριο 2011,



τα «Φεςτ ΞΞΕ», θ χριςθ των οποίων υποςτθρίηει τθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων τθσ
νομοκεςίασ τθσ ςτισ επιχειριςεισ.
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Από τισ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που προζβλεπε θ πρωτοβουλία SBA εκκρεμεί μόνο θ ζγκριςθ τθσ
δθμιουργίασ νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν νζα μορφι Ευρωπαϊκισ Ιδιωτικισ Εταιρείασ (European
Private Company, SPE).
Πολιτική ανταγωνιςμοφ
Η πολιτικι τθσ ΕΕ για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για πολφ καιρό μεταχειρίςτθκε ευνοϊκά τισ ΞΞΕ
αναγνωρίηοντασ τισ ειδικζσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν λόγω του μεγζκουσ τουσ. Ξε τθν Small
Business Act, θ Επιτροπι πρότεινε ζναν νζο κανονιςμό απαλλαγισ (GBER — Γενικόσ κανονιςμόσ
απαλλαγισ κατά κατθγορία) όςον αφορά τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ, που ενοποιεί ςε ζνα κείμενο και
εναρμονίηει τουσ κανόνεσ που προθγουμζνωσ περιζχονταν ςε πζντε ξεχωριςτοφσ κανονιςμοφσ, και
επεκτείνει τισ κατθγορίεσ των κρατικϊν ενιςχφςεων που καλφπτονται από τθν απαλλαγι. Υτο
πλαίςιο των νζων κανόνων, οι ΞΞΕ μποροφν να λαμβάνουν επενδυτικζσ ενιςχφςεισ ζωσ και 7,5
εκατ. ευρϊ για ζνα δεδομζνο ςχζδιο, χωρίσ τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊνουν τθν Επιτροπι. Η
πρωτοβουλία ζχει, επίςθσ, ωσ ςτόχο να διευκολφνει τα ςχζδια περιβαλλοντικισ προςταςίασ και να
προωκιςει τθ γυναικεία επιχειρθματικότθτα.
Διευκόλυνςη τησ πρόςβαςησ ςτισ αγορζσ

Σρόοδοσ εκτιμάται ότι ζχει πραγματοποιθκεί, τόςο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι όςο και από
άλλουσ ςχετικοφσ ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ, ςε κζματα πρόςβαςθσ των ΞΞΕ ςτθν ανάπτυξθ και
χριςθ των ευρωπαϊκϊν προτφπων. Υε γενικζσ γραμμζσ, παρατθρείται μία προςπάκεια μετατροπισ
των ευρωπαϊκϊν προτφπων ςε πιο φιλικά προσ τισ ΞΞΕ, ενϊ ςτόχοσ των ςχετικϊν οργανιςμϊν
είναι θ παροχι υποςτιριξθσ των ΞΞΕ μζςω γραφείων εξυπθρζτθςθσ και θλεκτρονικϊν πυλϊν.
Επιπλζον, αναφορικά με κζματα δθμόςιασ ανάκεςθσ, εκτιμάται ότι οι απλουςτευμζνεσ
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ και οι ευκαιρίεσ για από κοινοφ υποβολι προςφορϊν ζχουν διευκολφνει
τθν πρόςβαςθ των ΞΞΕ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.
ςον αφορά τθν πρόςβαςθ των ΞΞΕ ςε ξζνεσ αγορζσ, τον Οοζμβριο του 2010, θ Ευρωπαϊκι
Επιτροπι άνοιξε ζνα κζντρο ςτθν Κίνα με ςκοπό να προςφζρει πλθροφορίεσ, ςυμβουλζσ και
εκπαίδευςθ, κακϊσ και να παρουςιάςει ευκαιρίεσ ςτισ ευρωπαϊκζσ ΞΞΕ που κζλουν να
επεκτείνουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ (είτε μζςω εξαγωγϊν είτε μζςω επενδφςεων) ςτθν αςιατικι
αγορά.
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3.2.8 Ανκρώπινο δυναμικό
Η ςθμαςία ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν ΕΕ-27 αναγνωρίςτθκε ςτο πλαίςιο τθσ
ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» όπου κεςπίςτθκαν τρεισ εμβλθματικζσ πρωτοβουλίεσ οι οποίεσ
εμπίπτουν ςτουσ τομείσ τθσ απαςχόλθςθσ, των κοινωνικϊν υποκζςεων και τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ.
Ρι εν λόγω πρωτοβουλίεσ δρουν ςυμπλθρωματικά με τθν παρακάτω δζςμθ κατευκυντιριων
γραμμϊν για τισ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ των κρατϊν μελϊν:


Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν αγορά εργαςίασ των γυναικϊν και των ανδρϊν, μείωςθ τθσ
διαρκρωτικισ ανεργίασ και τθν προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ των κζςεων εργαςίασ.



Ανάπτυξθ ειδικευμζνου εργατικοφ δυναμικοφ που ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ
και προϊκθςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ



Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και των επιδόςεων των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε
όλα τα επίπεδα και αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν τριτοβάκμια ι ιςοδφναμθ εκπαίδευςθ



Σροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ.

Επιπλζον, ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ και κατάρτιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ζχουν αναλθφκεί
ςθμαντικζσ ευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ και υλοποιοφνται προγράμματα για τθν ενίςχυςθ των νζων ι
υφιςτάμενων επιχειρθματιϊν με τθν παροχι υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ. Ενδεικτικά αναφζρονται:


Φο πρόγραμμα Δια βίου μάκθςθσ με προχπολογιςμό περίπου €7 δισ για το διάςτθμα 20072013, το οποίο περιλαμβάνει τζςςερα επιμζρουσ προγράμματα: το πρόγραμμα Comenius για
τα ςχολεία, το πρόγραμμα Erasmus για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, το πρόγραμμα Leonardo da
Vinci για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και το πρόγραμμα Grundtvig για τθν
εκπαίδευςθ ενθλίκων.



Φο πρόγραμμα Erasmus για νζουσ επιχειρθματίεσ, το οποίο βοθκά φιλόδοξουσ Ευρωπαίουσ
επιχειρθματίεσ να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για να ξεκινιςουν και/ ι να
διευκφνουν με επιτυχία μία μικρι επιχείρθςθ ςτθν Ευρϊπθ, μζςω τθσ ανταλλαγισ γνϊςεων
και επιχειρθματικϊν ιδεϊν με ζμπειρουσ επιχειρθματίεσ ςτουσ οποίουσ μζνουν κοντά και
ςυνεργάηονται για μία περίοδο 1-6 μθνϊν.
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4 . Π ΑΡ ΟΤ Ι ΑΗ

ΔΕΚΑ

ΚΛΑΔΩΝ

ΣΟΝ

ΣΟΜΕΑ

ΣΗ

Μ Ε ΣΑ Π Ο Ι Η  Η 
Για τθν αποτφπωςθ τθσ κλαδικισ διάςταςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων,
ζγινε αναλυτικι παρουςίαςθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν δζκα επιλεγμζνων μεταποιθτικϊν
κλάδων τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, θ οποία βαςίςτθκε ςτισ ςχετικζσ κλαδικζσ μελζτεσ που εκπονεί θ
Ανάδοχοσ εταιρεία ICAP GROUP A.E. Υυνεπϊσ τα ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτθ
ςυνζχεια είναι αποτζλεςμα τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων από τισ κάτωκι κλαδικζσ μελζτεσ τθσ ICAP
GROUP A.E.:


Φυποποίθςθ - Υυςκευαςία Οωπϊν Ρπωροκθπευτικϊν (Ξάρτιοσ 2012



Φυροκομικά προϊόντα (Ξάιοσ 2012)



Ελαιόλαδο Συρθνζλαιο (Ξάιοσ 2011)



Φαρμακευτικζσ εταιρείεσ (Ιοφνιοσ 2011)



Σλαςτικι ςυςκευαςία (Ξάιοσ 2011)



Σλαςτικοί ςωλινεσ και χαλυβδοςωλινεσ (Ιανουάριοσ 2011)



Ηλεκτρολογικό υλικό εγκαταςτάςεων (Ξάρτιοσ 2012)



Ζπιπλα Ρικιακισ Χριςθσ (Φεβρουάριοσ 2012)



Αγροτικά Εφόδια (Φεβρουάριοσ 2011)



Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Οοζμβριοσ 2011)

4.1

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΒΑΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΕΚΑ
ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Για τθν χρθματοοικονομικι ανάλυςθ κάκε κλάδου γίνεται χριςθ των αντιπροςωπευτικότερων
επιχειριςεων ςε κάκε ζναν από αυτοφσ, και υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ των επιδόςεϊν τουσ ςε
οκτϊ δείκτεσ όπωσ αυτοί διαμορφϊκθκαν ςε βάκοσ πενταετίασ, ςφμφωνα με τα δθμοςιευμζνα
οικονομικά τουσ ςτοιχεία.
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Φο μζςο περικώριο μικτοφ κζρδουσ παρουςιάηεται ιδιαίτερα αυξθμζνο για τισ φαρμακευτικζσ
εταιρείεσ (33,97%) κακϊσ και για τον κλάδο ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (39,30%), ενϊ οι
χαμθλότερεσ επιδόςεισ καταγράφονται ςτον κλάδο του ελαιόλαδου – πυρθνζλαιου και των
χαλθβδοςωλινων (11,24% και 11,52% αντίςτοιχα).
Ρ δείκτθσ του κακαροφ περικωρίου κζρδουσ κυμάνκθκε κατά μζςο όρο ςε πολφ χαμθλότερα
επίπεδα για τθν ομάδα των 20 βαςικότερων επιχειριςεων τυροκομικϊν προϊόντων (1,55%), και 8
επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον παραγωγικό τομζα του ελαιόλαδου, ενϊ οριακά
κετικόσ εμφανίηεται ο εν λόγω δείκτθσ ςτουσ κλάδουσ των επίπλων οικιακισ χριςθσ (0,20%) και
φαρμακευτικϊν εταιρειϊν (0,71%). Αρνθτικόσ εμφανίηεται ςτισ εξεταηόμενεσ επιχειριςεισ τεςςάρων
κλάδων: τυποποίθςθ και ςυςκευαςία νωπϊν και οπωροκθπευτικϊν (-0,12%), πλαςτικοί ςωλινεσ
(-0,65%), χαλυβδοςωλινεσ (-2,82%) και θλεκτρολογικό υλικό εγκαταςτάςεων (-1,19%).
Η μζςθ αποδοτικότθτα ιδίων κεφαλαίων παρουςίαςε μεγάλεσ ςτο ςφνολο ςχεδόν των δζκα
μεταποιθτικϊν κλάδων, ενϊ καλφτερεσ επιδόςεισ ςτο ςυγκεκριμζνο δείκτθ παρουςίαςαν τόςο οι
φαρμακευτικζσ επιχειριςεισ όςο και οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο των
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (αντίςτοιχα 40,49% και 46,46%). Αντίκετα ςε πολφ χαμθλά επίπεδα
διαμορφϊκθκε ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ ιδίων κεφαλαίων για τισ επιχειριςεισ του κλάδου
αγροτικϊν εφοδίων και ειδικότερα αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε γεωργικά φάρμακα και με
τθν παραγωγι ςπόρων (2,71%), χαλυβδοςωλινων (2,57%) και πλαςτικϊν ςωλινων (2,59%) και
θλεκτρολογικοφ υλικοφ εγκαταςτάςεων (-2,47%).
Αρνθτικι εικόνα παρουςιάηει ο δείκτθσ γενικισ ρευςτότθτασ ςτισ επιχειριςεισ ςχεδόν όλων των
εξεταηόμενων κλάδων, διαμορφοφμενοσ ςε τιμζσ κάτω του 2 (κυμάνκθκε από 1,19 ςτον κλάδο τθσ
τυποποίθςθσ και ςυςκευαςίασ νωπϊν και οπωροκθπευτικϊν μζχρι 1,84 ςτον κλάδο πλαςτικισ
ςυςκευαςίασ). Εξαίρεςθ αποτζλεςαν οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται αφενόσ ςτθν αγορά
των χαλυβδοςωλινων (2,1) και αφετζρου ςτο θλεκτρολογικό υλικό εγκαταςτάςεων (3,9).
Αναφορικά με του δείκτεσ χρθματοοικονομικισ διάρκρωςθσ, ο μζςοσ όροσ του λόγου ξζνων προσ
ίδια κεφάλαια διαμορφϊκθκε ςε υψθλά επίπεδα για τθν ομάδα επιχειριςεων ιατροτεχνολογικϊν
προϊόντων (6,84) και λιπαςμάτων (6,78) υποδθλϊνοντασ γενικά εξάρτθςθ των επιχειριςεων από τα
ξζνα κεφάλαια, ενϊ ο μζςοσ δείκτθσ κάλυψθσ χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν εμφανίηεται υψθλόσ
για τισ φαρμακευτικζσ εταιρείεσ (69,84), τισ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν τυποποίθςθ και
ςυςκευαςία νωπϊν οπωροκθπευτικϊν (23,52) και τυροκομικϊν προϊόντων (13,48).
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Φζλοσ ο μζςοσ χρόνοσ είςπραξθσ απαιτιςεων εμφανίηεται εξαιρετικά υψθλόσ ςτον κλάδο
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (397 θμζρεσ) γεγονόσ που αποτυπϊνει το μείηον πρόβλθμα του
κλάδου ςχετικά με τισ κακυςτεριςεισ εξόφλθςθσ από πλευράσ δθμόςιου τομζα, κακϊσ επίςθσ ςτον
κλάδο των αγροτικϊν εφοδίων (269 θμζρεσ για τισ εταιρείεσ οι οποίεσ ζχουν ωσ βαςικι
δραςτθριότθτα τθν ανάμειξθ/επεξεργαςία και τυποποίθςθ γεωργικϊν φαρμάκων ι/και τθν
παραγωγι ςπόρων και 208 θμζρεσ για εταιρείεσ οι οποίεσ ζχουν ωσ βαςικι δραςτθριότθτα τθν
ανάμειξθ/επεξεργαςία και τυποποίθςθ λιπαςμάτων). Ξεγαλφτερεσ κακυςτεριςεισ ςτισ πλθρωμζσ
προμθκευτϊν τουσ εμφανίηουν οι επιχειριςεισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (222 θμζρεσ) και ο
κλάδοσ των πλαςτικϊν ςωλινων και χαλυβδοςωλινων (αντίςτοιχα 141 και 133 θμζρεσ).

Διάγραμμα 4.1: Χρθματοοικονομικοί δείκτεσ ςε δζκα μεταποιθτικοφσ κλάδουσ
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θμειϊςεισ:
1I

ΦΧΣΡΣΡΙΗΥΗ ΜΑΙ ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ ΟΩΣΩΟ
ΡΣΩΤΡΜΗΣΕΧΦΙΜΩΟ

VII

ΧΑΝΧΒΔΡΥΩΝΗΟΕΥ

II

ΦΧΤΡΜΡΞΙΜΑ ΣΤΡΛΡΟΦΑ

VIII

ΗΝΕΜΦΤΡΝΡΓΙΜΡ ΧΝΙΜΡ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ

III

ΕΝΑΙΡΝΑΔΡ - ΣΧΤΗΟΕΝΑΙΡ

IX

ΖΣΙΣΝΑ ΡΙΜΙΑΜΗΥ ΧΤΗΥΗΥ

IV

ΦΑΤΞΑΜΕΧΦΙΜΕΥ ΕΦΑΙΤΕΙΕΥ

X

ΑΓΤΡΦΙΜΑ ΕΦΡΔΙΑ 1: εταιρείεσ με βαςικι δραςτθριότθτα τθν ανάμειξθ
/επεξεργαςία, τυποποίθςθ λιπαςμάτων

V

ΣΝΑΥΦΙΜΗ ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ

XI

ΑΓΤΡΦΙΜΑ ΕΦΡΔΙΑ 2: εταιρείεσ με βαςικι δραςτθριότθτα τθν ανάμειξθ/επεξεργαςία,
τυποποίθςθ γεωργικϊν φαρμάκων ι/και τθν παραγωγι ςπόρων

VI

ΣΝΑΥΦΙΜΡΙ ΥΩΝΗΟΕΥ

XII

ΙΑΦΤΡΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΑ ΣΤΡΛΡΟΦΑ

(*) ε οριςμζνουσ κλάδουσ, για τον υπολογιςμό του μζςου όρου του ςυγκεκριμζνου δείκτθ ζχουν εξαιρεκεί από το αρχικό δείγμα επιχειριςεων περιπτϊςεισ
που παρουςιάηουν ακραίεσ τιμζσ
Πθγι: Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί – ICAP Group A.E.

4.2

ΚΤΡΙΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΚΑ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Υτθν παροφςα ενότθτα ςυνοψίηονται τα κφρια χαρακτθριςτικά των δζκα εξεταηόμενων κλάδων τθσ
μεταποίθςθσ κακϊσ και τα βαςικότερα χαρακτθριςτικά των αντίςτοιχων αγορϊν.
Διάρθρωςη των κλάδων
Αξιοςθμείωτθ διαςπορά παρατθρείται ςε δφο κλάδουσ αναφορικά είτε με το μζγεκοσ των
δραςτθριοποιοφμενων επιχειριςεων είτε με τθν νομικι τουσ μορφι. Ζτςι ο κλάδοσ τθσ τυποποίθςθσ
και ςυςκευαςίασ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν χαρακτθρίηεται από τθ ςυνφπαρξθ εταιρειϊν ΑΕ και ΕΣΕ
και πολλϊν μικρότερων ομόρρυκμων και ατομικϊν επιχειριςεων με ςθμαντικι κζςθ ςτθν εγχϊρια
αγορά, αλλά και ςτισ εξαγωγζσ, κακϊσ και ςυνεταιριςτικϊν φορζων όλων των μορφϊν. Ευρεία
διαςπορά εμφανίηει και ο παραγωγικόσ τομζασ τυροκομικϊν προϊόντων λόγω τθσ φπαρξθσ αφενόσ
μεγάλου αρικμοφ μικρομεςαίων κυρίωσ επιχειριςεων, και αφετζρου οριςμζνων μεγάλων
βιομθχανιϊν.
Σαράλλθλα, ςε οριςμζνουσ κλάδουσ παρατθρείται παρουςία μεγάλου αρικμοφ επιχειριςεων που
διαφζρουν μεταξφ τουσ όχι μόνο ωσ προσ το μζγεκοσ, αλλά και ωσ προσ το βακμό
δραςτθριοποίθςισ τουσ ςτισ διάφορεσ κατθγορίεσ προϊόντων των ίδιων ι και άλλων κλάδων.
Αναλυτικότερα:


ο κλάδοσ πλαςτικισ ςυςκευαςίασ: περιλαμβάνει πλθκϊρα προϊόντων (π.χ. εφκαμπτα είδθ
πλαςτικισ ςυςκευαςίασ όπωσ ςάκοι, ςακοφλεσ, φιλμ ςυςκευαςίασ κλ.π. και δφςκαμπτα είδθ
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πλαςτικισ ςυςκευαςίασ όπωσ δεξαμενζσ βυτία κ.λ.π.) και ωσ εκ τοφτου οι επιχειριςεισ του
κλάδου αςχολοφνται με μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ προϊόντων, ενϊ πολλζσ από αυτζσ
δραςτθριοποιοφνται με τθν παραγωγι / ειςαγωγι και άλλων προϊόντων πζραν αυτϊν που
αφοροφν ςτο ςυγκεκριμζνο κλάδο,


ςτο

κλάδο

ελαιόλαδου

και

πυρθνζλαιου

ςθμειϊνεται

διαφοροποίθςθ

των

δραςτθριοποιοφμενων εταιρειϊν δεδομζνου ότι κάκε μια από αυτζσ μπορεί να εςτιάηει ςε
ζνα ι περιςςότερα από τα διαφορετικά ςτάδια που περιλαμβάνει θ διαδικαςία παραγωγισ,
από τθν παραλαβι τθσ πρϊτθσ φλθσ (ελιζσ – πυρινασ ελιϊν) μζχρι τθ διάκεςθ του τελικοφ
προϊόντοσ,


ςτουσ κλάδουσ α) πλαςτικοί ςωλινεσ και χαλυβδοςωλινεσ, β) θλεκτρολογικό υλικό, γ)
ζπιπλα

οικιακισ

χριςθσ,

δ)

αγροτικά

εφόδια:

οι

ειςαγωγικζσ

επιχειριςεισ

δραςτθριοποιοφνται ςτο εμπόριο μιασ ευρείασ γκάμασ προϊόντων εκτόσ των προϊόντων του
κλάδου,
Φζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι τόςο ςτον κλάδο των ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων όςο και των
φαρμακευτικϊν εταιρειϊν περιλαμβάνονται κατά κφριο λόγο επιχειριςεισ με αξιόλογθ δυναμικι
και με μακρόχρονθ παρουςία ςτθν αγορά, οριςμζνεσ εκ των οποίων αποτελοφν κυγατρικζσ ιςχυρϊν
πολυεκνικϊν ομίλων.
Εποχικότητα

Αυξθμζνθ εποχικότθτα παρατθρείται ςτθ λειτουργία των τυποποιθτικϊν μονάδων νωπϊν
οπωροκθπευτικϊν αφενόσ λόγω τθσ φπαρξθσ ςυγκεκριμζνθσ περιόδου ςυγκομιδισ των αγροτικϊν
προϊόντων και αφετζρου λόγω τθσ περιοριςμζνθσ ποικιλίασ αγροτικϊν προϊόντων που διατίκενται
προσ τυποποίθςθ. Η εποχικότθτα εμφανίηεται και ςτο είδοσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ
δεδομζνου ότι θ πλειοψθφία των επιχειριςεων του κλάδου δεν χρθςιμοποιεί μόνιμο προςωπικό.
Αντικζτωσ το μεγαλφτερο μζροσ των απαςχολοφμενων εργάηεται οριςμζνουσ μινεσ του ζτουσ.
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Γεωγραφική διαςπορά
Εμφανίηεται υψθλόσ βακμόσ ςυγκζντρωςθσ των παραγωγικϊν εγκαταςτάςεων των εταιρειϊν του
κλάδου τυποποίθςθσ και ςυςκευαςίασ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν ςτθν Μεντρικι Ξακεδονία και
ςτθν Σελοπόννθςο.
Πλαίςιο λειτουργίασ

Η λειτουργία των εξεταηόμενων κλάδων μεταποίθςθσ διζπεται από πλικοσ νομοκετικϊν ρυκμίςεων
που κακορίηουν τθ λειτουργία τθσ εκάςτοτε αγοράσ. Ωςτόςο υφίςταται αυςτθρότερο πλαίςιο
λειτουργίασ των βιομθχανιϊν γάλακτοσ και ςυναφϊν προϊόντων όςον αφορά τθν υγιεινι, τθν
ποιότθτα και τθν ονομαςία των προϊόντων. Επιπλζον ο κλάδοσ των φαρμακευτικϊν εταιρειϊν τελεί
υπό τθν εποπτεία αυςτθροφ κεςμικοφ πλαιςίου, τόςο ςε επίπεδο ηιτθςθσ όςο και προςφοράσ, ενϊ
τζλοσ αναφορικά με τον κλάδο παραγωγισ και επεξεργαςίασ ελαιόλαδου κα πρζπει να τονιςτεί ότι
χαρακτθρίηεται από τθν φπαρξθ μζτρων ενίςχυςισ του δεδομζνου ότι υπόκειται ςε ειδικό
κακεςτϊσ.
Στοιχεία τησ αγοράσ
Σαρά το γεγονόσ ότι θ υφιςτάμενθ οικονομικι κρίςθ ζχει επιφζρει ςθμαντικι ςυρρίκνωςθ ςτθ
δυναμικότθτα των κλάδων τθσ μεταποίθςθσ αλλά και τθσ ςυνολικισ οικονομίασ, υπάρχουν κάποιοι
κλάδοι οι οποίοι παρουςιάηουν είτε αυξανόμενουσ κινδφνουσ είτε μεγαλφτερεσ προοπτικζσ
ανάπτυξθσ.
Χαρακτθριςτικι είναι θ περίπτωςθ του κλάδου των φαρμακευτικϊν εταιρειϊν, όπου θ ςυνεχιηόμενθ
φφεςθ, θ δραςτικι περιςτολι τθσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ, οι μειϊςεισ ςτισ τιμζσ των φαρμάκων
αλλά και θ υποχϊρθςθ τθσ αγοράσ φαρμακευτικϊν προϊόντων δθμιουργοφν αλυςιδωτζσ
παρενζργειεσ (κακυςτζρθςθ πλθρωμϊν, ςυςςϊρευςθ χρεϊν, μείωςθ ρευςτότθτασ κ.λ.π.) κζτοντασ
ςε κίνδυνο τθ βιωςιμότθτα πολλϊν φαρμακευτικϊν επιχειριςεων. Επιπλζον θ χριςθ των
γενόςθμων φαρμάκων αναμζνεται να επιφζρει ςθμαντικι μεταβολι ςτθν εγχϊρια κατανάλωςθ
προϊόντων του κλάδου.
Εξίςου αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν πορεία και ςτισ προοπτικζσ ανάπτυξθσ αρκετϊν μεταποιθτικϊν
κλάδων ζχει επιφζρει θ υφιςτάμενθ πορεία τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ και του ευρφτερου
κλάδου των καταςκευϊν (υλοποίθςθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων). Υτο πλαίςιο αυτό θ ηιτθςθ
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για θλεκτρολογικό υλικό, για ζπιπλα οικιακισ χριςθσ αλλά και για τον κλάδο των χαλυβδοςωλινων
παρουςιάηεται μειωμζνθ εφόςον είναι άμεςθ εξαρτϊμενθ από τθν εξζλιξθ τθσ καταςκευαςτικισ και
οικοδομικισ δραςτθριότθτασ (κυρίωσ τθσ ιδιωτικισ).
Επιπλζον, εξωγενείσ παράγοντεσ οριςμζνων κλάδων αποφζρουν ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ ςτθ
ηιτθςθ των προϊόντων τουσ. Υυγκεκριμζνα οι διακυμάνςεισ τθσ τιμισ των πρϊτων υλϊν (παράγωγα
πετρελαίου) επθρεάηει τον κλάδο τθσ πλαςτικισ ςυςκευαςίασ, ενϊ παράγοντεσ όπωσ θ τιμι του
χάλυβα, οι τιμζσ των καυςίμων και τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, επθρεάηουν τθν εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ
για χαλυβδοςωλινεσ. Επιπλζον, οι κακυςτεριςεισ πλθρωμϊν που παρατθροφνται από πλευράσ του
Δθμόςιου Φομζα, τα χρζθ των νοςοκομείων, κακϊσ και το «πλαίςιο» του τρόπου προμικειασ των
προϊόντων είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ λόγουσ που επιδροφν αρνθτικά ςτθν πορεία αφενόσ των
φαρμακευτικϊν εταιρειϊν και αφετζρου του κλάδου ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων.
Υτον αντίποδα, θ παραγωγι ελαιόλαδου ςτθν Ελλάδα παρουςιάηεται εξαιρετικά δυναμικι, εφόςον
από τθ μία υπερκαλφπτει τθν εγχϊρια ηιτθςθ και από τθν άλλθ κινείται ςε τζτοια επίπεδα ϊςτε να
πραγματοποιοφνται ςθμαντικζσ εξαγωγζσ ςε ετιςια βάςθ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι θ Ελλάδα
κατατάςςεται τρίτθ ςε παγκόςμιο επίπεδο βάςει τθσ παραγωγισ ελαιολάδου, μετά τθν Ιςπανία και
τθν Ιταλία.
Από πλευράσ κφκλου εργαςιϊν οι εξεταηόμενοι κλάδοι τθσ μεταποίθςθσ, μποροφν να
κατθγοριοποιθκοφν ςε τρεισ ομάδεσ, βάςει των επιδόςεϊν τουσ κατά το διάςτθμα 2006-2010:
α) Αυτοί που παρουςιάηουν ςχετικά ςτακερι πορεία, με μικρζσ αυξομειϊςεισ. Υτθν ομάδα αυτι
εντάςςονται:
1.

οι επιχειριςεισ με παραγωγικι δραςτθριότθτα που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα των
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων για τισ οποίεσ το 2010 ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν
διαμορφϊκθκε ςε €115 εκατ. περίπου, μειωμζνοσ κατά 4% ζναντι του 2009,

2.

ο κλάδοσ πλαςτικισ ςυςκευαςίασ για τον οποίο θ μείωςθ των πωλιςεων ςτισ επιχειριςεισ
για τισ οποίεσ υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία για το 2009-2010, ανιλκε ςε 7%.

3.

τυροκομικϊν προϊόντων, όπου οι ςυνολικζσ πωλιςεισ των παραγωγικϊν εταιρειϊν
διαμορφϊκθκαν ςε €1 διςεκ. περίπου το 2010, παρουςιάηοντασ οριακι αφξθςθ ςε ςχζςθ με
το 2009 τθσ τάξθσ του 0,4%, ενϊ λαμβάνοντασ υπόψθ μόνο τισ εταιρείεσ με διακζςιμεσ
πωλιςεισ τόςο για το 2010 όςο και για το 2011, προκφπτει αφξθςθ των ςυνολικϊν τουσ
πωλιςεων το 2011 κατά 0,7%,
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τυποποίθςθσ και ςυςκευαςίασ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν όπου εάν λθφκοφν υπόψθ μόνο οι
εταιρείεσ με διακζςιμα ςτοιχεία πωλιςεων τόςο για το 2010 όςο και για το 2011 τότε
προκφπτει μείωςθ των πωλιςεων των ςυγκεκριμζνων εταιρειϊν (το 2011) κατά 5% περίπου
ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ.

Β) Αυτοί που παρουςιάηουν ανοδικι πορεία ςτον κφκλο εργαςιϊν τουσ
Υτθν ομάδα αυτι, όπωσ είναι αναμενόμενο εντάςςονται ελάχιςτοι κλάδοι επιχειριςεων.
Υυγκεκριμζνα, το ςφνολο των πωλιςεων των παραγωγικϊν εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτα
θλεκτρολογικά υλικά εγκαταςτάςεων ανιλκε ςε €51 εκατ. περίπου το 2010, αυξανόμενο κατά 16%
ζναντι του 2009. Νιγότερθ αφξθςθ, κατά 6%, ςθμείωςαν οι πωλιςεισ των επιχειριςεων γεωργικϊν
φαρμάκων και ςπόρων το 2009 ςε ςχζςθ με το 2008, διαμορφοφμενεσ ςε €175,4 εκατ.
Γ) Αυτοί που παρουςιάηουν μείωςθ ςτον κφκλο εργαςιϊν τουσ
Ρ ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν 11 παραγωγικϊν επιχειριςεων χαλυβδοςωλινων για το 2009
διαμορφϊκθκε ςε €347 εκατ. περίπου, ςθμειϊνοντασ μείωςθ κατά 34,4% ζναντι του 2008. Εξίςου
ςθμαντικι μείωςθ ςθμειϊκθκε ςτισ ςυνολικζσ πωλιςεισ των κυριότερων παραγωγικϊν
επιχειριςεων πλαςτικϊν ςωλινων οι οποίεσ το 2009 διαμορφϊκθκαν ςε €187 εκατ.
παρουςιάηοντασ ςθμαντικι μείωςθ κατά 26% περίπου ζναντι του προθγοφμενου ζτουσ.
Αναφορικά με τισ φαρμακευτικζσ εταιρείασ κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτισ πωλιςεισ τουσ εκτόσ
από φάρμακα, περιλαμβάνονται και άλλα προϊόντα όπωσ καλλυντικά, παραφαρμακευτικά, κτλ., τα
οποία ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ καταλαμβάνουν ςθμαντικό ποςοςτό του κφκλου εργαςιϊν τουσ.
Υφμφωνα με ςτοιχεία των ςθμαντικότερων εταιρειϊν του κλάδου για τισ οποίεσ διατίκενται ςτοιχεία
πωλιςεων για τα ζτθ 2010 και 2011 προκφπτει μείωςθ κατά 21%.
Ηπιότερθ αλλά εξίςου ςθμαντικι εμφανίηεται θ ετιςια μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν για τισ
επιχειριςεισ επεξεργαςίασ και τυποποίθςθσ ελαιολάδου, όπου για τθ διετία 2009-2010, ζφταςε το
12% περίπου (εξετάηοντασ από τισ 8 ςθμαντικότερεσ επιχειριςεισ του κλάδου αυτζσ για τισ οποίεσ
υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία τθ διετία 2009-2010), κακϊσ και για τισ ειςαγωγικζσ επιχειριςεισ
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων όπου το αντίςτοιχο μζγεκοσ εμφανίςτθκε μειωμζνο κατά 16%
περίπου τθ διετία 2009-2010 (διαμορφοφμενο ςε €510,2 εκατ. το 2010).
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πωσ προαναφζρκθκε, είναι αποδεδειγμζνο από πλικοσ ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν μελετϊν και
ςτατιςτικϊν δεδομζνων ότι οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ αποτελοφν τθν ραχοκοκαλιά τθσ
οικονομίασ τθσ ΕΕ-27 και τθσ Ελλάδασ. Η ςθμαςία των εν λόγω επιχειριςεων και κυρίωσ των πολφ
μικρϊν, οι οποίεσ κυριαρχοφν ζναντι των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων, επιβεβαιϊνεται τόςο
από άποψθ αρικμοφ όςο και άποψθ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ. Ωςτόςο θ ςυμβολι τουσ ςτθν
ςυνολικι εγχϊρια παραγωγικότθτα δεν είναι ανάλογθ των ανωτζρω μεγεκϊν, με τισ μεγάλεσ
επιχειριςεισ, οι οποίεσ είναι ςαφϊσ λιγότερεσ και αντιπροςωπεφουν λιγότερεσ κζςεισ
απαςχόλθςθσ, να ςυμβάλλουν ςε ςθμαντικό βακμό ςτθν ςυνολικι προςτικζμενθ αξία.
Είναι επομζνωσ προφανζσ τόςο ςε ευρωπαϊκό όςο και ςε εκνικό επίπεδο, ότι θ ενίςχυςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων κρίνεται κακοριςτικισ ςθμαςίασ. Η ςτιριξθ
των εν λόγω επιχειριςεων, αποτελεί εξάλλου βοφλθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ ελλθνικισ
πολιτείασ, θ οποία επιβεβαιϊνεται από τθν ανάλθψθ πλικουσ πρωτοβουλιϊν με κορυφαία τθν
πρωτοβουλία «Σροτεραιότθτα ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ: μια “Small Business Act” για τθν Ευρϊπθ»,
θ οποία αποτελεί το νζο ενιαίο πολιτικό πλαίςιο για τισ ΞΞΕ ςτθν ΕΕ-27.
Σαρά όμωσ τισ ςθμαντικζσ προςπάκειεσ που γίνονται ςε ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο για τθν
ςτιριξθ τθσ δραςτθριότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων, θ αναπτυξιακι τουσ δυνατότθτα
αναχαιτίηεται ςθμαντικά λόγω τθσ υφιςτάμενθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ, θ οποία, ςε ςυνδυαςμό με
τθ ςυςςϊρευςθ χρόνιων διαρκρωτικϊν αδυναμιϊν, οδιγθςαν τθν Ελλάδα ςτθ δυςκολότερθ
περίοδο τθσ πρόςφατθσ οικονομικισ τθσ ιςτορίασ, τθν οποία χαρακτθρίηει θ ςυνεχϊσ επιδεινοφμενθ
φφεςθ και θ ταχζωσ εδραιωμζνθ χρθματοοικονομικι κρίςθ ςχεδόν ςτο ςφνολο των παραγωγικϊν
τομζων τθσ χϊρασ. Για τθν αναςτροφι του αρνθτικοφ κλίματοσ και τθν ανάκαμψθ του ελλθνικοφ
επιχειρείν, το ενδιαφζρον οφείλει να ςτραφεί, μεταξφ άλλων, προσ τισ επιχειριςεισ που αποτελοφν
τθν πλειοψθφία του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. Ρι ΞΞΕ πρζπει να αποτελζςουν
ζνασ από τουσ πυλϊνεσ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ, δεδομζνου τόςο του αρικμοφ τουσ όςο και των
κζςεων εργαςίασ που δθμιουργοφν. Ωσ αποτζλεςμα, θ ανάδειξθ και προϊκθςθ του κατάλλθλου
μίγματοσ δράςεων ενίςχυςθσ των ΞΞΕ, αξιοποιϊντασ τθν αναπτυξιακι δυναμικι του ιδιωτικοφ
τομζα, μπορεί να αναδειχκεί μείηονοσ ςθμαςίασ για τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν ανάκαμψθσ και
αυξθμζνθσ αξιοπιςτίασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.
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Για τον ςχεδιαςμό των προτεινόμενων δράςεων ενίςχυςθσ των μικρομεςαίων επιχειρθματιϊν,
λιφκθκε καταρχιν υπόψθ ο αρνθτικόσ παράγοντασ τθσ μειωμζνθσ ρευςτότθτασ κακϊσ και τθσ
περιοριςμζνθσ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ ςε δανειακά κεφάλαια, ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυνεχϊσ
αυξανόμενθσ οικονομικισ φφεςθσ ςτθν οποία βρίςκεται θ χϊρα. Ζτςι, θ παροφςα οικονομικι
ςυγκυρία δεν επιτρζπει ςτισ ΞΞΕ να αναλάβουν νζεσ αναπτυξιακζσ δράςεισ, ενϊ παράλλθλα
μειϊνει τισ δυνατότθτεσ διατιρθςθσ τθσ κζςθσ τουσ ςτθν αγορά και ανταπόκριςισ τουσ ςτισ
οικονομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, με αποτζλεςμα για πολλζσ από αυτζσ θ επιβίωςθ να αποτελεί τθ
βαςικότερθ απειλι. Ξε τα παραπάνω δεδομζνα, κρίκθκε απαραίτθτο ςε πρϊτθ φάςθ, να
ςυμπεριλθφκεί ςτθν προτεινόμενθ δζςμθ μζτρων, ζνασ πυλϊνασ παρζμβαςθσ ο οποίοσ κα εςτιάηει
αφενόσ ςε εναλλακτικοφσ τρόπουσ ενίςχυςθσ τθσ υφιςτάμενθσ δυςμενοφσ οικονομικισ κατάςταςθσ
των ΞΞΕ, και αφετζρου ςε τρόπουσ αξιοποίθςθσ των υφιςτάμενων μζςων που προςφζρονται για
τθ χρθματοδότθςθ των μικρομεςαίων επιχειρθματιϊν.
Υε επόμενθ φάςθ, ςχεδιάςτθκε ο δεφτεροσ πυλϊνασ παρζμβαςθσ ο οποίοσ βαςίηεται ςτο τρίπτυχο
«Μαινοτομία – Διεκνοποίθςθ – Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», το οποίο αναμζνεται να δϊςει
ϊκθςθ ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ
Αναλυτικότερα, ο πρώτοσ πυλώνασ παρζμβαςθσ ςχετίηεται με τθν ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ των
ΜΜΕ ςτισ κεφαλαιαγορζσ / χρθματαγορζσ, ςτο πλαίςιο του οποίου θ προςπάκεια πρζπει να εντακεί
τόςο από τθν πλευρά των ίδιων των μικρομεςαίων επιχειριςεων όςο και από τθν πλευρά τθσ
Ελλθνικισ Σολιτείασ.
Υτο πλαίςιο αυτό θ ςτροφι του ενδιαφζροντοσ του μικρομεςαίου επιχειρθματία ςε εναλλακτικζσ
πθγζσ χρθματοδότθςθσ (π.χ. μικροδάνεια, κεφάλαια επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, επιχειρθματικοί
άγγελοι κ.λ.π), κακϊσ και θ ανάπτυξθ βοφλθςθσ για ςυνεχι και ολοκλθρωμζνθ ενθμζρωςθ ςχετικά
με τισ διακζςιμεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ, είναι ενζργειεσ κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τθν ενίςχυςθ τθσ
πρόςβαςθσ ςε κεφάλαια.
Η Σολιτεία με τθ ςειρά τθσ είναι απαραίτθτο να εντείνει τισ προςπάκειεσ για τθν αφξθςθ τθσ
ρευςτότθτασ των ΞΞΕ αναλαμβάνοντασ δράςεισ όπωσ θ δθμιουργία ενόσ μθχανιςμοφ παροχισ των
απαιτοφμενων εγγυιςεων προσ τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (ειδικό ταμείο για τισ ΞΞΕ) και θ
προτροπι ςφςταςθσ νζων εταιρειϊν (venture capitals, factoring κ.λ.π.), ϊςτε θ ιδιωτικι
πρωτοβουλία να ςυμμετζχει ενεργά ςτθ χρθματοδότθςθ των ΞΞΕ. Σαράλλθλα ιδιαίτερθ ζμφαςθ
πρζπει να δοκεί 1) ςτθν επιτάχυνςθ απορρόφθςθσ των υφιςτάμενων κονδυλίων που διατίκενται
μζςω προγραμμάτων ενίςχυςθσ των ΞΞΕ, 2) ςτθν πλιρθ αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων
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χρθματοδοτικϊν εργαλείων (ενεργοποίθςθ του ΕΦΕΑΟ και του Φαμείου Εγγυοδοςίασ, αξιοποίθςθ
των κονδυλίων τθσ Ευρωπαϊκισ Φράπεηασ Επενδφςεων και των ευρωπαϊκϊν πρωτοβουλιϊν), αλλά
και 3) ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ ευνοϊκοφ περιβάλλοντοσ που κα ενιςχφςει τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ
των ΞΞΕ ςε χρθματοδοτικά εργαλεία (π.χ. ρφκμιςθ για ευνοϊκότερεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ
των ΞΞΕ ςε προγράμματα επιχορθγιςεων, προαγωγι του ευρωπαϊκοφ κϊδικα βζλτιςτων
πρακτικϊν για τθν πρόςβαςθ των ΞΞΕ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, εφαρμογι τθσ αρχισ «μια φορά
μόνο», δθμιουργία κυρίδων ενιαίασ εξυπθρζτθςθσ κ.λ.π.).
Υτο πλαίςιο του δεφτερου πυλώνα παρζμβαςθσ όπωσ προαναφζρκθκε προτείνεται θ ανάλθψθ
πρωτοβουλιϊν για τθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων επιχειρθματικϊν πρακτικϊν, ςτουσ ακόλουκουσ τρεισ
τομείσ.
Ενίςχυςη τησ καινοτομίασ

Η υιοκζτθςθ καινοτόμων λφςεων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και ςτο προςφερόμενο προϊόν,
αποτελεί τον πλζον κρίςιμο παράγοντα για τθν ανάδειξθ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ από τισ
ελλθνικζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ζναντι του διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ. Ζτςι, απαιτείται θ
ανάλθψθ δράςεων για τθ ςτροφι των ΞΞΕ ςε εναλλακτικζσ μορφζσ καινοτομίασ, ενϊ
πρωτοβουλίεσ όπωσ:


θ υιοκζτθςθ περιβαλλοντικϊν καινοτομιϊν (όπωσ π.χ. χριςθ «πράςινων» ςυςκευαςιϊν»),



θ δθμιουργία δικτφων καινοτομίασ για τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ και τθν μεταφορά
τεχνογνωςίασ και καλϊν πρακτικϊν,



θ ειςαγωγι τεχνολογικισ καινοτομίασ,



θ αξιοποίθςθ προγραμμάτων για ςυμμετοχι των ανκρϊπινου δυναμικοφ των ΞΞΕ ςε
ερευνθτικζσ δράςεισ κακϊσ και



θ υιοκζτθςθ μοντζλου «ανοικτισ καινοτομίασ» το οποίο δεν ςτθρίηεται ςτθν παραδοςιακι
προςζγγιςθ τθσ καινοτομίασ αλλά προωκεί τθν αναηιτθςθ νζων ιδεϊν από πολλαπλζσ πθγζσ
κυρίωσ από τθ διεκνι αγορά (πελάτεσ, ανκρϊπινο δυναμικό, δίκτυα με επιχειριςεισ και
ερευνθτικοφσ φορείσ) και τθν προςαρμογι τουσ ςτθν εγχϊρια επιχειρθματικι πρακτικι,

μποροφν να ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθν αξιοποίθςθ των νζων πρακτικϊν που διατίκενται για τθν
ενςωμάτωςθ καινοτόμων πρωτοβουλιϊν ςτθ λειτουργία των ΞΞΕ.
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Υυμπλθρωματικά με τισ ίδιεσ τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ πρζπει να δράςει και θ ίδια θ Σολιτεία
προκειμζνου να δθμιουργιςει ευνοϊκζσ προχποκζςεισ ανάπτυξθσ καινοτόμων πρακτικϊν από τισ
ΞΞΕ. Υτο πλαίςιο αυτό προτείνεται καταρχιν θ ανάλθψθ δράςεων για τθ δθμιουργία καινοτομικισ
κουλτοφρασ ςτισ ΞΞΕ.
Ενζργειεσ όπωσ: 1)θ οργάνωςθ δράςεων ενθμζρωςθσ του επιχειρθματικοφ κοινοφ, 2) θ περαιτζρω
προβολι ςτουσ διάφορουσ δικτυακοφσ τόπουσ για τισ ΞΞΕ των δυνατοτιτων που προςφζρονται
για χρθματοδότθςθ δράςεων καινοτομίασ, 3) θ ςυγκζντρωςθ και διάδοςθ προσ τουσ μικρομεςαίουσ
επιχειρθματίεσ «καλϊν πρακτικϊν» καινοτομίασ, κρίνονται απαραίτθτεσ προκειμζνου να εκλείψουν
φαινόμενα απροκυμίασ, ζλλειψθσ ςχετικισ πλθροφόρθςθσ και τεχνογνωςίασ εκ μζρουσ του
επιχειρθματικοφ κόςμου. Επιπλζον, θ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ των ΞΞΕ ςε κζματα
καινοτομίασ και θ αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων προγραμμάτων που χρθματοδοτοφν τθν επζνδυςθ
ςε εξειδικευμζνο και τεχνολογικά καταρτιςμζνο προςωπικό, αποτελοφν τισ πλζον δόκιμεσ λφςεισ ςε
μικρζσ οικονομίεσ, όπωσ θ Ελλθνικι, όπου οι παροφςεσ δυςμενισ ςυνκικεσ δεν κακιςτοφν βιϊςιμθ
τθν υιοκζτθςθ ενόσ μοντζλου με ζνταςθ ςε E&Α, και δεν διευκολφνουν νζεσ επενδφςεισ ςε
ανκρϊπινο δυναμικό.
Φζλοσ θ περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ χρθματοδότθςθσ για δράςεισ καινοτομίασ και θ αξιοποίθςθ
επενδυτικϊν κεφαλαίων προϊκθςθσ τθσ καινοτομίασ/τεχνολογίασ (venture capitals), κα δϊςουν
επιπλζον ενίςχυςθ ςε επιχειριςεισ με ενιςχυμζνο «καινοτομικό» προςανατολιςμό.
Προοπτική για διεθνοποίηςη και ενίςχυςη τησ εξωςτρζφειασ

Η ανάγκθ διεκνοποίθςθσ των ελλθνικϊν μικρομεςαίων επιχειριςεων αποτελεί κεμελιακό
παράγοντα τθσ μακροπρόκεςμθσ βιωςιμότθτάσ τουσ. Επιπλζον, υπάρχει ςτενι ςχζςθ τθσ
εξωςτρζφειασ και διεκνοποίθςθσ των επιχειριςεων με τθν ανάπτυξι τουσ και τθν προϊκθςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ. Υτο πλαίςιο αυτό προτείνονται ενζργειεσ ενίςχυςθσ του εξωςτρεφοφσ
χαρακτιρα των μικρομεςαίων επιχειριςεων και των δυνατοτιτων για διεκνοποίθςι τουσ όπωσ:


θ δθμιουργία μιασ εκνικισ ςτρατθγικισ διεκνοποίθςθσ των ΞΞΕ: ςε εκνικό επίπεδο
προτείνεται θ Σολιτεία και ςυγκεκριμζνα φορζασ του εξαγωγικοφ κλάδου (υφιςτάμενοσ ι
νζοσ που κα ςυςτακεί για τον ςκοπό αυτό) να αναλάβει τθν ανάπτυξθ μιασ εκνικισ
ςτρατθγικισ για τθ διεκνοποίθςθ και τον εξαγωγικό προςανατολιςμό των μικρομεςαίων
επιχειριςεων, θ οποία κα διευκολφνει τθν πρόςβαςθ ςε νζεσ αγορζσ ςε μια χρονικι ςτιγμι
όπου θ εγχϊρια αγορά παρουςιάηεται κορεςμζνθ και με μικρζσ δυνατότθτεσ
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δραςτθριοποίθςθσ. Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ περιλαμβάνει μια δζςμθ ενεργειϊν που αφοροφν
ςτον ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ, τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ τθσ εκνικισ
ςτρατθγικισ διεκνοποίθςθσ για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, ενϊ παράλλθλα προβλζπει
ενζργειεσ διάχυςθσ γνϊςθσ, ςχεδιαςμοφ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, διάδοςθσ καλϊν
πρακτικϊν κ.λ.π. ςχετικϊν με τθ διεκνοποίθςθ,


θ διάχυςθ πλθροφοριϊν και γνϊςθσ ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ διεκνοποίθςθσ: λόγω του
μεγάλου αρικμοφ πθγϊν και μζςων ενθμζρωςθσ που διατίκενται ςτισ ΞΞΕ ςχετικά με τισ
δυνατότθτεσ που τουσ προςφζρονται για τθν ανάπτυξθ τθσ εξαγωγικισ τουσ δραςτθριότθτασ
και διεκνοποίθςθσ, προτείνεται θ ανάλθψθ δράςεων για τθ ςυγκζντρωςθ όλθσ τθσ
διακζςιμθσ πλθροφορίασ αναφορικά με τισ δυνατότθτεσ διεκνοποίθςθσ των ΞΞΕ.
Αναλυτικότερα προτείνεται θ δθμιουργία μιασ ενιαίασ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ
διαδικτυακισ εφαρμογισ, φιλικισ προσ το χριςτθ (one stop shop), θ οποία κα είναι ειδικά
προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ διεκνοποίθςθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων και κα
παρζχει υψθλισ αξίασ πλθροφόρθςθ προσ αυτζσ τισ επιχειριςεισ που φιλοδοξοφν ι ζχουν
αρχίςει να κάνουν τα πρϊτα τουσ βιματα ςε ζνα διεκνοποιθμζνο περιβάλλον,



θ δθμιουργία δικτφων για τθν προϊκθςθ τθσ διεκνοποίθςθσ και τθσ εξαγωγικισ
δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων: ςτο πλαίςιο αυτό προτείνονται ενδεικτικά θ ςυμμετοχι
των ΞΞΕ ςε εταιρικζσ ςχζςεισ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ, θ δθμιουργία δικτφων μεταξφ
πρωτοςτατϊν ςτουσ τομείσ τθσ εξωςτρζφειασ, τθσ διεκνοποίθςθσ και τθσ καινοτομίασ, θ
διοργάνωςθ εκςτρατειϊν ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ των ελλθνικϊν
ΞΞΕ ςε διεκνι και ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν, θ περαιτζρω
ενίςχυςθ και διάχυςθ πλθροφορίασ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ και το εφροσ των
υπθρεςιϊν που προςφζρονται μζςω του δικτφου «Enterprise Europe Network-Hellas» κ.λ.π.

Ρι ανωτζρω ενζργειεσ αναμζνεται να υποςτθρίξουν τισ ΞΞΕ ϊςτε να τεκοφν ςε μια ανταγωνιςτικι
κζςθ ςε παγκόςμιο επίπεδο και να αναηθτιςουν ςυνεργάτεσ και προμθκευτζσ αλλά και διευρυμζνο
πελατολόγιο ςε νζεσ αγορζσ.
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικοφ
Η αποτελεςματικι ενςωμάτωςθ καινοτομίασ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και ςτο παραγόμενο
προϊόν, ςυνδζεται άρρθκτα με το νοθτικό κεφάλαιο, τθ γνϊςθ και τθν ευρθματικότθτα. Φο επίπεδο
του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χϊρα μασ κρίνεται αρκετά ικανοποιθτικό. Υφμφωνα με τουσ
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διεκνείσ δείκτεσ για το ανκρϊπινο δυναμικό, θ Ελλάδα κατατάςςεται πιο ψθλά ςε ςχζςθ με άλλουσ
δείκτεσ (οικονομικοφσ, τεχνολογικοφσ, διοίκθςθσ, κλπ). Υτο πλαίςιο αυτό προτείνονται
ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν μζγιςτθ αξιοποίθςθ του ανταγωνιςτικοφ
πλεονεκτιματοσ που διακζτουν οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ όςον αφορά ςτθ δθμιουργία κζςεων
εργαςίασ.
Η πρϊτθ προτεινόμενθ δράςθ αφορά ςτθ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ βάςει του οποίου κα
εξετάηονται, κα αξιολογοφνται και κα πιςτοποιοφνται οι εργαηόμενοι ςτισ μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ για τθν κατοχι ςυγκεκριμζνων επαγγελματικϊν προςόντων. Υυγκεκριμζνα προτείνεται
θ περαιτζρω εξειδίκευςθ του Εκνικοφ Σλαιςίου Σροςόντων, το οποίο αναμζνεται να ολοκλθρωκεί
ςτο τζλοσ του 2012 υπό τθν εποπτεία του Εκνικοφ Ρργανιςμοφ Σιςτοποίθςθσ Σροςόντων (Ε.Ρ.Σ.Σ.),
ϊςτε να προβλζπεται θ πιςτοποίθςθ των επαγγελματικϊν προςόντων απαςχολοφμενων ειδικά ςτισ
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (πικανά ςε ςυγκεκριμζνουσ αρχικά τομείσ τθσ οικονομίασ).
Επιπλζον, ςτο πλαίςιο αναβάκμιςθσ και διατιρθςθσ των δεξιοτιτων ςτισ μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ, κρίνεται αναγκαία θ επζνδυςθ ςτθ ςυνεχι κατάρτιςθ και δια βίου μάκθςθ τόςο των
εργαηομζνων όςο και των διευκυντικϊν ςτελεχϊν / ιδιοκτθτϊν ςε αυτζσ, εξαςφαλίηοντασ τθ
βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ και παρζχοντασ ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα για τισ εν λόγω
επιχειριςεισ. Υτο πλαίςιο αυτό προτείνονται ενζργειεσ που απαιτοφν εντατικοποίθςθ των
προςπακειϊν τθσ ελλθνικισ πολιτείασ για τθν παροχι κινιτρων προσ τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ
για τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των απαςχολουμζνων, των αυτοαπαςχολοφμενων και των
διευκυντικϊν ςτελεχϊν / ιδιοκτθτϊν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ ειδικά προςαρμοςμζνων ςτισ
ανάγκεσ των ΞΞΕ, θ ενεργοποίθςθ φορζων κατάρτιςθσ με εμπειρία και τεχνογνωςία ςτισ
ςφγχρονεσ ανάγκεσ των ΞΞΕ, για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ νζων εξειδικευμζνων και
εςτιαςμζνων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων κατάρτιςθσ κακϊσ και θ ανάπτυξθ κατάλλθλων
εργαλείων διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ (θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ), ευαιςκθτοποίθςθσ των ΞΞΕ ςε
κζματα κατάρτιςθσ και ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Φζλοσ προτείνεται ο ςχεδιαςμόσ
προγραμμάτων δια βίου κατάρτιςθσ ςε διευκυντικά ςτελζχθ και υπαλλιλουσ των ΞΞΕ θ οποία
κατά κφριο λόγο κα εςτιάηει ςτθν μθ-τυπικι εκπαίδευςθ και δευτερευόντωσ ςτθν άτυπθ και τυπικι
εκπαίδευςθ.
Η επιτυχία του προτεινόμενου μίγματοσ δράςεων, όπωσ αυτζσ κατθγοριοποιοφνται ςτουσ δφο
πυλϊνεσ παρζμβαςθσ, κζτει μια βαςικι προτεραιότθτα: τθ δθμιουργία ενόσ φιλικοφ
περιβάλλοντοσ για τισ ΜΜΕ εντόσ του οποίου κα μποροφν να αςκοφν τθν επιχειρθματικι τουσ
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δραςτθριότθτα. Ρι ενζργειεσ που εντάςςονται ςτο πλαίςιο αυτό, αποτελοφν τον υποςτθρικτικό
πυλώνα των προτεινόμενων παρεμβάςεων και αφοροφν:


ςτθ διοικθτικι και νομοκετικι εξάλειψθ τθσ γραφειοκρατίασ: θ υιοκζτθςθ των Φεςτ MME
(SME test) για τθν αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων των νζων πολιτικϊν ςτισ μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ, θ εςτίαςθ ςτισ ΞΞΕ κατά τθν εφαρμογι κανονιςτικϊν ρυκμίςεων και θ
εφαρμογι «ελζγχων καταλλθλότθτασ» τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, με ςτόχο τόςο τθν
άμβλυνςθ των ςωρευτικϊν επιπτϊςεων τθσ νομοκεςίασ όςο και τθ μείωςθ των
επιβαρφνςεων και του κόςτουσ, θ εκτίμθςθ του δυνθτικοφ αντίκτυπου κατά τθν χάραξθ μιασ
νζασ νομοκεςίασ με εφαρμογι ςτθν κακθμερινι λειτουργία των μικρομεςαίων
επιχειριςεων, θ κακιζρωςθ ετιςιου προγραμματιςμοφ τθσ νομοκεςίασ τθσ προςεχοφσ
δθμοςιονομικισ περιόδου που ςχετίηεται με τισ ΞΞΕ είναι μερικζσ από τισ ενζργειεσ που
μπορεί να προωκιςει θ ελλθνικι πολιτεία ϊςτε να περιοριςτοφν ι να εξαλειφκοφν τα
φαινόμενα γραφειοκρατίασ,



ςτθ μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου των μικρομεςαίων επιχειριςεων, θ οποία μπορεί να
επιτευχκεί με τθν ανάλθψθ ενεργειϊν όπωσ θ χριςθ υφιςτάμενων εξαιρζςεων, απαλλαγϊν
ι απλοφςτερων κακεςτϊτων που εφαρμόηονται από τθν ΕΕ και αμβλφνουν τον φόρτο των
ΞΞΕ, τθν παροχι πρόςβαςθσ ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςε ψθφιακζσ λφςεισ και
θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εκπλθρϊνουν όςον το δυνατόν
περιςςότερεσ απαιτιςεισ πλθροφόρθςθσ με λιγότερο κόςτοσ και ςε λιγότερο χρόνο, τθν
άρςθ τθσ υποχρεωτικισ δθμοςίευςθσ αποτελεςμάτων των εταιρειϊν ςτον ζντυπο τφπο, τθν
υιοκζτθςθ τθσ αρχισ «μια φορά μόνο», τθν κακιζρωςθ ψθφιακισ διαδικαςίασ για τισ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κ.α.,



ςτθν εξαςφάλιςθ ευνοϊκότερου περιβάλλοντοσ για τισ ΞΞΕ κακ’ όλο τον κφκλο ηωισ τουσ,
από τθ ςφςταςι τουσ και λειτουργία τουσ (με επζκταςθ του Ο. 3853/2010 ϊςτε να ιςχφει για
μεταβολζσ νομικισ μορφισ εταιρειϊν κακϊσ και για τθ ςφςταςθ ατομικϊν επιχειριςεων οι
οποίεσ αντιπροςωπεφουν μεγάλο ποςοςτό των ελλθνικϊν ΞΞΕ και τθν περαιτζρω μείωςθ
του χρόνου που απαιτείται για τθν ζκδοςθ αδειϊν), μζχρι τθν μεταβίβαςι τουσ και πικανι
λφςθ τουσ (π.χ. με τθ διαμόρφωςθ ενόσ φιλικοφ περιβάλλοντοσ που κα ευνοεί τισ
μεταβιβάςεισ επιχειριςεων και τθ μείωςθ των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν που απαιτοφνται
για τθν εκκακάριςθ μιασ επιχείρθςθσ).
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6 . Π Α ΡΑ Ρ Σ Η Μ Α
Υτον επόμενο πίνακα παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι δράςεισ / προγράμματα τα οποία
ςυγχρθματοδοτοφνται από τα Διαρκρωτικά Φαμεία ςτο πλαίςιο του ΕΥΣΑ 2001-2013, και ςτοχεφουν
μεταξφ άλλων ςτθν ενίςχυςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΔΡΑΗ

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΜΟ

ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

ΣΠΕ
ICT4GROWTH - Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν Χλοποίθςθ

Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων για το ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και τθν

Επενδυτικϊν Υχεδίων Ανάπτυξθσ-Σαροχισ Μαινοτόμων Σροϊόντων

εμπορικι διάκεςθ καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ

και Χπθρεςιϊν Σροςτικζμενθσ Αξίασ

αξίασ, που αφοροφν ι βαςίηονται ςε Φεχνολογίεσ Σλθροφορικισ και

Ε.Σ. ΨΗΦΙΑΜΗ ΥΧΓΜΝΙΥΗ /
120.000.000,00€
ΜΡΙΟΩΟΙΑ ΦΗΥ ΣΝΗΤΡΦΡΤΙΑΥ Α.Ε.

Επικοινωνιϊν
Digi-mobile - Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν ανάπτυξθ και

Ενίςχυςθ τθσ αξιοποίθςθσ καινοτόμων εφαρμογϊν επί ςυςκευϊν κινθτϊν

αξιοποίθςθ καινοτόμων εφαρμογϊν ςε 'ζξυπνεσ' ςυςκευζσ

επικοινωνιϊν (smart phones) και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ (tablet-pc) για

κινθτϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ (tablet-pc)

υφιςτάμενεσ πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ που λειτουργοφν εντόσ

Ε.Σ. ΨΗΦΙΑΜΗ ΥΧΓΜΝΙΥΗ /
30.150.000,00€
ΜΡΙΟΩΟΙΑ ΦΗΥ ΣΝΗΤΡΦΡΤΙΑΥ Α.Ε.

τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ
Digi-content - Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ

Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ δυναμικοφ και πλοφςιου ελλθνικοφ

επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ

ευρυηωνικοφ περιεχομζνου, το οποίο αξιοποιείται εμπορικά για κλάδουσ

περιεχομζνου

με εκδοτικζσ δραςτθριότθτεσ κακϊσ και παρόχουσ ενθμερωτικοφ

Ε.Σ. ΨΗΦΙΑΜΗ ΥΧΓΜΝΙΥΗ /
16.643.081,45€
ΜΡΙΟΩΟΙΑ ΦΗΥ ΣΝΗΤΡΦΡΤΙΑΥ Α.Ε.

περιεχομζνου και εταιρίεσ διαχείριςθσ ζντυπου
Digi-retail - Ενίςχυςθ επιχειριςεων λιανεμπορίου για τθν

Ψθφιακι ενίςχυςθ επιχειριςεων λιανικοφ εμπορίου με ςτόχο: α) τθ

υλοποίθςθ ψθφιακϊν επενδφςεων "Ζνδυςθ και Χπόδθςθ-Οζεσ

βελτίωςθ τθσ εςωτερικισ τουσ διαχείριςθσ και τθ μείωςθ του κόςτουσ

Σροοπτικζσ"

λειτουργίασ τουσ, με αυτοματοποίθςθ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ
αποκικθσ, πωλιςεων, αγορϊν κλπ. και β) τθν ψθφιακι ενίςχυςθ τθσ

Ε.Σ. ΨΗΦΙΑΜΗ ΥΧΓΜΝΙΥΗ /
98.776.783€
ΜΡΙΟΩΟΙΑ ΦΗΥ ΣΝΗΤΡΦΡΤΙΑΥ Α.Ε.

εξωςτρζφειασ αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ τθσ τεχνολογίασ για τθν
θλεκτρονικι τουσ προβολι
e-security: Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ

Ενίςχυςθ ΞΞΕ ϊςτε να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίηουν
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΔΡΑΗ
επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΜΟ

αποτελεςματικά τουσ ψθφιακοφσ κινδφνουσ/απειλζσ, που μπορεί να

ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΜΡΙΟΩΟΙΑ ΦΗΥ ΣΝΗΤΡΦΡΤΙΑΥ Α.Ε.

δεχτοφν ςθμαντικοί πόροι τθσ εταιρίασ, όπωσ θ διαχειριηόμενθ
πλθροφορία, τα πλθροφοριακά τθσ ςυςτιματα, λογιςμικό κλπ και να
εξαςφαλίςουν: ιδιωτικότθτα και εμπιςτευτικότθτα ςτθν εταιρικι
πλθροφορία

τουσ,

ακεραιότθτα

και

διακεςιμότθτα

δεδομζνων

/ςυςτθμάτων
Digi-lodge - Ενίςχυςθ ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων για τθ

Ενίςχυςθ τουριςτικϊν μονάδων προκειμζνου να αναπτφξουν νζεσ

δθμιουργία διαδικτυακϊν τόπων προβολισ και ςυςτθμάτων

εφαρμογζσ διαδικτυακισ προβολισ και επικοινωνίασ με δυνατότθτεσ

θλεκτρονικϊν κρατιςεων

θλεκτρονικϊν κρατιςεων. Επίςθσ ενιςχφονται με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ

Ε.Σ. ΨΗΦΙΑΜΗ ΥΧΓΜΝΙΥΗ /
34.430.135,95€
ΜΡΙΟΩΟΙΑ ΦΗΥ ΣΝΗΤΡΦΡΤΙΑΥ Α.Ε.

αυτϊν των εφαρμογϊν με υφιςτάμενα ι νζα ςυςτιματα βζλτιςτων
πρακτικϊν μθχανογράφθςθσ τουριςτικϊν μονάδων
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
Οζα Μαινοτομικι Επιχειρθματικότθτα

Ενίςχυςθ 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 κακϊσ και ενίςχυςθ των
πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων που είτε είναι νεοςφςτατεσ είτε
νζεσ, για 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.
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30.000.000,00€

Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ / ΓΓΒ

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 6

Σαράρτθμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΔΡΑΗ
Μουπόνια Μαινοτομίασ για Ξικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΜΟ

ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Ενίςχυςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων μζςω τθσ αγοράσ γνϊςθσ και
εμπειρογνωμοςφνθσ από φορείσ καινοτομίασ (δθμόςιοι ερευνθτικοί και
τεχνολογικοί φορείσ δθλ. Σανεπιςτιμια, ΦΕΙ, Ερευνθτικά Μζντρα,
Ινςτιτοφτα κ.λ.π.) για τθν επίλυςθ προβλιματοσ ι / και τθ βελτίωςθ τθσ

7.833.000€

Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ / ΕΧΔΕ ΕΦΑΜ

παραγωγικισ τουσ διαδικαςίασ, μζςω τθσ απόκτθςθσ ενόσ κουπονιοφ
καινοτομίασ μεγίςτθσ ονομαςτικισ αξίασ €7.000.
ΔΙΚΣΤΩΗ
Ανάπτυξθ clusters για τθν τόνωςθ τθσ ελλθνικισ μεταποίθςθσ, ςτα οποία
Επιχειρθματικοί Υυνεργατικοί Υχθματιςμοί – Clusters

ςυμμετζχουν τουλάχιςτον 8 φορείσ, εκ των οποίων τα 2/3

είναι

μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ, ενϊ οι υπόλοιποι μποροφν να προζρχονται

-

Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ / ΓΓΒ

από διάφορουσ τομείσ του εμπορίου και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν.
Δθμιουργία καινοτομικϊν ςυςτάδων επιχειριςεων (innovation clusters)
με

τθ

ςυμμετοχι

ςυγκεκριμζνα

ακαδθμαϊκϊν

κεματικά

πεδία,

και
που

ερευνθτικϊν
εμφανίηουν

φορζων

ςε

ανταγωνιςτικό

Δθμιουργία καινοτομικϊν ςυςτάδων επιχειριςεων – ζνα

πλεονζκτθμα για τθν χϊρα, με ςκοπό τθν τόνωςθ τθσ καινοτομικισ

ελλθνικό προϊόν, μια αγορά: ο Σλανιτθσ

δραςτθριότθτασ μζςα από τθν ανάπτυξθ καινοτομικϊν προϊόντων και

30.000.000€

Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ / ΓΓΕΦ

υπθρεςιϊν και τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ και ςκοποφ μζςα από
τθν εξειδίκευςθ τθσ παραγωγισ και τθν ανάπτυξθ ςτενισ ςυνεργαςίασ
μεταξφ των μελϊν των ςυςτάδων

Υυνεργαςία

Υυνεργαςία ανάμεςα ςε επιχειριςεισ και ερευνθτικοφσ φορείσ για τθν
από κοινοφ εκτζλεςθ ερευνθτικϊν και τεχνολογικϊν ζργων που
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68.320.000€

Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ / ΓΓΕΦ

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 6

Σαράρτθμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΔΡΑΗ

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
προάγουν

τθν

πράςινθ

ανάπτυξθ,

τθν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΜΟ

ανταγωνιςτικότθτα,

ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

τθν

εξωςτρζφεια των ελλθνικϊν επιχειριςεων και βελτιϊνουν τθν ποιότθτα
ηωισ του ζλλθνα πολίτθ
Σροϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ ζρευνασ & τεχνολογίασ και τθσ
ενςωμάτωςισ τουσ ςτον παραγωγικό ιςτό τθσ χϊρασ ωσ κφριων
παραγόντων ανάπτυξθσ, αναβάκμιςθσ και ανταγωνιςτικότθτασ.
Χποςτιριξθ ομάδων μικρομεςαίων επιχειριςεων για

Χποςτιριξθ των αναγκϊν των ΞμΕ, τθν ανάπτυξθ Ε&Φ γνϊςθσ προσ

δραςτθριότθτεσ Ζρευνασ & Φεχνολογικισ Ανάπτυξθσ

όφελοσ των ΞμΕ, τθν επίλυςθ περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων και τθ

21.280.000€

Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ

ςφνδεςθ τθσ ζρευνασ με τθν παραγωγι,
τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ςυμμετεχουςϊν επιχειριςεων
ι/και τθν επίλυςθ κοινωνικϊν προβλθμάτων.
Ενίςχυςθ τθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ ςτισ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ Ε&Φ
διεργαςίεσ δικτφωςθσ ςε διάφορουσ τομείσ (ΦΣΕ, Ενζργεια, μεταφορζσ,
περιβάλλον, προϊόντα υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και τεχνολογίεσ
Ευρωπαϊκι Ε&Φ Υυνεργαςία - Σράξθ Επιχοριγθςθσ Ελλθνικϊν
φορζων που ςυμμετζχουν επιτυχϊσ ςε Μοινζσ Σροκθρφξεισ
Χποβολισ Σροτάςεων των Ευρωπαϊκϊν Δικτφων ERA-NET

παραγωγισ κ.λ.π.) κακϊσ και τθσ ςυμμετοχισ δυναμικϊν και με υψθλι
15.755.000,00 €.

τεχνογνωςία ΞμΕ
Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ ερευνθτικϊν ομάδων από κράτθ μζλθ
τθσ ΕΕ κακϊσ και από χϊρεσ ςυνδεδεμζνεσ με τθν ΕΕ
Ενίςχυςθ ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ μεταξφ των ερευνθτϊν και τθν
υιοκζτθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν
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Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 6

Σαράρτθμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΔΡΑΗ

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΜΟ

ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Ενίςχυςθ τθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ ςτισ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ Ε&Φ
διεργαςίεσ δικτφωςθσ ςτον τομζα τθσ Οανοθλεκτρονικισ κακϊσ και τθσ
Ευρωπαϊκι Ε&Φ Υυνεργαςία - Σράξθ Επιχοριγθςθσ Ελλθνικϊν
φορζων ςτο πλαίςιο τθσ 2θσ Σροκιρυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ κοινισ
Σρωτοβουλίασ ENIAC Joint Undertaking/ European
Nanoelectronics Initiative Advisory Council JU

ςυμμετοχισ δυναμικϊν και με υψθλι τεχνογνωςία ΞμΕ
Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ ερευνθτικϊν ομάδων από κράτθ μζλθ

2.491.989,00 €

τθσ ΕΕ κακϊσ και από χϊρεσ ςυνδεδεμζνεσ με τθν ΕΕ

Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ / ΓΓΕΦ

Ενίςχυςθ ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ μεταξφ των ερευνθτϊν και τθν
υιοκζτθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν
Ευρωπαϊκι Ε&Φ Υυνεργαςία - Σράξθ Επιχοριγθςθσ Ελλθνικϊν
φορζων ςτο πλαίςιο τθσ 3θσ Σροκιρυξθσ τ θσ Ευρωπαϊκισ κοινισ

»

Σρωτοβουλίασ ENIAC Joint Undertaking / European

1.765.114,00 €

Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ / ΓΓΕΦ

Nanoelectronics Initiative Advisory Council JU
Ενίςχυςθ τθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ ςτισ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ Ε&Φ
διεργαςίεσ δικτφωςθσ ςτον τομζα των Ενςωματωμζνων Υυςτθμάτων
Ευρωπαϊκι Ε&Φ Υυνεργαςία - Σράξθ Επιχοριγθςθσ Ελλθνικϊν

κακϊσ και τθσ ςυμμετοχισ δυναμικϊν και με υψθλι τεχνογνωςία ΞμΕ

φορζων ςτο πλαίςιο τθσ 2θσ Σροκιρυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ κοινισ

Ενίςχυςθ ςυνεργαςιϊν μεταξφ διαφορετικϊν εταίρων/φορζων (πχ.

Σρωτοβουλίασ ARTEMIS Joint Undertaking/ Advanced Research

μεταξφ AEI, Επιχειριςεων και Ερευνθτικϊν Ιδρυμάτων) ςε διαφορετικά

and Technology for Embedded Intelligence and Systems JU

και αλλθλο-ςυμπλθροφμενα επιςτθμονικά πεδία

2.708.608,00 €

Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ / ΓΓΕΦ

Ενίςχυςθ ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ μεταξφ των ερευνθτϊν και τθν
υιοκζτθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν
Ευρωπαϊκι Ε&Φ Υυνεργαςία - Σράξθ Επιχοριγθςθσ Ελλθνικϊν

»
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2.860.590,00

Υελ. 64

Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 6

Σαράρτθμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΔΡΑΗ

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΜΟ

φορζων ςτο πλαίςιο τθσ 3θσ Σροκιρυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ κοινισ

ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ / ΓΓΕΦ

Σρωτοβουλίασ ARTEMIS (Joint Undertaking)/ Advanced Research
and Technology for Embedded Intelligence and Systems»
Ενίςχυςθ των ςυνεργαςιϊν επιχειριςεων, ερευνθτικϊν φορζων &
Σρόγραμμα για τθν ζνταξθ επενδυτικϊν ςχεδίων ςτο ειδικό
κακεςτϊσ Υυνζργειασ και Δικτφωςθσ του Οόμου 3908/11, για το
ζτοσ 2011

50.000.000 € (υπό τθ

ιδρυμάτων, ςυλλογικϊν φορζων κλπ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ δικτυϊςεων

μορφι

και ςυνεργαςιϊν για τθ δθμιουργία καλφτερων και ανταγωνιςτικότερων

επιχορθγιςεων ι/

προϊόντων, με ζμφαςθ ςτθ διατομεακι, διακλαδικι και διαπεριφερειακι

και ενίςχυςθσ

ςυνεργαςία επιχειριςεων και φορζων.

Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ

χρθματοδοτικισ
μίςκωςθσ)

ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ
Ενίςχυςθ και υποςτιριξθ των ΞΞΕ, και υπό προχποκζςεισ και των
Σρόγραμμα Εξωςτρζφεια – Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

μεγάλων επιχειριςεων, για τθν ζναρξθ/ςυνζχιςθ τθσ εξωςτρεφοφσ

Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
100.000.000,00€

ανταγωνιςτικότθτασ και επιχειρθματικισ τουσ δράςθσ

ΕΦΕΣΑΕ

Σαροχι χρθματοδοτικϊν ενιςχφςεων για τθν υλοποίθςθ επιχειρθματικϊν
Σρόγραμμα Εξωςτρζφεια- Ανταγωνιςτικότθτα ΙΙ

ςχεδίων υφιςτάμενων μεταποιθτικϊν, κυρίωσ ΞΞΕ και υπό
προχποκζςεισ και των μεγάλων επιχειριςεων με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του

Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
50.000.000,00€

ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ / ΓΓΒ –
ΕΦΕΣΑΕ

εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ τουσ
1. Σρόγραμμα Εξωςτρζφεια

ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ / ΓΓΒ –

1. Σαροχι τραπεηικοφ δανείου, ιςόποςο των αςφαλιςμζνων

2. Σρογράμματα αςφάλιςθσ βραχυπρόκεςμων εξαγωγικϊν
πιςτϊςεων

τιμολογίων των εξαγωγϊν των επιχειριςεων
2. Μάλυψθ φορτϊςεων ζναντι εμπορικϊν και πολιτικϊν κινδφνων μθ

3. Σρογράμματα αςφάλιςθσ μζςο - μακροπρόκεςμων

πλθρωμισ από τουσ αγοραςτζσ (διάρκεια μζχρι ζνα ζτοσ)
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Ανάλογα με το είδοσ

ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΥ ΑΥΦΑΝΙΥΗΥ

τθσ αςφάλιςθσ

ΕΠΑΓΩΓΙΜΩΟ ΣΙΥΦΩΥΕΩΟ

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 6

Σαράρτθμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΔΡΑΗ
εξαγωγικϊν πιςτϊςεων

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΜΟ

ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

3. Μάλυψθ φορτϊςεων ζναντι εμπορικϊν και πολιτικϊν κινδφνων μθ

4. Σρογράμματα αςφάλιςθσ τεχνικϊν ζργων
5. Σρογράμματα αςφάλιςθσ πιςτϊςεων ςτον αγοραςτι
6. Σρογράμματα αςφάλιςθσ επενδφςεων εξωτερικοφ

πλθρωμισ από τουσ αγοραςτζσ (διάρκεια από 2 και άνω ζτθ)
4. Μάλυψθ εμπορικϊν και πολιτικϊν κινδφνων μθ πλθρωμισ τθσ αξίασ
τεχνικοφ ζργου από τουσ Δθμόςιουσ και Ιδιωτικοφσ Φορείσ οφειλζτεσ των ξζνων χωρϊν, εξαςφαλίηοντασ χρθματοδότθςθ
5. Αςφάλιςθ τθσ πίςτωςθσ που παρζχει ελλθνικι τράπεηα ι
υποκατάςτθμα ξζνθσ τράπεηασ ςτθν Ελλάδα ςτον αγοραςτι,
προκειμζνου αυτόσ να ειςάγει ελλθνικά προϊόντα
6. Αςφάλιςθ τθσ μεταβίβαςθσ 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 αλλοδαπισ
επιχείρθςθσ

1. Υυμμετοχι ςε εκκζςεισ και εν γζνει εκκεςιακζσ

δραςτθριότθτεσ, ενϊ το πρόγραμμα του δεφτερου εξάμθνου του

δραςτθριότθτεσ
2. Επιχειρθματικζσ αποςτολζσ
3. Διοργανϊςεισ επιςκζψεων ξζνων αγοραςτϊν ςτθν Ελλάδα
4. Σρόγραμμα Χποβοικθςθσ Εξωςτρζφειασ
5. Σρόγραμμα ανάπτυξθσ ςτοχευµζνων επιχειρθµατικϊν
ςυναντιςεων
6. Σρόγραμμα Ενίςχυςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ των ΞΞΕ ςε
κζματα εξωςτρζφειασ

1. Υτο 2012 ζχουν ιδθ οργανωκεί περίπου 55 εκκεςιακζσ

2012 περιλαμβάνει ςυμμετοχι ςε 31 διεκνείσ εκκζςεισ, από 11
διαφορετικοφσ κλάδουσ

3.000.000€
(προχπολογιςμόσ που

Ελλθνικόσ Ρργανιςμόσ Εξωτερικοφ
Εμπορίου Α.Ε.

διαχειρίηεται για το ζτοσ
2012)

2. Για το 2012 ζχουν προγραμματιςτεί περίπου 14 επιχειρθ-ματικζσ

920.000€ για το πρόγρ.

αποςτολζσ ςε 11 διαφορετικζσ χϊρεσ ςε διάφορουσ κλάδουσ με

«Χποβοικθςθ

ζμφαςθ ςτα ελλθνικά τρόφιμα και ποτά

Εξωςτρζφειασ»

Σρόγραμμα «Χποβοικθςθ
Εξωςτρζφειασ: Ε.Σ.
ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ / ΡΣΕ Α.Ε.

3. Ζχουν ιδθ οργανωκεί προςκλιςεισ αγοραςτϊν & δθμοςιογράφων
από Ευρϊπθ για τρόφιμα, ποτά και εκκλθςιαςτικά είδθ, από ΗΣΑ για
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1.580.000€ για το
πρόγρ. «Ανάπτυξθ

Σρόγραμμα «Ανάπτυξθ

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 6

Σαράρτθμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΔΡΑΗ

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΜΟ

αλκοολοφχα ποτά και τζλοσ από Τωςία, Αραβικζσ χϊρεσ και Ευρϊπθ
για δομικά υλικά

ςτοχευμζνων
επιχειρθματικϊν
Υυναντιςεων»

4. Σροβολι του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ χϊρασ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ, μζςω

3.500.000€ για το

τθσ διοργάνωςθσ επιχειρθματικϊν ςυναντιςεων µε υποψιφιουσ

πρόγρ. «Ενίςχυςθ

αγοραςτζσ ςτο εξωτερικό, και μζςω ενόσ προγράμματοσ προβολισ
τθσ ελλθνικισ γαςτρονομίασ ςε αγορζσ του εξωτερικοφ

ςτοχευμζνων επιχειρθµατικϊν.
Υυναντιςεων»: Ε.Σ.
ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ / ΡΣΕ Α.Ε.
Σρόγραμμα «Ενίςχυςθ

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ των ΞΞΕ
των ΞΞΕ ςε κζματα
εξωςτρζφειασ»:

5. Σροβολι του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ χϊρασ,

ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

ςε κζματα εξωςτρζφειασ»: Ε.Σ.
ΑΟΑΣΦΧΠΗ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ
ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ / ΕΕΔΕ – ΥΕΒΕ – ΥΕΜ –

ςυμπεριλαμβανομζνων και των ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ, κακϊσ

ΣΥΕ - ΡΣΕ

και των επϊνυμων και ποιοτικϊν ελλθνικϊν προϊόντων μζςω
προγραμμάτων ανάπτυξθσ ςτοχευμζνων επιχειρθματικϊν
ςυναντιςεων ςτθν Ελλάδα και ςε επιλεγμζνεσ αγορζσ ςτόχουσ και
προβολισ τθσ ελλθνικισ γαςτρονομίασ
6. Αφορά 6.800 εργαηόμενουσ ςε ΞΞΕ 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
ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ
1. Φαμείο Επιχειρθματικότθτασ

1. Δράςεισ του αφοροφν τθν παροχι ευνοϊκϊν δανείων για ζξι κατθγορίεσ

από ΕΥΣΑ:

Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ

2. Φαμείο «Εξοικονομϊ κατϋ Ρίκον»

επενδυτικϊν ςχεδίων:

1.

ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ
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460.000.000€

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 6

Σαράρτθμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΔΡΑΗ
3. Φαμείο «Ενάλιο»

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΜΟ

Ματθγορία Δράςθσ Α: Γενικι επιχειρθματικότθτα (επενδφςεισ νόμου

Ματθγορία Δράςθσ Β: Φεχνολογικι ανάπτυξθ, περιφερειακι ςυνοχι,
ολοκλθρωμζνα πολυετι επιχειρθματικά ςχζδια και ςυνεργία –

Ματθγορία Δράςθσ Γ: Επιχειρθματικότθτα των νζων (επενδφςεισ
νόμου 3908/2011)

2. 396.000.000€ ςτο

Εξοικονομϊ κατ’
Ρίκον:
3. 35.000.000€ ςτο



Ματθγορία Δράςθσ Δ: Εξωςτρζφεια



Ματθγορία Δράςθσ Ε: Θεματικόσ τουριςμόσ, αφαλάτωςθ, διαχείριςθ



τθτασ:

Φαμείο

δικτφωςθ (επενδφςεισ νόμου 3908/2011)


Φαμείο Ενάλιο

απορριμμάτων, πράςινεσ υποδομζσ, πράςινεσ εφαρμογζσ, ΑΣΕ

Φα ανωτζρω ταμεία

Ματθγορία Δράςθσ ΥΦ: Μαινοτόμα επιχειρθματικότθτα, εφοδιαςτικι

χρθματοδοτοφνται
και από εγχϊρια

αλυςίδα, τρόφιμα, ποτά.
2. Υτιριξθ τθσ ολοκλιρωςθσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ,
ενίςχυςθ τθσ αειφορίασ, εξοικονόμθςθ ενζργειασ, άμεςθ ενίςχυςθ
παρεμβάςεων ςτον κτιριακό τομζα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ των οικιϊν. Υτο πλαίςιο αυτό ςε πρϊτθ φάςθ ςχεδιάςτθκε το
Σρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατ’ Ρίκον»
3. Σαροχι προϊόντων δανειοδότθςθσ ςε βιϊςιμεσ επιχειριςεισ και ςε
επαγγελματίεσ αλιείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ αλιείασ,
τθσ παραγωγισ, μεταποίθςθσ και εμπορίασ προϊόντων αλιείασ, κακϊσ
και ςε επιχειριςεισ που βρίςκονται ςε επιλεγμζνεσ αλιευτικζσ περιοχζσ
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Σ.Ε.Σ.

Επιχειρθματικό-

3908/2011)


ςτο Φαμείο

ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Υελ. 68

πιςτωτικά ιδρφ-ματα

Ε. Σ. ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ ΜΑΙ ΑΕΙΦΡΤΡΥ
ΑΟΑΣΦΧΠΗ
Ε.Σ. ΑΝΙΕΙΑΥ
Εκνικό Φαμείο
Επιχειρθματικότθτασ και
Ανάπτυξθσ (ΕΦΕΑΟ)

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 6

Σαράρτθμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΔΡΑΗ

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΜΟ

ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

1. Σαροχι ευνοϊκϊν δανείων επιμεριςμοφ ρίςκου για μικρζσ και πολφ
μικρζσ επιχειριςεισ (Funded Risk Sharing Product, FRSP).
Φαμείο Χαρτοφυλακίου JEREMIE

2. Microfinance (Ξικροδάνεια)" - Ευνοϊκά δάνεια για πολφ μικρζσ
επιχειριςεισ

1. 120.000.000€
2. 60.660.000€
3. 180.000.000€

3. Υυγχρθματοδοτοφμενα δάνεια για επενδφςεισ ςε Φεχνολογίεσ
Σλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ICT)
Θα παρζχει ςτιριξθ ςε δάνεια προσ τισ ελλθνικζσ ΞΞΕ

Φαμείο Εγγφθςθσ για τισ ΞΞΕ

500.000.000€

Διαρκρωτικά Φαμεία / Φράπεηεσ
ςυνεργαηόμενεσ με τθν ΕΦΕπ

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ / ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
Επιχειρθματικά ςχζδια για τθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ επιχειριςεων,
Ξεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Ενίςχυςθ επιχειρθματικότθτασ γυναικϊν

τθν ανάπτυξθ νζων δραςτθριοτιτων / προϊόντων / υπθρεςιϊν, τθν

Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
200.000.000,00€

ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ / ΓΓΒ –

ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν, καινοτομιϊν κ.λ.π.

ΕΦΕΣΑΕ

Χρθματοδοτικι ενίςχυςθ για τθν ίδρυςθ νζων επιχειριςεων από

Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ

γυναίκεσ, ςε όλουσ ςχεδόν τουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ..

30.821.554€

ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ / ΓΓΒ –
ΕΦΕΣΑΕ

Χρθματοδοτικι ενίςχυςθ για τθν ίδρυςθ νζων επιχειριςεων από νζουσ
Ενίςχυςθ επιχειρθματικότθτασ νζων

θλικιακά επιχειρθματίεσ, ςε όλουσ ςχεδόν τουσ τομείσ οικονομικισ

Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
39.178.448,0€

δραςτθριότθτασ.

ΕΦΕΣΑΕ

Δθμιουργία – υποςτιριξθ νζων καινοτόμων επιχειριςεων κυρίωσ

Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ και τθσ εξζλιξθσ επιχειρθματικϊν καινοτόμων

ζνταςθσ γνϊςθσ (spin off και spin out)

δραςτθριοτιτων, ςτθν αξιοποίθςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ με
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25.000.000€

Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ / ΓΓΕΦ
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Σαράρτθμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΔΡΑΗ

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΜΟ

ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

δυνατότθτεσ εμπορικισ εκμετάλλευςθσ, ςτθν εφαρμογι καινοτόμων
επενδυτικϊν ςχεδίων και ςτθν αξιοποίθςθ γνϊςθσ που παράγεται από
ερευνθτζσ και από επιχειριςεισ με καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ τθσ
Ελλάδασ και του εξωτερικοφ
Σαροχι ενιςχφςεων πολφ μικρϊν & μικρϊν & μεςαίων Επιχειριςεων
(υφιςτάμενων)
Ζνδυςθ & υπόδθςθ – Οζεσ προοπτικζσ

που

δραςτθριοποιοφνται

ςτον

τομζα

τθσ

κλωςτοχφαντουργίασ, τθσ ζνδυςθσ, τθσ υπόδθςθσ και του δζρματοσ, με
ςκοπό τθ δθμιουργία των προχποκζςεων ενκάρρυνςθσ τθσ καινοτομίασ
και ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των
επιχειριςεων του ςυγκεκριμζνου κλάδου
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Ε.Σ. ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑ ΜΑΙ
1.781.098,00€

ΕΣΙΧΙΕΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ / ΓΓΒ –
ΕΦΕΣΑΕ

