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Οι ΜμΕ1 αποτελούν το σημαντικότερο παραγωγικό ιστό της εγχώριας οικονομίας αφού 

δημιουργούν το 63,5% της προστιθέμενης αξίας και προσφέρουν το 87,9% σε όρους απασχόλησης, 

υπερβαίνοντας το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ποσοστά 56,4% και 66,6% αντίστοιχα, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του 2018, Small Business Act Facts) (Διάγραμμα 1). Ακόμα μεγαλύτερος 

είναι ο ρόλος των πολύ μικρών επιχειρήσεων (0 - 9 εργαζόμενοι) στην Ελληνική οικονομία 

παρέχοντας σχεδόν 6 στις 10 θέσεις εργασίας, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. που το 
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 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατάσσει τις ΜμΕ βάσει του κύκλου εργασιών, του συνολικού ενεργητικού και του αριθμού των 

εργαζομένων που απασχολούν. Με βάση τον αριθμό των εργαζομένων και τον κύκλο εργασιών, οι κατηγορίες είναι πολύ 
μικρές (micro) από 0- 9 εργαζόμενους και κύκλος εργασιών ≤€2 εκατ., μικρές (small) από 10 - 49 εργαζόμενους και κύκλος 
εργασιών ≤€10 εκατ. και μεσαίες (medium) από 50 - 249 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών ≤€50 εκατ. Πάνω από 250 
εργαζόμενους ή €50 εκατ. κύκλο εργασιών, η επιχείρηση κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων (large) επιχειρήσεων.  

Διάγραμμα 1: Αριθμός εργαζομένων και προστιθέμενη αξία των ΜμΕ στην απασχόληση 

 

Πηγή: Small Business Act: Greece Factsheet 2019. 
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αντίστοιχο μέγεθος είναι 3 από τις 10 θέσεις εργασίας (Πίνακας 1). 

Οι συνέπειες της πανδημίας Covid-19 στις ΜμΕ προκαλούν βαθιές μόνιμες αλλαγές στον τρόπο που 

επιχειρούν και οι προτάσεις και τα βέλτιστα εργαλεία πολιτικής που ακολουθούνται διεθνώς 

στοχεύουν αρχικά στις συνθήκες χρηματοδότησης τους και την παροχή ρευστότητας, η οποία 

αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, την εργασία και τη φορολογία των ΜμΕ. Παράλληλα όμως θα 

πρέπει να προωθηθούν και μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές και παρεμβάσεις. Τα μέτρα και οι 

λύσεις πρέπει να αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου, συνεκτικού αλλά και δυναμικού σχεδίου 

ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας με συγκεκριμένους στόχους (εθνικούς, κοινωνικούς, 

οικονομικούς), χρονοδιαγράμματα και κατηγορίες δράσεων που λειτουργούν συμπληρωματικά και 

δεν αλληλοαναιρούνται ή δημιουργούν προσκόμματα και δυσλειτουργίες σε επίπεδο εφαρμογής. Ο 

σχεδιασμός πρέπει να στηρίξει την υγιή επιχειρηματικότητα και τους κλάδους που προσφέρουν 

βιώσιμες θέσεις εργασίας, υψηλή προστιθέμενη αξία και καινοτομία συνδυαστικά με εξαγωγικό 

προσανατολισμό της χώρας μας.  

Σε πρώτο επίπεδο, οι εγχώριες ΜμΕ βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης και η ευπάθειά τους ιδίως 

όσον αφορά τη ρευστότητά τους, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την επιβίωση μεγάλου αριθμού 

επιχειρήσεων ΜμΕ, οι οποίες επειδή αποτελούν τον κορμό της απασχόλησης στη χώρα μας, θα έχει 

ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία, τις προοπτικές οικονομικής μεγέθυνσης και την 

εργασία.  

Οι βασικοί τομείς δραστηριοποίησης των εγχώριων ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών 

επιχειρήσεων, είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι επαγγελματικές και τεχνικές υπηρεσίες, η 

παροχή καταλύματος, καθώς και οι κατασκευές και η μεταφορά και αποθήκευση (Πίνακς 2).  

Πίνακας 1: Συμβολή των ΜμΕ στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Μέγεθος 
Επιχείρησης 

Αριθμός Επιχειρήσεων Αριθμός Απασχολουμένων Προστιθέμενη Αξία 

Ελλάδα Ε.Ε. Ελλάδα Ε.Ε. Ελλάδα Ε.Ε. 

Αριθμός % % Αριθμός % % € σε 
δισ 

% % 

Πολύ μικρό  800.075 97,4% 93,0% 1.527.075 62,0% 29,7% 9,0 17,6% 20,8% 

Μικρό 18.958 2,3% 5,9% 398.514 16,2% 20,1% 11,8 23,1% 17,6% 

Μεσαίο 2.176 0,3% 0,9% 239.627 9,7% 16,8% 11,7 22,9% 18,0% 

Σύνολο ΜμΕ 821.209 100,0% 99,8% 2.165.216 87,9% 66,6% 32,6 63,5% 56,4% 

Μεγάλο 331 0,0% 0,2% 297.411 12,1% 33,4% 18,7 36,5% 43,6% 

Σύνολο 821.540 100% 100% 2.462.627 100% 100% 51,2 100% 100% 
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Πηγή: Small Business Act: Greece Factsheet, 2019. 

 
 
Πίνακας 2 Μέγεθος ΜμΕ ανά κλάδο δραστηριότητας στην Ελλάδα 

Κλάδος Δραστηριοποίησης Μέγεθος Επιχείρησης 
Πολύ μικρό Μικρό Μεσαίο Σύνολο 

Ορυχεία & Λατομεία 485 114 15 614 
Μεταποίηση 51.854 4.412 766 57.032 
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 7.158 68 13 7.239 
Παροχή νερού, Διαχείριση αποβλήτων 1.692 197 62 1.951 
Κατασκευές 57.898 1.755 175 59.828 
Χονδρικό / Λιανικό εμπόριο 219.488 7.391 713 227.592 
Μεταφορά & Αποθήκευση 57.966 1.519 225 59.710 
Παροχή καταλύματος 93.230 13.480 976 107.686 
*Ενημέρωση & Επικοινωνία 15.650 763 - - 
*Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 8.210 245 - - 
Επαγγελματικές & Τεχνικές υπηρεσίες 133.870 1.460 192 135.522 
Διοικητικές δραστηριότητες 18.806 1.313 302 20.421 
Επισκευή ΗΥ /Οικιακών συσκευών 6.458 45 4 6.507 
Σύνολο 672.765 32.762 3.443 708.970 

Πηγή: Έρευνα Διάρθρωσης Επιχειρήσεων, ΕΛΣΤΑΤ. Σημ: Περιλαμβάνονται και οι ατομικές 
επιχειρήσεις. *Δεν περιλαμβάνονται ΜμΕ με αριθμό απασχολούμενων άνω των 50 ατόμων λόγω 
εμπιστευτικότητας στοιχείων. 

Προκειμένου να ανάκαμψει η ελληνική οικονομία και να επιτευχθούν θετικοί και βιώσιμοι ρυθμοί  

οικονομικής μεγέθυνσης, είναι σαφές ότι πρέπει να επανεκκινήσουμε γρήγορα την οικονομία με 

γνώμονα τις ΜμΕ, την καινοτομία, την πράσινη και γαλάζια ανάπτυξη και τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό. Η πρόκληση είναι να σχεδιαστεί μια προσαρμοσμένη χρηματοδοτική και πρακτική 

υποστήριξη για την οικονομική ανάπτυξη των ΜμΕ που θα οδηγήσει και στην σύγκλιση της 

ελληνικής οικονομίας με τις αντίστοιχες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

Παραδοσιακά, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τις ΜμΕ 

και αυτό δημιουργεί επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν ακόμα και σε εθνικό ή σε 

υπερεθνικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν έντονα τοπικό χαρακτήρα, μικρό εύρος 

λειτουργίας και αναποτελεσματικές επιχειρηματικές δομές.  

Το Ελληνικό Δημόσιο στη διάρκεια του 2020 προχώρησε με άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

οικονομικών συνεπειών. Για το 2020, τα συνολικά μέτρα αφορούν 23.891 εκατ. ευρώ και 7.546 

εκατ. ευρώ αφορούν το 2021.  

Η παροχή τραπεζικών πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις ενισχύθηκε φέτος, ειδικά μετά τον Ιούνιο 

του 2020, από τα προγράμματα χρηματοδότησης μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας με εγγυήσεις 

(από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19») και παροχής δανείων κεφαλαίου κίνησης με 

διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ.  
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Ειδικά για τις επιχειρήσεις, σε θετική κατεύθυνση κινούνται τα ακόλουθα μέτρα για το 2021:  

1) Μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του 

ιδιωτικού τομέα με προϋπολογισμό 816 εκατ. ευρώ.  

2) Αναστολή καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα.  

3) Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσω των ΟΤΑ 800 εκατ. 

ευρώ.  

4) Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού 

μισθού των εργαζομένων των  οποίων οι συμβάσεις τίθενται σε προσωρινή αναστολή.  

Παράλληλα διακρίνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού διάφορα έμμεσα μέτρα που δύναται 

να βοηθήσου το επιχειρηματικό τοπίο για τις ΜμΕ, όπως η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών 

από τον κρατικό προϋπολογισμό για τους μακροχρόνια ανέργους και προσαυξήσεις στις 

αποζημιώσεις ειδικού σκοπού. Τα βασικά μέτρα συνεπώς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αφού 

περιλαμβάνουν επέκταση ορισμένων φορολογικών ρυθμίσεων - αναβολών, επιδομάτων σε 

μισθούς, επιστρεπτέων προκαταβολών καθώς και νέων επιχορηγήσεων σε μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις.  

Από την άλλη πλευρά όμως, μερικές από τις βασικές δράσεις που έλαβαν χώρα το 2020 και 

βοήθησαν την ανάσχεση στην πτωτική πορεία του ΑΕΠ και τις ΜμΕ δεν είναι πλέον παρούσες στον 

προϋπολογισμό του 2021. Οι παρεμβάσεις για την παροχή ρευστότητας στο σύστημα των 

επιχειρήσεων, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού για το 2020 στα 2.548 εκατ. Ευρώ, που 

αφορούσαν 1.780 εκατ. ευρώ  για το ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και 

768 εκατ. ευρώ κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, είναι απούσες. Η μη συνέχιση όμως της 

χρηματοδότησης για το 2021, όπου μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2021 στο θετικότερο των 

σεναρίων η Covid-19 θα συνεχίζει να επηρεάζει δραματικά το βραχυπρόθεσμο τρόπο λειτουργίας 

και ειδικά τη ρευστότητα των ΜμΕ, είναι μέτρο που δεν βοηθάει στην ομαλή μετάβαση στη μετά 

Covid-19 εποχή.  

Παρότι έχει θεσπιστεί ήδη το πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων (ν. 4701/2020) για τη 

χορήγηση δανείων έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις 

και αυτοαπασχολούμενους, οι χορηγήσεις δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει παρότι ο στόχος ήταν να 

ξεκινήσουν εντός του έτους. Οι καθυστερήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποτελούν 
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σημαντικά εμπόδια για τις μικρότερες επιχειρήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.  

Παράλληλά, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, των ΜμΕ περιλαμβανομένων με τη μορφή της 

εισπρακτέας προκαταβολής από 5.368 εκατ. ευρώ το 2020 θα επιστρέψει σε μηδενικά επίπεδα το 

2021. Η συγκεκριμένη δράση ήταν η σημαντικότερη ίσως απόφαση για την τόνωση της εσωτερικής 

ρευστότητας των ΜμΕ και είναι λογικό να πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο και το 2021 να 

υπάρξει στοχευμένη ανανέωση της για τις επιχειρήσεις που θα συνεχίσουν να πλήττονται από την 

πανδημία.  

Η αναστολή των πληρωμών του ΦΠΑ σε επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους 

επαγγελματίες από 744 εκατ. ευρώ το 2020 θα γυρίσει σε θετικό πρόσημο της τάξεως των 174 εκατ. 

ευρώ στο 2021, αφαιρώντας ρευστότητα από το σύστημα των μικρών επιχειρήσεων που τη 

δεδομένη χρονική στιγμή βρίσκονται στη δυσκολότερη θέση, λαμβανομένης υπόψη και της 

πολυετούς εγχώριας οικονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει τα εισοδήματα.  

Στην πλέον πρόσφατη ανάλυση του ΔΝΤ2, το Ταμείο κάνει ειδική αναφορά στη γεωγραφική περιοχή 

και τις μικρές και πολύ μικρές ΜμΕ, καθώς και τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά και για τις 

οποίες εκτιμάει ότι εκτίθενται περισσότερο στο σοκ της COVID-19. Για αυτές τις περιπτώσεις θα 

πρέπει να υπάρξει μέριμνα και σχεδιασμός. 

Αν και η κρατική συμμετοχή στη χρηματοδότησή των ΜμΕ μπορεί να αποτελεί χρηστή χρήση για 

τους κρατικούς πόρους, οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις των εγχώριων ΜμΕ είναι ιδιαίτερα 

υψηλές και δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από το τραπεζικό σύστημα, τη λειτουργία της 

κεφαλαιαγοράς και τις λοιπές δράσεις χρηματοδότησης. Η επιστροφή στα διπλά ελλείμματα για την 

Ελληνική οικονομία για την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας COVID-19, δεν επιτρέπει επίσης 

την ολιστική και πολύπλευρη στήριξη όλων των ΜμΕ. Τα χρηματοοικονομικά μέσα όπως δάνεια, 

εγγυήσεις και ίδια κεφάλαια, είναι μια ευκαιρία συνεργασίας Δημοσίου και ιδιωτικού κεφαλαίου 

σε ΜμΕ και αυτό το κενό χρηματοδότησης μπορεί να καλυφθεί μέσα από την Ε.Ε. αλλά και από 

ιδιωτικές επενδύσεις.  

Το νέο έκτακτο μέσο για την αντιμετώπιση των οικονομικών και των κοινωνικών συνεπειών της 

πανδημίας, το Next Generation EU θα πρέπει να έχει στόχο οι εγχώριες ΜμΕ να ανακάμψουν, να 

                                                           
2
 Greece: Second Post Program Monitoring, International Monetary Fund Country Report No. 20/308. 
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ανασυνταχθούν και να εξέλθουν από την κρίση πιο ικανές. Η Ελληνική οικονομία θα ενισχυθεί με 

χρηματοδοτικά εργαλεία του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατά την περίοδο 2021-

2026 με 32 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19,3 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ 

δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο και όρους. Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, την 

ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων πολιτών, την παροχή κεφαλαίου κίνησης και την ενίσχυση των 

επενδύσεων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σημαντικοί πόροι στους τομείς αυτούς θα 

διοχετευτούν εντός του 2021 μέσω του React-EU.  

Με αυτόν τον τρόπο, μοιράζοντας τον κίνδυνο με τους επενδυτές με στόχο την ενίσχυση της 

χρηματοδότησης για επιχειρηματίες και ΜμΕ, οι κρατικές δομές θα πρέπει να υποστηρίξουν άμεσα 

τις διαδικασίες χρηματοδότησης.  

Είναι ουσιώδες τα μέτρα που ήδη υλοποιούνται αλλά και θα αποφασιστούν να εφαρμόζονται 

γρήγορα και με σαφήνεια και η διοικητική διαδικασία για την πρόσβαση σε νέες χρηματοδοτήσεις 

να είναι διαφανής, απλή και ευέλικτη, διαφορετικά η πρόσβαση στις ΜμΕ είναι από δύσκολη έως 

αδύνατη. Σε διάφορες χώρες, οι ΜμΕ έχουν ήδη εκφράσει ανησυχίες ότι η λήψη μέτρων καθυστερεί 

και λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη αβεβαιότητα για τα εμβόλια και την επιτυχία τους, είναι 

σημαντικό να αναπτυχθούν διαφορετικά σενάρια για τη βοήθεια στις ΜμΕ και να επιταχυνθούν τα 

προγράμματα για τη βιωσιμότητα τους και οι πολιτικές για την μεσο-μακροπρόθεσμη υποστήριξή 

τους.  


