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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ ΔΒ - ΔΤ 

 

Α. Η θαηάζηαζε ησλ κεζαίσλ θαη κηθξώλ επηρεηξήζεσλ 

 

1. Γηαρξνληθή παξνπζία ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία: Οη ΜκΔ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ 
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκία ηφζν ζε επξσπατθφ, φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Σηελ 
Διιάδα, ην πιήζνο ηνπο είλαη θνληά ζην 99,9% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ. 
Καιχπηνπλ επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη θιάδσλ. Αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 19,3% 
ηνπ ΑΔΠ θαη ην 87% ηεο απαζρφιεζεο ζε επηρεηξήζεηο.  

 

2. Σν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ παξακέλεη δπζρεξέο, κε θπξίαξρα πξνβιήκαηα ηα 
αθόινπζα: 

►  Υξεκαηνδόηεζε: Πξφζβαζε ζε θεθάιαηα θίλεζεο, επελδχζεηο, θφζηνο 
ρξεκαηνδφηεζεο. 

►  Τπεξθνξνιόγεζε κε άκεζνπο θαη έκκεζνπο θφξνπο, αιιά θαη αζθαιηζηηθέο 
εηζθνξέο. 

►  Γπζθνιία δηεύξπλζεο ηεο πειαηεηαθήο βάζεο, εηδηθά ζε μέλεο αγνξέο. 

►  Τςειό θόζηνο ζπκκόξθσζεο κε γξαθεηνθξαηία θαη ξπζκίζεηο πνπ επηθέξνπλ 
δπζαλάινγα κεγάιν θφζηνο ζε κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο. 

►  Αζέκηηνο αληαγσληζκόο ιόγσ αλεπάξθεηαο ησλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ, εηδηθά 
απφ πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο, αδήισηεο εξγαζίαο, παξάλνκσλ εηζαγσγψλ, θηι. 

 

3. Οη ειιεληθέο ΜκΔ ππνιείπνληαη ζεκαληηθά ηνπ επξσπατθνύ αληαγσληζκνύ: Παξά ην 
κεγάιν πιήζνο, νη ειιεληθέο ΜκΔ απέρνπλ ζεκαληηθά ζε επηδφζεηο απφ ηελ Δ.Δ. Απηή ε 
πνηνηηθή απφζηαζε θαζηζηά ηηο ειιεληθέο ΜκΔ εππαζείο θαη κε πεξηνξηζκέλεο δπλάκεηο λα 
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε θαη λα αλαδεηρζνχλ ζε ξαρνθνθαιηά ηεο 
νηθνλνκίαο. Δηδηθφηεξα:  

 

► Ο θαηαθεξκαηηζκφο θαη ν κεγάινο αξηζκφο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ δελ πξνζδίδεη 
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα:  

► Η Διιάδα έρεη ηελ πςειφηεξε ππθλφηεηα ΜκΔ (επί ηνπ πιεζπζκνχ) ζηελ Δ.Δ., 
παξακέλνληαο θαη ζήκεξα ζεκαληηθά θαηαθεξκαηηζκέλε, κε κηθξήο θιίκαθαο 
κνλάδεο.  

► Τν ηδηαίηεξα κεγάιν πιήζνο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ αλαινγεί πεξίπνπ ζην 
96,9% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, έλαληη 93% ζηελ Δπξψπε, θαηά 
κ.ν. 

► Τν πιήζνο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ παξακέλεη ρακειφ ζε ζρέζε κε 
ηνλ επξσπατθή αληαγσληζκφ. Αληηπξνζσπεχνπλ θάησ απφ ην 3% ηνπ ζπλφινπ, ελψ 
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ν κέζνο φξνο ζηελ Δ.Δ. είλαη πεξίπνπ ζην 7%, κε ηελ αξλεηηθή ηξνρηά εθεί λα έρεη 
αλαζηξαθεί.     

► Μεγάιν πιήζνο ΜκΔ, αιιά κηθξή παξαγσγηθόηεηα: Η παξαγσγηθφηεηα ησλ 
ειιεληθψλ ΜκΔ είλαη πεξίπνπ ζην 50% ηνπ επξσπατθνχ κ.ν. αλά εξγαδφκελν. 
Δλδεηθηηθά, ζηελ Διιάδα είλαη €20.000, ζηελ ΔΔ-28 είλαη €42.000, ζηελ Ιηαιία είλαη 
€38.000, ζηελ Ιξιαλδία είλαη €52.000, θηι.  

► Πεξηνξίδεηαη ε ηερλνινγηθή εζηίαζε ησλ ΜκΔ: Παξαηεξήζεθε 40% κείσζε ηνπ 
πιήζνπο ησλ ΜκΔ κέζεο-πςειήο ηερλνινγίαο κέζα ζηελ θξίζε, κία κείσζε 
δπζαλάινγε ζε ζρέζε κε ηελ Δ.Δ. Η ηαρεία αλάθακςή ηνπο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 
λα κε γίλεη ε Διιάδα κηα νηθνλνκία ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

Οη πνιηηηθέο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα αλαζηξέςνπλ ηα παξαθάησ ειιείκαηα 
αληαγσληζηηθφηεηαο, ψζηε νη ειιεληθέο ΜκΔ λα ζπγθιίλνπλ κε ηνπο επξσπατθνχο κέζνπο 
φξνπο.   

 

4. ηα ζεηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειιεληθψλ ΜκΔ θαηαγξάθνληαη ηα αθφινπζα.  

► Η θαηλνηνκία παξακέλεη αλεθκεηάιιεπην ραξαθηεξηζηηθό: Αλ θαη ε Διιάδα γεληθά 
πζηεξεί ζεκαληηθά έλαληη ησλ πεξηζζφηεξσλ επξσπαίσλ εηαίξσλ ζηνπο δείθηεο 
θαηλνηνκίαο (EIS - European Innovation Scoreboard), νη επηδφζεηο ησλ ΜκΔ δε 
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο επξσπατθνχο κέζνπο φξνπο ζε θαηλνηφκα πξντφληα 
ή/θαη δηαδηθαζίεο (βαζκνινγία 29,6 έλαληη 30,6 ζην ζρεηηθφ δείθηε ηνπ EIS).  

► Μεηαηόπηζε από B2C ζε Β2Β πσιήζεηο, κε ζπκκεηνρή ζε παξαγσγηθά δίθηπα θαη 
αιπζίδεο αμίαο: Τν 12,4% ησλ ΜκΔ έρεη ήδε αλαπηχμεη ζπκπξάμεηο, έλαληη 12%, 
10,3% θαη 4,8% ζε Ιξιαλδία, Δ.Δ. θαη Ιηαιία αληίζηνηρα. Πιένλ νη θαηλνηφκεο ειιεληθέο 
ΜκΔ επελδχνπλ ζε επηρεηξεκαηηθέο δηθηπψζεηο, ππέξ ησλ Β2Β πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ.  

Οη πνιηηηθέο αλάπηπμεο πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα δηεπξχλνπλ απηά ηα 
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα.   

 

5. Από πεγή απαζρόιεζεο, ηξνθνδόηεο ηεο αλεξγίαο: Πησηηθή πνξεία αθνινχζεζε ε 
απαζρφιεζε ζηηο ΜκΔ, ε νπνία κεηψζεθε απφ 2,39 εθαη. εξγαδφκελνπο ην 2008, ζε 1,79 εθαη. 
ην 2014, κε ηε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία κείσζε λα θαηαγξάθεηαη ζηνπο θιάδνπο ηεο έλδπζεο θαη 
ησλ δεξκάηηλσλ πξντφλησλ (-57%), ηεο μπιείαο, μχιηλσλ πξντφλησλ θαη ραξηνπνηίαο (-50%) θαη 
ησλ θαηαζθεπψλ (-48%).   

 

Β. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεζαίσλ θαη κηθξώλ επηρεηξήζεσλ πνπ άληεμαλ ζηελ 
θξίζε 

 

Η θξίζε αλέδεημε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηελ ηαρεία πξνζαξκνζηηθφηεηα επηρεηξήζεσλ πνπ 
έρνπλ έλα ή/θαη πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:  

 

1. Μέγεζνο, αλζεθηηθόηεηα θαη ζπλεηζθνξά ζηελ νηθνλνκία πάλε καδί. Μπνξεί ε θξίζε λα 
έπιεμε πεξηζζφηεξν ηηο επηρεηξήζεηο κεζαίνπ κεγέζνπο, φκσο απηέο ζπλερίδνπλ λα 
παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζηελ νηθνλνκία (ζε φξνπο πξνζηηζέκελεο αμίαο, αλά 
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επηρείξεζε). Η ζρέζε παξαγσγηθφηεηαο κεζαίσλ πξνο κηθξέο επηρεηξήζεηο είλαη 7 πξνο 1 θαη 
κεζαίσλ πξνο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο είλαη 140 πξνο 1. Δλδεηθηηθά, νη πνιχ κηθξέο 
επηρεηξήζεηο (ην 96,9% ηνπ ζπλφινπ) παξάγνπλ πεξίπνπ ην 9,3% ηνπ ΑΔΠ, ελψ νη κηθξέο θαη νη 
κεζαίεο (ην 3% ηνπ ζπλφινπ) παξάγνπλ πεξίπνπ ην 10% ηνπ ΑΔΠ.   

 

2. Γεκηνπξγνύλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε δξαζηεξηόηεηεο κε αμία. Δηδηθφηεξα:  

► Η κεγάιε απαζρφιεζε ζε πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο δελ απνδείρζεθε βηψζηκε. Μπνξεί 
ην 87% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ρψξα λα απαζρνιείηαη ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο 
επηρεηξήζεηο, ην 68% (δχν ζηνπο ηξεηο) απαζρνιείηαη ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, ην 
19% ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη κφλν ην ππφινηπν 13% ζηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

► Οη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξνύλ ηελ παξαγσγηθόηεηά ηνπο. 
Χαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε θαηλφκελε παξαγσγηθφηεηα (πξνζηηζέκελε αμία 
αλά εξγαδφκελν) πνπ ζηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη πεξίπνπ θαηά 40% κεγαιχηεξε 
απφ ηηο κηθξέο (€39.000 έλαληη €28.000) θαη πεξίπνπ θαηά 178% κεγαιχηεξε απφ ηηο 
πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (€39.000 έλαληη €14.000, παξά ηε κεγάιε απαζρφιεζε). 
Αλάινγεο επηδφζεηο παξαηεξνχληαη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επί κέξνπο 
θιάδσλ.   

3. Έρνπλ πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη αληνρή αμηνπνηώληαο νηθνλνκίεο θιίκαθαο: Δλψ νη 
κεζαίεο κεηέηξεςαλ ηελ θξίζε ζε επθαηξία, νη κηθξφηεξεο δελ έδεημαλ αλάινγα αληαλαθιαζηηθά. 
Τα νθέιε ηνπ κεγέζνπο έγηλαλ ηδηαίηεξα εκθαλή κέζα ζηελ θξίζε, εηδηθφηεξα:   

► Παξά ηε κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ πιήζνπο ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (-33% έλαληη -
21% ησλ πνιχ κηθξψλ), ε πξνζηηζέκελε αμία αλά κεζαία επηρείξεζε θαη αλά 
απαζρνινχκελν παξέκεηλε ζηαζεξή (ζηα €39.000), ελψ ζηηο πνιχ κηθξέο κεηψζεθε 
θαηά 12,5%.  

► Οη κεζαίεο επηρεηξήζεηο πέηπραλ αχμεζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ηελ πεξίνδν 2012-
2014, έσο θαη 35%.  

► Οη κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο αλαγθάζηεθαλ λα ζπκπηέζνπλ ηα θέξδε, κε ηελ 
πηψζε λα αγγίδεη ην 50%, ηελ ίδηα πεξίνδν.  

4. Βειηηώλνπλ ζπλερώο ηελ εμσζηξέθεηα ηνπο: Οη ειιεληθέο ΜκΔ είλαη ζηε κεγάιε 
πιεηνςεθία ηνπο εηζαγσγηθέο. Ωζηφζν, παξαηεξνχκε απμαλφκελε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 
ζηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο, φπνπ, ηελ πεξίνδν 2010-2014, ε αχμεζε αγγίδεη ην 40% (απφ ηα €4 
δηο ζηα €5,6 δηο). Η αχμεζε απηή ζπλεηζθέξεη θαη ζηε κείσζε ηνπ ειιείκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ 
ηζνδπγίνπ ησλ ΜκΔ (απφ €15,7 δηο, ζε €10,6 δηο).    

 

5. Οη κεηαπνηεηηθέο ΜκΔ ζπλερίδνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ πνιιαπιάζηα ζηελ νηθνλνκία: Ωο 
πξνο ηνπο θιάδνπο, ε πςειφηεξε πξνζηηζέκελε αμία αλά επηρείξεζε θαηαγξάθεηαη ζηε 
κεηαπνίεζε (4 θνξέο πςειφηεξε απφ ηηο ππεξεζίεο).    

 

6. Οη κεηαπνηεηηθέο ΜκΔ πνπ αμηνπνηνύλ ηε ηερλνινγία αλαθάκπηνπλ ηαρύηεξα: Οη ΜκΔ 
θιάδσλ κε πςειή ηερλνινγηθή έληαζε θαηάθεξαλ λα απμήζνπλ (νξηαθά) ηελ παξαγφκελε 
πξνζηηζέκελε αμία ηνπο κεηά ην 2010 (84 έλαληη 83 κνλάδεο ζην ζρεηηθφ δείθηε). Σε αληίζεζε, 
νη ινηπνί θιάδνη παξνπζηάδνπλ εκθαλή πηψζε.   
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7. Βειηηώλνπλ ζπλερώο ηηο εηαηξηθέο δεμηόηεηεο, κε ζχγρξνλε δηαθπβέξλεζε, δηαδηθαζίεο 
θαη ζπζηήκαηα απφδνζεο θαη πνηφηεηαο. Γηαθνξεηηθά, κφλν ην 30% ησλ νηθνγελεηαθψλ 
επηρεηξήζεσλ επηδεί κεηά ηε δεχηεξε γεληά, ην 13% κεηά ηελ ηξίηε θαη ην 3% κεηά απφ απηήλ. 

  

 

 

Οξηζκνί (γηα φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ.) 

► Πνιύ κηθξή επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη ε επηρείξεζε κε πξνζσπηθφ έσο θαη 9 
εξγαδφκελνπο, θχθιν εξγαζηψλ έσο θαη €2 εθαη. ή ηζνινγηζκφ έσο θαη €2 εθαη. 

► Μηθξή επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη ε επηρείξεζε κε πξνζσπηθφ έσο θαη 49 
εξγαδφκελνπο, θχθιν εξγαζηψλ έσο θαη €10 εθαη. ή ηζνινγηζκφ έσο θαη €10 εθαη. 

► Μεζαία επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη ε επηρείξεζε κε πξνζσπηθφ έσο θαη 249 
εξγαδφκελνπο, θχθιν εξγαζηψλ έσο θαη €50 εθαη. ή ηζνινγηζκφ έσο θαη €43 εθαη. 

 

Σην παξφλ ζεκείσκα: Ωο πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜκΔ) λνείηαη ην 
άζξνηζκα ησλ αλσηέξσ. 

 


