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Κοµισιόν: Λιτότητα και έλλειψη µεταρρυθµίσεων 
έπληξαν τις µικροµεσαίες 
Eκθεση καταγράφει υστέρηση των ελληνικών µµε σε σχέση µε την Ε.Ε. στην πρόσβαση 
σε ρευστότητα, στις κρατικές ενισχύσεις, στην ανταπόκριση του ∆ηµοσίου, στη 
διεθνοποίηση, στις δεξιότητες και στην καινοτοµία 
 

Η παρατεταµένη ύφεση, την οποία επιδεινώνουν τα µέτρα λιτότητας, και η καθυστέρηση της εφαρµογής από 

ελληνικής πλευράς των απολύτως απαραίτητων µεταρρυθµίσεων έπληξαν σοβαρά τις µµε, σε βαθµό δυσανάλογο 

εν συγκρίσει µε τις µεγάλες επιχειρήσεις, επισηµαίνει σε έκθεσή της για το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Σύµφωνα µε την 20σέλιδη έκθεση για τις µµε στην Ελλάδα, που δηµοσιοποίησε χθες η Κοµισιόν, ναι µεν από το 

2013 διαφαίνεται φως στην άκρη του τούνελ για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ωστόσο σήµερα καταγράφονται 

σηµαντικότατα προβλήµατα κυρίως στους κλάδους των κατασκευών και της µεταποίησης, ενώ εξαίρεση 

αποτελούν οι µµε που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας. 

 
 

Από την έκθεση της Κοµισιόν προκύπτει σαφέστατα ότι οι ελληνικές µµε υστερούν σε σχέση µε τις ευρωπαϊκές 

στην πρόσβαση σε ρευστότητα, στην ανταπόκριση της δηµόσιας διοίκησης, στις κρατικές ενισχύσεις και δηµόσιες 

συµβάσεις, στη διεθνοποίηση, στις δεξιότητες και στην καινοτοµία. Σε όλους τους παραπάνω τοµείς κινούνται 

σαφώς κάτω του µέσου όρου της Ε.Ε. 

Εθνικό σχέδιο στήριξης 

Οπως επισηµαίνει η Επιτροπή, τα αποτελέσµατα της κρίσης ανάγκασαν την κυβέρνηση να προσαρµόσει το 

εθνικό σχέδιο για την υποστήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (2010-2013) και να ενισχύει τα υφιστάµενα 

προγράµµατα για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης.  

Αφενός, έχουν ληφθεί ειδικότερα µέτρα για την υποστήριξη των πολύ µικρών επιχειρήσεων µε τη δηµιουργία µιας 

πιο ευέλικτης µορφής ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ).  

Αφετέρου, οι προσπάθειες για την προώθηση της αυτοαπασχόλησης έχουν ως αποδέκτες ειδικές οµάδες όπως οι 

νέοι, οι άνεργοι και οι γυναίκες (π.χ. γυναικεία επιχειρηµατικότητα).  
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Επίσης, κατά την περίοδο 2012-2013 η ελληνική κυβέρνηση δροµολόγησε ορισµένες ειδικές και στοχευµένες 

πρωτοβουλίες για τις µµε σύµφωνα µε τις αρχές της Κοµισιόν, κυρίως στους τοµείς της διεθνοποίησης και της 

καινοτοµίας. 

Ανά κλάδο  

Αναφορικά µε τους κλάδους δραστηριότητας των µµε, η Κοµισιόν αναφέρεται στην ενέργεια, τις κατασκευές και τη 

µεταποίηση, µε τον πρώτο να σηµειώνει καλές επιδόσεις και τους άλλους δύο ραγδαία επιδείνωση τα τελευταία 

χρόνια. 

Η έκθεση χαρακτηρίζει την παραγωγή ενέργειας ως έναν ταχέως αναπτυσσόµενο τοµέα για τις µµε, µε ποσοστά 

ανάπτυξης 29,1% (2009), 25,1% (2011) και 19,4% (2012) στον κύκλο εργασιών, που µπορούν να αποδοθούν εν 

µέρει στη συνεχιζόµενη υποστήριξη του ∆ηµοσίου σε ενεργειακά προγράµµατα για την ενθάρρυνση της 

µετάβασης στην «πράσινη» οικονοµία.  

Επίσης, το επιχειρησιακό πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα (2007-213) έχει 

υποστηρίξει τη δηµιουργία υποδοµών στον τοµέα του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισµού και την ενεργειακή 

αποδοτικότητα των κατοικιών και των δηµόσιων κτηρίων. 

Στον κατασκευαστικό κλάδο, οι µµε (και οι µεγάλες) υπέστησαν σηµαντική κάµψη την περίοδο 2008-2012. Αυτή η 

αρνητική ανάπτυξη επιβεβαιώνεται από τη σταθερή πτώση του αριθµού των αδειών οικοδόµησης που 

χορηγούνται: -11,1% (2010), -28,5% (2011) και -36,7% (2012).  

Επιπλέον, ο δείκτης κατασκευών (που καλύπτει τα κτήρια και τα δηµόσια έργα) µειώθηκε κατά 29,2% (2010), 

28,1% (2011), 26,1% (2012) και 19,0 % (2013).  

Σε σύγκριση µε τις µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, οι µµε υπέστησαν τη µεγαλύτερη µείωση του αριθµού των 

εργαζοµένων στις κατασκευές (Μεγάλες επιχειρήσεις: -19%, µµε -35%) και προστιθέµενης αξίας (Μεγάλες 

επιχειρήσεις: -20%, µµε -33 %).  

Αυτό µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η εξαφάνιση µεγάλων δηµόσιων συµβάσεων οδήγησε τις µεγάλες 

επιχειρήσεις να στραφούν σε µικρότερα κατασκευαστικά έργα, εκτοπίζοντας τις µµε.  
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Επιπλέον, ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις έχουν µετακινηθεί προς περιβαλλοντικά/ενεργειακά έργα (π.χ. αιολικά 

πάρκα, ενεργειακή υποδοµή, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας) ή έργα διαχείρισης/ανακύκλωσης αποβλήτων. 

Αντιθέτως, οι µµε δραστηριοποιούνται κυρίως στην ιδιωτική αγορά, η οποία κατέρρευσε µετά το 2009, επισηµαίνει 

η Κοµισιόν. 

Οι µµε επλήγησαν επίσης από την κρίση στο µεταποιητικό κλάδο. Συνολικά, κατά την περίοδο 2008-2012, ο 

αριθµός των εργαζοµένων συρρικνώθηκε κατά περίπου 20% και η προστιθέµενη αξία µειώθηκε κατά περίπου 

10%.  

Και πάλι, οι µεγάλες επιχειρήσεις επλήγησαν λιγότερο την περίοδο 2009-12, τόσο από άποψη απασχόλησης 

(Μεγάλες Επιχειρήσεις: -8%, µµε -14%) όσο και προστιθέµενης αξίας (Μεγάλες επιχειρήσεις: -6%, µµε -16 %).  

Η αρνητική ανάπτυξη µπορεί να αποδοθεί εν µέρει στα µέτρα λιτότητας, ιδιαίτερα στην αύξηση των φόρων και σε 

άλλες εξελίξεις, όπως η µείωση των µισθών και των συντάξεων.  

Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε αυξηµένη χρηµατοπιστωτική επιβάρυνση και φορολογικές υποχρεώσεις για τις 

επιχειρήσεις, σε συνδυασµό µε µείωση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών - προκλήσεις οι οποίες 

αντιµετωπίζονται κατά κανόνα καλύτερα από τις µεγάλες επιχειρήσεις σε σχέση µε τις µµε, τουλάχιστον 

βραχυπρόθεσµα.  

Επιπλέον, έχουν πλέον καταργηθεί πολλά φορολογικά κίνητρα και φοροαπαλλαγές που απολάµβαναν στο 

παρελθόν οι µµε. 

∆ηµόσιες συµβάσεις 

Η επίδοση της Ελλάδας σε αυτόν τον τοµέα πολιτικής είναι κατά πολύ χαµηλότερη από το µέσο όρο της Ε.Ε. και 

εµφανίζει δείγµατα επιδείνωσης, ιδιαίτερα στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων για τις µµε.  

Επιπλέον, ο χρόνος που χρειάζονται οι δηµόσιες αρχές για να καταβάλουν τις πληρωµές έχει αυξηθεί (2011: 66 

ηµέρες, 2012: 114 ηµέρες) και είναι τετραπλάσιος του µέσου όρου της Ε.Ε.  

Ωστόσο, η Κοµισιόν περιµένει µια βελτίωση της κατάστασης, καθώς η Ελλάδα µετέφερε στο εθνικό δίκαιο, το 

Μάιο του 2013, την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωµών, µε έναρξη εφαρµογής από τη 16η Μαρτίου 2013. 

Επιπλέον, η χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων από τις ελληνικές µµε βρίσκεται σχεδόν 

στο επίπεδο του µέσου όρου της Ε.Ε., µια θετική τάση που αναµένεται να ενισχυθεί από την ύπαρξη (από το 

2011) µιας πύλης για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και από την εφαρµογή του νόµου 4155/2013 σχετικά 

µε το εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων. 

∆εξιότητες και καινοτοµία 

Σύµφωνα µε την έκθεση της Κοµισιόν και σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες, οι ελληνικές µµε και οι πολύ µικρές 

επιχειρήσεις έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες απ’ ό,τι οι αντίστοιχες της Ε.Ε. να παρέχουν κατάρτιση στους 

εργαζόµενούς τους και οι εργαζόµενοι έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να συµµετέχουν σε εκπαίδευση και 

κατάρτιση.  

Η ετοιµότητα των ελληνικών µµε να χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών, µε βάση τις ηλεκτρονικές 

αγορές και πωλήσεις που πραγµατοποιούν, βρίσκεται επίσης κάτω από το µέσο όρο της Ε.Ε.  
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Οσον αφορά την καινοτοµία, η επίδοση των ελληνικών µµε ήταν σαφώς καλύτερη από τη µέση γενική επίδοση σε 

όλους τους δείκτες µε βάση τα στοιχεία του 2006, αλλά σύµφωνα µε τον πίνακα αξιολόγησης της καινοτοµίας 

στην Ενωση το 2013 η Ελλάδα χαρακτηρίστηκε µέτρια ως προς την καινοτοµία, µε επίδοση χαµηλότερη του 

µέσου όρου της Ε.Ε.  

Ειδικότερα, τα στοιχεία για το 2010 δείχνουν κάποια επιδείνωση της ικανότητας των ελληνικών µµε να 

µετατρέπουν τις νέες για την αγορά καινοτοµίες και τις νέες για την εταιρεία καινοτοµίες σε πωλήσεις. 

∆ιεθνοποίηση 

Η επίδοση της Ελλάδας σε αυτόν τον τοµέα πολιτικής είναι πολύ κατώτερη από το µέσο όρο, κυρίως εξαιτίας του 

χρόνου που απαιτείται για την πραγµατοποίηση συναλλαγών εκτός της Ε.Ε.  

Αν και έχουν υπάρξει βελτιώσεις, οι ελληνικές µµε εξακολουθούν να χρειάζονται κατά µέσο όρο 15 έως 19 ηµέρες 

αντιστοίχως για δραστηριότητες εισαγωγής και εξαγωγής, ενώ ο µέσος όρος της Ε.Ε. είναι 11 ηµέρες και για τα 

δύο.  

Από την άλλη, το κόστος και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν διαφέρουν πολύ από το µέσο όρο της Ε.Ε.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές µµε έχουν πολύ λιγότερες δυνατότητες από τις άλλες µµε (το ήµισυ του µέσου 

όρου της Ε.Ε.) να πραγµατοποιήσουν συναλλαγές εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης.  

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι κύριοι εξαγωγικοί εταίροι είναι οι γειτονικές 

χώρες: Τουρκία (11% των συνολικών εξαγωγών), Ιταλία (8%), Γερµανία (6%), Βουλγαρία (6%), και Κύπρος (5%), 

γεγονός που δείχνει ότι υπάρχουν πιθανές αναξιοποίητες ευκαιρίες σε πιο µακρινές χώρες, π.χ. ΗΠΑ (4%).  

Ωστόσο, οι τοµείς που κυριαρχούνται από τις µµε, οι οποίοι ηγούνται της εξαγωγικής δραστηριότητας, όπως ο 

τοµέας παραγωγής τροφίµων (19% του συνόλου των εξαγωγών το 2013), θα πρέπει να καταβάλουν 

περισσότερες προσπάθειες για να καθιερώσουν οµοιόµορφα ποιοτικά πρότυπα και εµπορικούς κανόνες για τις 

εξαγωγικές αγορές, να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και να επεξεργαστούν φυσικούς πόρους, 

όπως τα κοιτάσµατα αλουµινίου, τα οποία αντιστοιχούν στο 4% των συνολικών εξαγωγών για το 20137.  

Πολιτική για τις εξαγωγές 

Στο επίπεδο της πολιτικής, έχει αναπτυχθεί εθνική πολιτική για τις εξαγωγές, ύστερα από διαβουλεύσεις µε την 

κοινότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων, για να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη διεθνή 

τους ανταγωνιστικότητα.  

Η στρατηγική βασίζεται σε τρεις άξονες: α) διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της Ελλάδας, β) προώθηση του 

εµπορίου και των ξένων άµεσων επενδύσεων και γ) διευκόλυνση του εµπορίου.  

Το ολοκληρωµένο αυτό σχέδιο έχει δύο βασικούς στόχους: να µειώσει σηµαντικά το εµπορικό έλλειµµα έως το 

2014 και να αυξήσει τις εξαγωγές αγαθών στο 16% του ΑΕΠ έως 2015, αναφέρει η έκθεση.  

ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ - nbellos@naftemporiki.gr  

 


