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Mεγάλοι μετασχηματισμοί και μικρές επιχειρήσεις

• Η τρέχουσα περίοδος αποτελεί ένα ιστορικό μεταίχμιο εντός του οποίου συντήκονται
ισχυρές και αλληλοσυνδεόμενες μεταβολές σε επίπεδο τεχνολογικών, παραγωγικών,
οικονομικών, ενεργειακών, περιβαλλοντικών και γεωπολιτικών αναδιατάξεων.

• Σημαντικές επιδράσεις παρατηρούνται εντόνως σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων,
ιδιαίτερα όσον αφορά τις αλληλένδετες θεματικές διαστάσεις τεχνολογικού
μετασχηματισμού, παραγωγικής προσαρμογής και διεθνούς ανταγωνισμού.

• Η διαμόρφωση τεκμηριωμένων και πολυδιάστατων πολιτικών υποστήριξης των
μικρών επιχειρήσεων με επικέντρωση στις διεπιφάνειες συμπληρωματικών πεδίων
(π.χ. επενδύσεις, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τεχνολογικός μετασχηματισμός,
πράσινη μετάβαση) συνιστά προϋπόθεση επιτάχυνσης των διαδικασιών
παραγωγικής προσαρμογής τους.



Μεγάλοι μετασχηματισμοί 

• Τεχνολογική μεταβολή (π.χ. ψηφιακός μετασχηματισμός, αναδυόμενες τεχνολογικές συστάδες
υπερ-προηγμένων τεχνολογιών)

• Νέα ενεργειακή συνθήκη και πράσινες τεχνολογίες

• Παραγωγική επάρκεια και πρόσβαση σε αναγκαίους πόρους, προμήθειες και πρώτες ύλες

• Δημογραφικές αλλαγές (π.χ. αποχώρηση ανθρώπινου δυναμικού και παραγωγική εξειδίκευση)

• Ανάδυση νέων οικονομιών και διεύρυνση/μεγέθυνση «καταναλωτικής τάξης»

• Νέες καταναλωτικές τάσεις και νέα «κυρίαρχα υποδείγματα» (π.χ. αειφορία, κυκλικότητα)

• Αναδιάταξη αλυσίδων αξίας, επαναπατρισμός παραγωγικών δραστηριοτήτων και επαναχάραξη
παραγωγικών διαδρομών

• Ριζικές μετατοπίσεις βιομηχανικών κέντρων και ανάδειξη νέων περιφερειακών παραγωγικών
κέντρων και νέες γεωγραφίες της γνώσης

• Επανα-παγκοσμιοποίηση: πληροφορία, χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, τεχνο-παραγωγικές αλυσίδες



Προκλήσεις για τις ΜμΕ

• Πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

• Ένταση και περιεχόμενο επενδύσεων

• Τεχνολογική ενσωμάτωση και γνώση

• Συστημική καθοδήγηση και υποστήριξη

• Παραγωγική προσαρμογή, πόροι και ικανότητες

• Ανταγωνισμός σε κάθετες και διαγώνιες αγορές (διεθνές και εθνικό επίπεδο)

• Ανθρώπινο δυναμικό

• Αλλαγή κυρίαρχων υποδειγμάτων πολιτικής (από την ανθεκτικότητα στην μεγέθυνση)



Δημογραφία επιχειρήσεων

• 1.012.019 επιχειρήσεις (2020). 

• 595.378 επιχειρήσεις δεν απασχολούν κανέναν εργαζόμενο. 

• 751.557 ατομικές επιχειρήσεις / 106.915 κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις / 
προσωπικές επιχειρήσεις 153.547  

• 321.156 επιχειρήσεις απασχολούν 1-4 εργαζομένους 

• 49.340 επιχειρήσεις απασχολούν 5-9 εργαζομένους.

• 46.145 επιχειρήσεις > 10 εργαζόμενους

ΕΛΣΤΑΤ, 2022



Επενδύσεις 

Γράφημα 7. Ποσοστά μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν επενδύσεις ανά 

εξάμηνο 

 

Πηγή: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2022



Επενδύσεις 

Πηγή: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2022

Γράφημα 8. Ύψος επένδυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ανά εξάμηνο -

Βάση: Όσοι πραγματοποίησαν επενδύσεις



Επενδύσεις 

Πηγή: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2022

Γράφημα 9. Πηγές χρηματοδότησης επένδυσης μικρών και πολύ μικρών

επιχειρήσεων ανά εξάμηνο - Βάση: Όσοι πραγματοποίησαν επενδύσεις



Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 

Γράφημα 16. Διαδίκτυο των πραγμάτων (2021) -Ποσοστά επιχειρήσεων με συσκευές και συστήματα 

που παρακολουθούνται ή ελέγχονται από απόσταση μέσω του διαδικτύου- 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 



Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 

Πηγή: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2022

Γράφημα 17. Ποσοστά επιχειρήσεων που έχουν ενσωματώσει ψηφιακές τεχνολογίες



Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 

Πηγή: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2022

Γράφημα 18. Ποσοστό πωλήσεων επιχειρήσεων μέσω ιστοσελίδας ή ψηφιακών πλατφορμών

-Βάση όσες επιχειρήσεις έχουν e-shop ή συμμετέχουν σε ψηφιακές πλατφόρμες-



Συνεκτική και ολιστική αναπτυξιακή πολιτική για τις ΜμΕ

• Επενδύσεις, χρηματοδότηση, τεχνολογική αναβάθμιση, παραγωγική προσαρμογή, συνεργατικότητα, τομεακές
στρατηγικές, ανθρώπινο δυναμικό, παραγωγικές και επιχειρηματικές υποδομές, μηχανισμοί και εργαλεία
υποστήριξης

1) Προσαρμοσμένα εργαλεία χρηματοδότησης και τόνωση επενδύσεων (π.χ. μεικτή χρηματοδότηση,
εργαλεία άμεσης ενίσχυσης και ταχείας απόδοσης)

2) Ψηφιακή και πράσινη μετάβαση (π.χ. προσαρμοσμένες δράσεις σε επίπεδο τεχνολογικής υιοθέτησης ή
ανάπτυξης)

3) Συνεργατικότητα, δίκτυα επιχειρήσεων και συνεργατικά σχήματα (π.χ. λιτά συνεργατικά εγχειρήματα)

4) Σύνδεση με ευρύτερες αλυσίδες αξίας σε επίπεδο επιχειρηματιών και παραγωγικών Β2Β
συνεργασιών/λειτουργικών διασυνδέσεων (π.χ. προμηθευτές)

5) Ανθρώπινο δυναμικό, γνώσεις και δεξιότητες (π.χ. ανάδυση νέων ανασυνδυασμένων ρόλων,
αντιμετώπιση κρίσιμων ελλείψεων σε νέα αλλά και καθιερωμένα πεδία)

6) Ανάπτυξη νέων κοινών παραγωγικών, επιχειρηματικών και ψηφιακών υποδομών (π.χ. δομές επιτάχυνσης
της τεχνολογικής υιοθέτησης, της παρακολούθησης αλλαγών και της διαφοροποίησης)

7) Τομεακές στρατηγικές διαφοροποίησης, εξοικονόμησης κόστους (π.χ. κοινές υποδομές, κοινές
διαδικασίες) και στρατηγικές ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων (π.χ. νέα προϊόντα, νέες αγορές).

8) Συνεργατικοί μηχανισμοί, εργαλεία και Φορέας ΜμΕ (π.χ. Innovation Agencies for SMEs)

9) Νέες προσεγγίσεις δημόσιας πολιτικής για την αντιμετώπιση των υστερήσεων σε επιμέρους πτυχές των
κλαδικών, τομεακών και υπερ-τομεακών συστημάτων καινοτομίας (π.χ. πρώτες ύλες-μεταποίηση-
κυκλικότητα, κόμβοι καινοτομίας, δημόσιες προμήθειες και τεχνολογικές λύσεις, govtech και υπηρεσίες
προς ΜμΕ).



Aντώνης Αγγελάκης

angelakis@imegsevee.gr
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