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Ελληνική οικονομία και μικρή ιδιοκτησία/επιχειρηματικότητα

 Η μικρή ιδιοκτησία εμπεδώθηκε στην ελληνική οικονομία ήδη από το 1871 με
την πρώτη μεγάλη αγροτική μεταρρύθμιση του Αλ. Κουμουνδούρου.

 Ο σημαντικότερος Έλληνας οικονομολόγος του 19ου αιώνα, ο Ιωάννης
Σούτσος (1804-1890) σημείωνε στην Πλουτολογία του τα οικονομικά και ηθικά
οφέλη της μικρής ιδιοκτησίας.

 Η μεταποίηση για διάφορους ιστορικούς λόγους (βλ. περιορισμένη μισθωτή
εργασία, χαμηλή συσσώρευση κεφαλαίου κλπ.) δεν παρουσίασε ιδιαίτερους
ρυθμούς μεγέθυνσης κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα (Χατζηιωσήφ 1993).

 Το λιανικό εμπόριο, σημαντικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας, αποκτά
κατά τον 19ο αιώνα το κυριότερο χαρακτηριστικό του: το μικρό μέγεθος (π.χ.
πλανόδιος έμπορος Ερμού, μικρό κατάστημα) (Αρανίτου 2021).

 Το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου (1949) απονομιμοποίησε τη συμμετοχή ενός
μεγάλου μέρους του πληθυσμού από τον κρατικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα
πολλοί εξ’ αυτών να επιλέξουν την επιχειρηματικότητα ως οικονομική και
κοινωνική διέξοδο (Sombart; Simmel).

 Η αποβιομηχάνιση έστρεψε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού προς τον κλάδο
των υπηρεσιών όπου το μικρό μέγεθος παραμένει δηλωτικό γνώρισμα
(Αρανίτου 2018).



SBA Fact Sheet και Τα μεγέθη των ΜμΕ στην Ελλάδα/ Structural Impeding Idea

 Το 2020, οι ΜμΕ εισφέρουν το 83% της συνολικής απασχόλησης και το 56.7% της
συνολικής προστιθέμενης αξίας (σε σύγκριση με το 65.2% και το 53% στην ΕΕ).

 Η παραγωγικότητα των ΜμΕ (λόγος της προστιθέμενης αξίας/απασχολούμενο)
ανέρχεται στα (11.400 ευρώ), λιγότερο από το 1/3 του ευρωπαϊκού μέσου όρου
(40.000 ευρώ).

 Το μέσο μέγεθος των ελληνικών ΜμΕ είναι λίγο χαμηλότερο από τον αντίστοιχο
ευρωπαϊκό μέσο όρο (3 απασχολούμενοι έναντι 3.7).

 Οι ΜμΕ εντάσσονται στη λογική μιας «Structural Impeding Idea».



Από την κρίση των Μνημονίων στην Πανδημία και την Έκθεση Πισσαρίδη

Κρίση των Μνημονίων Πανδημία και Έκθεση Πισσαρίδη

• Χαμηλή παραγωγικότητα, εκτεταμένη

φοροδιαφυγή, αποστέρηση δημοσίων

εσόδων.

• Θεωρίες περί μη ανεπτυγμένου

καπιταλισμού και «creative destruction»

βλ. Schumpeter (1934, 1942), Chandler

(1990), Williamson (1975, 1980), Solow

(1956), World Bank (2020).

• Υπαίτιοι της κρίσης, οι οποίες θα πρέπει

να δεχθούν το βάρος της ύφεσης.

• Υψηλοί φόροι, περιορισμένη ρευστότητα,

χαμηλή εσωτερική ζήτηση.

• Στα MoUs οι μικρές επιχειρήσεις

αναφέρονται μια φορά ως υπαίτιοι των

περιορισμένων επενδύσεων R&D.

• Αγκυλώσεις και εμπόδιο της

ανεμπόδιστης οικονομικής μεγέθυνσης.

• Κινούνται στη «θολή πλευρά» της

οικονομίας και της αγοράς.

• Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η

πράσινη μετάβαση παρουσιάζονται ως

αξιολογικά ουδέτερες διαδικασίες.

• Η μοναδική διέξοδος για τις ΜμΕ είναι

«η διασύνδεση τους με αλυσίδες αξίας και

με τις μεγάλες επιχειρήσεις» (σ. 12).

• Το προτεινόμενο μοντέλο εδράζεται σε

μεγέθυνσης (λόγω κερδοφορίας) και

ανισότητας (μη προστασία μισθωτών,

micro επιχειρήσεις)



Πίνακας

Αριθμός επιχειρήσεων κατά κλάδο και τάξη μεγέθους απασχόλησης 2009-2015 (ΕΛΣΤΑΤ/Αρανίτου 2018)

2009 2015

Σύνολο

επιχειρήσεων

Μικρές επιχειρήσεις

(0-4 άτομα)

Σύνολο 

επιχειρήσεων

Μικρές επιχειρήσεις 

(0-4 άτομα)

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 82.456 71.328 57.792

(-29,9%) 

48.704

(-31,7%)

ΕΜΠΟΡΙΟ 309.522 292.319 237.716

(-23,2%)

219.576

(-24,9%)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 40.584 37.881 60.247

(48,5%)

57.006

(50,5%)

ΞΕΝΟΔ./ΕΣΤΙΑΣΗ 108.788 99.348 110.122

(1,2%)

89.340

(-10,1%)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 130.437 126.471 62.615

(-52%)

58.588

(-53,7%)

ΣΥΝΟΛΟ 671.787 627.347 528.492

(-21,3%)

473.214

(-24,6%)



Διάγραμμα  

Η εξέλιξη του ποσοστού των ανενεργών επαγγελματικών στεγών στο σύνολο του απογραφικού πεδίου (Σεπτέμβριος 2012-Σεπτέμβριος 2019)

(ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ)
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Εξέλιξη του Δυισμού στους επιμέρους κλάδους του Εμπορίου βάσει μεριδίου (%) Κύκλου 

Εργασιών, απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, από διοικητικές 

πηγές)

Χονδρικό Εμπόριο Λιανικό Εμπόριο

Με

Απλογραφικά

Με

Διπλογραφικά

Με

Απλογραφικά

Με

Διπλογραφικά

2019 11,3% 88,7% 45% 55%

2020 10,9% 89,1% 43,6% 56,4%

2021 10,8% 89,2% 43% 57%



ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ



ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ

• Η κρίση της πανδημίας έδειξε ότι οι

χώρες με ισχυρό βιομηχανικό

αποτύπωμα ήταν πιο ανθεκτικές.

• Η αναγέννηση της βιομηχανίας

θεωρείται κρίσιμης σημασίας στην ΕΕ

(Intereconomics, 2022).

• Συζήτηση γιa αναγκαιότητα

“nurturing infant industries” και

“what is to be produced?”

• Υπάρχουν κλάδοι της δημιουργικής

οικονομίας (αργυροχρυσοχοΐα,

δέρμα, design κ.λπ.) που

αναγεννιούνται.

• Οι εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν

να αποτελέσουν έναν αστερισμό στην

αναγέννηση αυτή.

• Διαφυγή από τη συζήτηση της

«μεταφυσικής του τουρισμού».

• Πολλαπλασιαστικές επιδράσεις

τουρισμού και εμπορίου.

• Περισσότεροι από τους μισούς

επισκέπτες (52%) δηλώνουν πως

θέλουν να αγοράσουν ένα ελληνικό

προϊόν από τη χώρα τους (ΙΝΕΜΥ

2021; 2022).

• Μετατροπή των micro και μικρών

εμπορικών επιχειρήσεων σε micro-

exporters.

• Συμβολή στην τοπικότητα.



TAMEIO ANAKAΜΨΗΣ

• Οι ΜμΕ δεν τοποθετούνται με ένα ξεκάθαρο τρόπο εντός του νέου

αναπτυξιακού υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας. Γίνεται αναφορά σε

ένα καθεστώς κινήτρων για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των

ΜμΕ αλλά χωρίς αναφορά στις ιδιαιτερότητες της εγχώριας οικονομίας.

• Ειδικότερα, δεν εξειδικεύεται η διασύνδεση των ΜμΕ η οποία είναι

απαραίτητη για την μεγέθυνση τους. Μια συνεκτική πολιτική συμπράξεων,

δικτυώσεων (networking) και συνεργειών (clustering) είναι απαραίτητη για ένα

νέο βιώσιμο και διατηρήσιμο υπόδειγμα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

χωρίς περιορισμούς.

• Οι καθαροί πόροι του ΤΑ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των

επιχειρήσεων δεν είναι ιδιαίτερα υψηλοί (375 εκ. ευρώ) με αποτέλεσμα να μην

αναμένεται να συμβάλλουν στην άμβλυνση των αντιθέσεων μικρών και

μεγάλων επιχειρήσεων.

• Ο πράσινος μετασχηματισμός των επιχειρήσεων προωθείται κυρίως μέσα από

τη λογική φορολογικών κινήτρων (π.χ. υπεραποσβέσεις) γεγονός το οποίο δεν

ευνοεί τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα από

τον COVID-19.


