
  

 

 

 

Οι ΜΜΕ στην Ευρώπη σε κρίσιµη καµπή: 90.000 

µικροµεσαίες στην Ελλάδα έκλεισαν το διάστηµα 

2008-2011 

 

Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης (ΜΜΕ) εξακολουθούν να 

αγωνίζονται για την ανάκαµψη. Για την ΕΕ στο σύνολό της, µέχρι σήµερα οι 

συνολικές τους προσπάθειες είχαν ως κύριο αποτέλεσµα την ανάπτυξη «χωρίς θέσεις 

απασχόλησης», όπως φαίνεται από τις αποκλίνουσες τάσεις στην ΕΕ των 27 κρατών 

µελών. 

Στις 15 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες, πρώτη ηµέρα της Ευρωπαϊκής εβδοµάδας για τις 

ΜΜΕ 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τα αποτελέσµατα της έκθεσης 

αξιολόγησης των επιδόσεων που σηµείωσαν οι ΜΜΕ το 2012, µαζί µε ενηµερωτικά 

φυλλάδια που περιγράφουν την πρόοδο των ΜΜΕ σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. 

Παρά τις προκλήσεις που παρουσιάζει το δύσκολο περιβάλλον, οι ΜΜΕ δικαίωσαν 

τον ρόλο τους ως κύριου άξονα της ευρωπαϊκής οικονοµίας, που αντιπροσωπεύει 

πάνω από το 98% όλων των επιχειρήσεων µε περίπου 20,7 εκατοµµύρια εταιρείες και 

περισσότερα από 87 εκατοµµύρια εργαζοµένους. Τη µερίδα του λέοντος (92,2%) των 

ΜΜΕ εκπροσωπούν οι πολύ µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 

δέκα εργαζοµένους. Εκτιµάται ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 67% της συνολικής 

απασχόλησης και το 58% της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας (ΑΠΑ). 

Οι τάσεις που επικρατούν στα κράτη µέλη αποκλίνουν όλο και περισσότερο, ενώ δεν 

έχει ακόµη διαφανεί κάποια θετική ένδειξη στο µέτωπο της απασχόλησης. Σε αυτή την 
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ευαίσθητη κατάσταση, η αποφασιστική πολιτική δράση για την αντιµετώπιση των 

παραγόντων που καθορίζουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ µπορεί να γείρει την πλάστιγγα. 

Oι επιδόσεις των ΜΜΕ διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών 

Οι ΜΜΕ στην Αυστρία και στη Γερµανία λειτούργησαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Οι 

κλάδοι των ΜΜΕ σε αυτές τις χώρες είναι οι µόνοι που υπερέβησαν τα προ της κρίσης 

του 2008 επίπεδα όσον αφορά τόσο την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία (ΑΠΑ), όσο 

και την απασχόληση. Ωστόσο, στην πλειονότητα των κρατών µελών, οι ΜΜΕ δεν 

έχουν κατορθώσει µέχρι στιγµής να επανέλθουν στα προ της κρίσης επίπεδά τους. 

Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι υπάρχουν αποδείξεις ότι όλο και περισσότερα κράτη 

µέλη έχουν πρόσφατα καταφέρει να υπερβούν την κρίση, µε τις ΜΜΕ τους να 

αρχίζουν ξανά να αυξάνουν την απασχόληση και να αναπτύσσονται - προς την 

κατεύθυνση µιας βιωσιµότερης µεταστροφής στο µέλλον. 

Μέχρι στιγµής, οι ΜΜΕ έχουν ανακάµψει πλήρως µόνο σε πολύ µικρό αριθµό χωρών. 

Η έκθεση διαπιστώνει ότι: 

Οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες µε αυξανόµενη ή τουλάχιστον σταθεροποιηµένη 

ζήτηση βοηθούν τις ΜΜΕ να διατηρήσουν ή ακόµη και να αναπτύξουν τις 

δραστηριότητές τους. 

Η πραγµατική προστιθέµενη αξία της ανάπτυξης είναι αποτέλεσµα τόσο της αύξησης 

της απασχόλησης όσο και της αύξησης της πραγµατικής παραγωγικότητας, µε τη 

συµβολή της πρώτης να είναι σαφώς σε δεσπόζουσα θέση. 

Βοηθά επίσης εάν µια οικονοµία είναι ισχυρή στον κλάδο της υψηλής και της µέσης 

τεχνολογίας, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών έντασης γνώσης. 

Η µείωση της απασχόλησης στις ΜΜΕ των κρατών µελών µε τα ανωτέρω 

χαρακτηριστικά ήταν επίσης πολύ πιο περιορισµένη απ΄ό, τι σε άλλες. 

Επιπλέον, ένας αριθµός κυκλικών και διαρθρωτικών παραγόντων έχουν αντίκτυπο στις 

επιδόσεις των ΜΜΕ. 

Η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση επιδεινώθηκε κατά τους τελευταίους 

µήνες στα περισσότερα κράτη µέλη, µε σηµαντικό αριθµό απορρίψεων αιτήσεων για 

τραπεζικά δάνεια. 

Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι το επιχειρηµατικό περιβάλλον στα επιµέρους 

κράτη µέλη εξακολουθεί να διαφέρει σηµαντικά. 

Οι εταιρείες στις λεγόµενες «βιοµηχανίες υψηλής τεχνολογίας» και στις «υπηρεσίες 

έντασης γνώσης» σηµείωσαν ιδιαίτερα καλές επιδόσεις όσον αφορά την 

παραγωγικότητα και την απασχόληση. Εκτιµάται ότι υπάρχουν 46 000 ΜΜΕ στη 

βιοµηχανία υψηλής τεχνολογίας (ΒΥΤ) στην ΕΕ, και περισσότερες από 4,3 

εκατοµµύρια ΜΜΕ που προσφέρουν υπηρεσίες έντασης γνώσης (ΥΕΓ). Αυτές 

περιλαµβάνουν τις ΜΜΕ που παράγουν φάρµακα, ηλεκτρονικά είδη ή που παρέχουν 

νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες, καθώς και τους κλάδους της επιστηµονικής Ε&Α 

και των βιοµηχανιών της δηµιουργίας. Μαζί αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 

ένα πέµπτο (21,1%) όλων των ΜΜΕ στην ΕΕ. 

Η έκθεση υποστηρίζει ότι η ίδρυση περισσότερων τέτοιων επιχειρήσεων θα πρέπει να 

αποτελέσει αναπόσπαστο τµήµα κάθε στρατηγικής για την οικονοµική ανάπτυξη και 

προτείνει κατάλληλα µέτρα πολιτικής. 

 

 

 



  

Τα κράτη µέλη της ΕΕ αντιδρούν στα προβλήµατα των ΜΜΕ 

Ο αριθµός των εθνικών µέτρων πολιτικής για την υποστήριξη των ΜΜΕ παρουσίασε 

συνεχή και δυναµική αύξηση κατά τα τελευταία έτη: το 2011 ελήφθησαν 38% 

περισσότερα µέτρα απ' ό,τι το 2010. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε θέµατα όπως: 

• προώθηση της επιχειρηµατικότητας (που αντιπροσωπεύει το 18% του συνόλου 

των µέτρων πολιτικής), 

• προώθηση της αναβάθµισης των δεξιοτήτων και ενίσχυση της καινοτοµίας στις 

ΜΜΕ (16%), 

• βελτίωση της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση (15%). 

Ωστόσο, η υλοποίηση των µέτρων στήριξης των ΜΜΕ εξακολουθεί να είναι άνιση και 

ορισµένα µέτρα που εξακολουθούν να αγνοούνται από ένα σηµαντικό αριθµό χωρών, 

όπως η διευκόλυνση µιας δεύτερης ευκαιρίας για τους επιχειρηµατίες που απέτυχαν 

µία φορά, είτε η συνεκτίµηση των χαρακτηριστικών των µικρών επιχειρήσεων κατά 

την εκπόνηση νοµοθεσίας. 

 

 

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην διεύθυνση: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1101_el.htm 
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