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1. Εισαγωγή: Η Ελληνική Πραγματικότητα. 

 Από την ένταξη της στον μηχανισμό στήριξης το 2010 μέχρι και σήμερα, η Ελλάδα έχει 

πραγματοποιήσει μεγάλη δημοσιονομική και οικονομική προσαρμογή (EU Commission, 

2012). Ωστόσο, έξι χρόνια μετά, η ελληνική οικονομία αδυνατεί να μεταβεί σε μια σταθερή 

πορεία ανάπτυξης και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της στις διεθνείς αγορές. 

Αφενός, το γεγονός ότι η δημοσιονομική προσαρμογή πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα 

υφεσιακό περιβάλλον, χωρίς την δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης νομισματική 

πολιτικής που θα μπορούσε να μετριάσει την αρνητική επίδραση, όξυνε την κατάσταση 

και συνέβαλε στο ανωτέρω. Αφετέρου, τα διεθνή παραδείγματα, δείχνουν ότι η κρίση δεν 

δύναται να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής 

(Eggertsson et. al., 2014). Συνεπώς, η πραγματοποίηση διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

καθίσταται αναγκαία. Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι τρέχουσες συγκυρίες αποτελούν 

μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να επαναπροσδιορίσει το παραγωγικό της μοντέλο, 

υιοθετώντας ένα μοντέλο εξωστρεφούς χαρακτήρα, που θα έχει ως πυλώνες την ιδιωτική 

πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα (ΜcKinsey & Company, 2012).   

 Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην 

οικονομική ανάπτυξη, η παρούσα εργασία στοχεύει στην συνοπτική παρουσίαση 

προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της επιχειρηματικότητας στην 

Ελλάδα. Αρχικά, πραγματοποιείται ανάλυση της δομή του επιχειρηματικού ιστού, 

παρουσιάζεται η κατάταξη της Ελλάδας σε διεθνείς δείκτες επιχειρηματικότητας και 

παρατίθενται περιοριστικοί παράγοντες στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Στη 

συνέχεια, επιχειρείται η κάμψη των προβλημάτων μέσω προτάσεων πολιτικής με απώτερο 

σκοπό την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας.  
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2. Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. 

 Η πραγματοποίηση προτάσεων πολιτικής για την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας 

και η άντληση συμπερασμάτων σχετικά με την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα, απαιτεί 

την ανάλυση της δομής του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και την αξιολόγηση 

της χώρας σε θέματα ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας με βάση 

διεθνή συγκριτικά συστήματα αξιολόγησης.  

2.1. Διάρθρωση του επιχειρηματικού ιστού στην Ελλάδα 

 Η κατάτμηση του επιχειρηματικού ιστού στην Ελλάδα δεν διαφοροποιείται αισθητά 

από την γενική τάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)1. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) 

κυριαρχούν και κατέχουν ποσοστό 99,9% επί του συνόλου έναντι 99.8% του αντίστοιχου 

μέσου όρου της ΕΕ. Ωστόσο, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στο ποσοστό των 

εργαζομένων που απασχολούνται στις ΜμΕ, στην προστιθέμενη αξία στην απασχόληση 

και στην συμμέτοχη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων2 στις εν λόγω 

κατηγορίες. Οι ΜμΕ στην Ελλάδα απασχολούν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό 

εργαζομένων ( Ελλάδα 86,9% Vs EE 66,9% ) και προσδίδουν μεγαλύτερη προστιθέμενη 

αξία στην απασχόληση (Ελλάδα 74,8% Vs ΕΕ 57.8% ) σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο ( Πίνακας 1). Επιπροσθέτως, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τον 

βασικό κορμό της ελληνικής οικονομίας κατέχοντας σχεδόν 60% της συνολικής 

προστιθέμενης αξίας .  

Πίνακας 1. Βασικά στοιχεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

  

Επιχειρήσεις Εργαζόμενοι Προστιθέμενη Αξία 

Ελλάδα EU-28 Ελλάδα EU-28 Ελλάδα EU-28 

Πολύ Μικρές 96,70% 92,70% 58,70% 29,20% 37,40% 21,10% 

Μικρές 2,90% 6,10% 17,30% 20,40% 20,90% 18,20% 

Μεσαίες 0,40% 1% 10,90% 17,30% 16,60% 18,50% 

ΜμΕ 99,90% 99,80% 86,90% 66,90% 74,80% 57,80% 

Μεγάλες 0,10% 0,20% 13,10% 33,10% 25,20% 42,20% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Πηγή: EU Commission (2015) 

                                                           
1 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσια Έκθεση της ΕΕ για τις Ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (EU 
Commission (2015) SME Performance Review, 2015 SBA Fact Sheet for Greece). 
2 Τα κριτήρια του διαχωρισμού των επιχειρήσεων σε πολύ μικρές, μικρές  και μεσαίες παρατίθενται στον 
Πίνακα 1 του παραρτήματος. 
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2.2. Διεθνής Συγκριτική Αξιολόγηση.  

2.2.1 Doing Business Index – Παγκόσμια Τράπεζα 

 Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας ασχολείται με την φιλικότητα του επιχειρηματικού 

κλίματος κατά την διάρκεια ζωής μιας επιχείρησης και αξιολογεί 189 χώρες σε 10 τομείς 

που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Πίνακας 2. Συγκριτική κατάταξη της Ελλάδα στην έκθεση της Παγκόσμια Τράπεζας 

 Έτος Αναφοράς Ελλάδα Vs 189 ΕΕ-28 Ελλάδα Vs ΕΕ-28 

Doing Business 
Index 

2016 60η 31η 26η 

2015 58η 36η 25η 

2014 72η 40η 25η 

Πηγή: Στοιχεία από τα Report: The World Bank (2013, 2014, 2015a, 2015b) 

 Η Ελλάδα παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης σε σχέση με το 2014, καθώς από την 72η  

θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται στην 60η  της έκθεσης του 2016, υποχωρώντας3 

ωστόσο δύο θέσεις από το προηγούμενο έτος (Πίνακας 2). Εντούτοις, η σύγκριση της 

Ελλάδας με τον μέσο όρο της ΕΕ-28 φανερώνει την αδυναμία της χώρας να ακολουθήσει 

της σύγχρονες πρακτικές των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών στην εξέλιξη του θεσμικού 

της πλαισίου και την απλοποίηση των διαδικασιών (Σχήμα 1). Κατά συνέπεια, στην 

έκθεση Doing Business 2016, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η θέση σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, μπροστά μόνο από το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα.  

 

Γράφημα 1. Doing Business Index: Ελλάδα Vs ΕΕ-28,                                                                                                 
Δεδομένα: Πίνακας 2, σελ. 2 

                                                           
3 Αξίζει να σημειωθεί ότι σε απόλυτη κλίμακα το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώθηκε και η πτώση 
στην κατάταξη οφείλεται στο γεγονός ότι είναι συγκριτική. 
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 Από τους 10 τομείς που συνθέτουν τον δείκτη, η σχετική κατάταξη της Ελλάδας 

υποχώρησε στους επτά και παρέμεινε σταθερή σε τρείς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται, ιδιαίτερα χαμηλή είναι η αξιολόγηση της σε τομείς που σχετίζονται με 

την νομική περαίωση των συμβολαίων και το κτηματολόγιο (Γράφημα 2).  

 

Γράφημα 2. Κατάταξη ανά τομέα 

2.2.2 Global Competitiveness Index4 – World Economic Forum  

  Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας αξιολογεί το σύνολο των πολιτικών, των 

θεσμών και άλλων παραγόντων που διέπουν την παραγωγικότητα μιας χώρας και ως εκ 

τούτου το επίπεδο ευημερίας των πολιτών της. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 81η θέση 

στις χρονικές περιόδους 2014-2015 και 2015-20016, όντας αισθητά βελτιωμένη έναντι των 

θέσεων 91η (2013-2014) και 96η  (2012-2013).  

Πίνακας 3. Κατάταξη της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας 

  
Global Competitiveness Index 

( GCI ) 

Έτος Αναφοράς Κατάταξη 

2015-2016 81 ( από 140) 

2014-2015 81 (από 144) 

2013-2014 91 (από 148) 

2012-2013 96 (από 144) 

 

                                                           
4 Παγκόσμιος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας 
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 Σύμφωνα με τα στοιχεία του World Economic Forum (2015) , οι αδύναμοι πυλώνες της 

ελληνικής οικονομίας και οι πυλώνες με συγκριτικά υψηλή απόδοση είναι: 

Χαμηλή Απόδοση 

 Το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον → 132η 

 Η αναποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας → 116η 

 Η ελλιπής ανάπτυξη χρηματοπιστωτικής αγοράς → 131η 

Υψηλή Απόδοση 

 Υγεία και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης → 41η 

 Τεχνολογικής ετοιμότητας → 36η  

 Υποδομές → 36η 

 Αναλύοντας της μεταβλητές της έρευνας, ως οι πλέον προβληματικοί παράγοντες 

αξιολογούνται η πρόσβαση στην χρηματοδότηση, η γραφειοκρατία και η 

αναποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα, η πολιτική αστάθεια και η πολυπλοκότητα 

του νομοθετικού  πλαισίου. Στην καινοτομία και την επιχειρηματική ωριμότητα, η Ελλάδα 

κατατάσσεται χαμηλά στις κατηγορίες: 

 Ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω «clustering» → 125η  

 Συνεργασία πανεπιστημίων-βιομηχανίας στην έρευνα και ανάπτυξη → 110η  

 Επενδύσεις επιχειρήσεων σε έρευνα και ανάπτυξη → 113η  

 Προμήθεια προηγμένης τεχνολογίας από το κράτος → 133η  

2.2.3 Global Entrepreneurship Index – GEDI5 

 O Global Entrepreneurship Index παρέχει λεπτομερή ανάλυση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, αξιολογώντας 14 πυλώνες επιχειρηματικότητας για 131  χώρες. Σύμφωνα 

με τον σχετικό δείκτη για το 2016 (Acs et. al., 2014, 2015, 2016), η Ελλάδα κατατάσσεται 

45η  μεταξύ 132 οικονομιών και βελτιώνει κατά 2 θέσεις την κατάταξη της, σε σχέση με 

το 2015, και 14 θέσεις σωρευτικά από το 2014 (Πίνακας 4). 

Πίνακας 4. Κατάταξη της Ελλάδας στον Παγκόσμιος Δείκτης Επιχειρηματικότητας 

   Έτος Αναφοράς Eλλάδα 

Global Entrepreneurship Index 

2016 45 από 132 

2015 47 από 130 

2014 59 από 121 

 

                                                           
5 Global Entrepreneurship and Development Institute 
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 Η ενδελεχής ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών, επιτρέπει την κατανόηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της ελληνικής επιχειρηματικής 

συμπεριφοράς, τα οποία κατατάσσονται ως:  

Πλεονεκτήματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας 

 Δεξιότητες νεοφυών επιχειρήσεων  

 Διεθνοποίηση  

 Ανθρώπινο κεφάλαιο  

 Ενσωμάτωση τεχνολογίας  

 Ανταγωνισμός  

Μειονεκτήματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας 

 Καινοτόμες διαδικασίες  

 Προσέλκυση κεφαλαίων υψηλού ρίσκου  

 Ευκαιρίες ανάπτυξης νεοφυούς επιχείρησης  

 Δικτύωση  

 Καινοτομία προϊόντος  

 Αντίληψη της κοινωνία για την επιχειρηματικότητα και την διαφθορά  

 Αναγνώριση των ευκαιριών  

 Προοπτική για υψηλά επίπεδα ανάπτυξης  

 Επιχειρηματικό ρίσκο  

2.2.4 World Competitiveness Yearbook – IMD6 

 Ο κατάταξη του ΙMD για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα χρησιμοποιεί τέσσερις 

κατηγορίες δεικτών για να συγκρίνει την ανταγωνιστικότητα 61 χωρών. H Ελλάδα 

κατατάσσεται στην 50η θέση για το 2015, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια (Γράφημα 3). Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών 

Βορείου Ελλάδος (2015), προκύπτει για την ελληνική οικονομία: 

Θετικοί Κρίσιμοι Δείκτες 

 Διαθεσιμότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού → 2η  

 Πνεύμα επιχειρηματικότητας → 13η  

 Εμπειρία στελεχών επιχειρήσεων → 18η  

 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα επιχειρήσεων στο εξωτερικό περιβάλλον → 24η  

Αρνητικοί Κρίσιμοι Δείκτες 

 Ευκολία λήψης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις → 61η  

                                                           
6 Ετήσια Παγκόσμια Επετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα  
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 Ενίσχυση της επιχειρηματική δραστηριότητας χρηματοοικονομικό σύστημα → 59η  

 Επίδραση της αβεβαιότητας στην υλοποίηση επενδύσεων → 58η  

 Επίδρασης της χρηματοδότησης στην ανταγωνιστικότητα → 58η  

 Η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό → 59η  

 

Γράφημα 3. Η εξέλιξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα (2012-2015),                                           
Δεδομένα: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (2015), Πίνακας 2 παραρτήματος 

2.2.5 EU Innovation Scoreboard 

  Ο Πίνακας Επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καινοτομία παρέχει 

πληροφορίες για την εξέλιξη της επιχειρηματικής καινοτομία των κρατών μελών της ΕΕ. 

Η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των χωρών που χαρακτηρίζονται ως «Μεσαία 

Καινοτόμες» και η επίδοση της βρίσκεται χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε 

όλες τις βασικές κατηγορίες μελέτης πλην της καινοτομίας των ΜμΕ. Οι τομείς που η 

Ελλάδα κατατάσσεται αρκετά χαμηλότερα από τα υπόλοιπα κράτη είναι  ο τομέας της 

χρηματοδότηση και στήριξη των επιχειρήσεων καθώς και αυτός που σχετίζεται με 

ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Μεταβλητές με πολύ χαμηλή απόδοση 

 Επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital). 

 Κέρδη από άδειες και πατέντες για την εξασφάλιση ευρεσιτεχνίας από το 

εξωτερικό. 

 Προσέλκυση διδακτορικών φοιτητών από χώρες εκτός της ΕΕ. 

Μεταβλητές με απόδοση πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 

 Διεθνής ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις . 
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 Επενδύσεις επιχειρήσεων σε καινοτομία μη έρευνα και ανάπτυξη. 

 Καινοτομία ΜμΕ στον τομέα της διαφήμισης και οργάνωσης. 

2.2.6 European Digital City Index – Nesta 

Ο Δείκτης Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας ( European Digital City Index) κατατάσσει  35 

Ευρωπαϊκές πόλεις ως προς την ελκυστικότητα και την φιλικότητα τους προς τους νέους 

επιχειρηματίες. Η Αθήνα κατατάσσεται στην 34η θέση της αξιολόγησης με μόνο 

ενθαρρυντικό δείκτη τις ικανότητες του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού. Οι βασικοί 

παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν για την αξιολόγηση των τοπικών οικοσυστημάτων 

και η αντίστοιχη βαθμολογία της Αθήνας είναι:  

 Ψηφιακή υποδομή → 35η  

 Αγορά → 34η   

 Επιχειρηματική κουλτούρα → 33η  

 Επίπεδο ζωής → 30η   

 Πρόσβαση σε χρηματοδότηση → 30η  

 Επιχειρηματικό περιβάλλον → 29η  

 Mentoring και διοικητική διευκόλυνση → 29η    

 Διάχυση γνώσης → 28η  

 Μη ψηφιακή υποδομή → 25η  

 Ικανότητες → 14η  
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3. Οικοδομώντας νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας. 

 Η ανάλυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της ελληνικής 

οικονομίας καθιστά δυνατή την κατάθεση προτάσεων πολιτικής για την διευκόλυνση και 

στήριξη των ΜμΕ, την καλλιέργεια της επιχειρηματική κουλτούρας και την δημιουργία 

ενός φιλικότερου θεσμικού πλαισίου για την επιχειρηματικότητα, με απώτερο στόχο την 

επανεκκίνηση της οικονομίας και την μείωση της ανεργίας. Προτείνονται τέσσερεις 

πυλώνες στόχων και επιμέρους δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

ανέκυψαν. 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1ος :  Καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας. 

 Η επιχειρηματική διαπαιδαγώγηση και κατάρτιση είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια 

της επιχειρηματικής κουλτούρας και, ιδιαίτερα, για την δημιουργία καινοτόμων 

επιχειρήσεων. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου προτείνονται: 

(Α) Ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

 Δημιουργία προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ένταξη της επιχειρηματικότητας στα αναλυτικά 

προγράμματα. 

 Σύμπραξη δημοσίου με ιδιωτικούς φορείς για την δημιουργία διαγωνισμών 

επιχειρηματικότητας για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Δημιουργία εκπαιδευτικής ιστοσελίδας επιχειρηματικότητας όπου θα υπάρχει 

ψηφιακό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια λήψης διοικητικών αποφάσεων. 

 Αναμόρφωση του θεσμού του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

 Εμπλουτισμός και επαναπροσδιορισμός των διαγωνισμών επιχειρηματικότητας 

στα πανεπιστήμια. 

 Σύνδεση του προγράμματος πρακτικής άσκησης με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, 

προσφέροντας κίνητρα για την συμμετοχή τους. 

(Β) Προβολή και προώθηση της επιχειρηματικότητας. 

 Καθιέρωση εθνικής ημέρας επιχειρηματικότητας όπου θα αναδεικνύονται 

επιτυχημένες νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις. 

 Στήριξη οργανισμών και δράσεων που προάγουν την επιχειρηματική κουλτούρα 

όπως το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, το The Canvas και το OpenMind 

Group. 

 Προώθηση των κατασκηνώσεων τύπου “Summer Camp”  επιχειρηματικότητας. 
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ΠΥΛΩΝΑΣ 2ος :  Πρόσβαση στην χρηματοδότηση. 

 Η πρόσβαση στην χρηματοδότηση είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην ελληνική οικονομία. Ωστόσο, η παρούσα 

δημοσιοοικονομική κατάσταση της Ελλάδας και τα προβλήματα του τραπεζικού 

συστήματος καθιστούν δυσχαιρή την στήριξη των ΜμΕ με την κλασσική μορφή 

χρηματοδότησης. Συνεπώς, η εξεύρεση ενναλακτικών μορφών θεωρείται μονόδρομος. 

Προτάσεις για την διευκόλυνση της πρόσβασης στην χρηματοδότηση παρουσιάζονται 

στην «Έκθεση για την Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση των ΜμΕ στην Ελλάδα» (2013) 

της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών καθώς και στην έκθεση της Ομάδας Δράσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα7. Σύμφωνα με την Έκθεση της Task Force οι 

κατηγορίες διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων που δύναται να χρησιμοποιήσει η 

Ελλάδα είναι:

Εργαλεία Άμεσης Συνεισφοράς   

1. Ορίζοντας 2020 

2. Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη 

3. COSME  

4. ICT πρόγραμμα υποστήριξης πολιτικής  

5. LIFE 

6. ΕΥΡΗΚΑ 

 

Εργαλεία Επιμερισμένης Διαχείρισης 

1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

2. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

3. Ταμείο Συνοχής 

4. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης  

5. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας  

6. Προγράμματα και έργα διασυνοριακής 

συνεργασίας 

 

 Επομένως, η πολιτεία δύναται να διευκολύνει την πρόσβαση στην χρηματοδότηση 

μέσω της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων και 

την προώθηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης.   

(Α) Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

 Κατάργηση των επικαλυπτόμενων προγραμμάτων 

 Ευελιξία στην μεταφορά πόρων μεταξύ των περιφερειών ανάλογα με την ζήτηση 

που καταγράφεται κατά την εφαρμογή των κονδυλιών 

 Απλοποίηση των διοικητικών αποφάσεων για την ταχύτερη απορρόφηση των 

κονδυλίων. 

(Β) Προώθηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης. 

 Παροχή κινήτρων για την προσέλκυση διεθνών επιχειρηματικών κεφαλαίων. 

 Φορολογικά κίνητρα σε επιχειρηματικούς αγγέλους που στηρίζουν καινοτόμες 

ΜμΕ. 

                                                           
7 Ανάπτυξη για της μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα (2014) 
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 Προώθηση της λειτουργίας των θερμοκοιτίδων που συμμετέχουν στο κεφάλαιο και 

στο ρίσκο των νεοφυών  επιχειρήσεων. 

ΠΥΛΩΝΑΣ 3ος  : Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος  

 Το επιχειρηματικό περιβάλλον συνδέεται άμεσα με την διαδικασίες, της πολιτικές και 

τις υποστηρικτικές δομές της χώρας και η διευκόλυνση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας αποτελεί βασικό παράγοντας για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού 

οικοσυστήματος. 

(Α) Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και της ασάφειας των διαδικασιών. 

 Απλοποίησή των διαδικασιών της ανώτερης και ανώτατης διοίκησης του κράτους. 

 Εφαρμογή των συστάσεων της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για την μείωση των 

διοικητικών βαρών και την απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρήσεων. 

 Ολοκλήρωση του κτηματολογίου.   

(Β) Ανάπτυξη δομών υποστήριξης. 

 Δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης επιχειρήσεων στα πρότυπα του “one stop 

shop”, όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να διεκπεραιώνουν το σύνολο των 

συναλλαγών τους με το δημόσιο. 

 Στήριξη δομών συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης προς τις 

επιχειρήσεις. 

 Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ιδιαίτερα σε υπηρεσίες που 

σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

ΠΥΛΩΝΑΣ 4ος  : Προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας. 

 Για την επιτυχή προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας απαιτείται η απλοποίηση 

και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, η παροχή κίνητρων και υποστηρικτικές 

δομές.   

(Α) Προτάσεις για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου. 

 Υιοθέτηση ειδικού θεσμικού πλαισίου για τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις. 

 Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση της νομοθεσίας των τεχνοβλαστών.  

 Αναθεώρηση/εκσυγχρονισμός του νόμου 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας 

και του νόμου 733/1987 περί δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

 Εφαρμογή της οδηγίας 2014/24/ΕΕ για την διαδικασία συμπράξεων καινοτομίας. 

(Β) Κίνητρα για την ενίσχυση της καινοτομίας. 

 Απαλλαγή των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων από τα τέλη και τις 

επιβαρύνσεις ίδρυσης. 
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 Ελαστικότητα στην πληρωμή των υποχρεώσεων των καινοτόμων start-up  προς το 

κράτος κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας. 

 Ειδική εργατική νομοθεσία για καινοτόμες επιχειρήσεις. 

 Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης σε επενδύσεις έρευνα και ανάπτυξη. 

 Εκσυγχρονισμός των κανόνων αφερεγγυότητας8. 

(Γ) Παροχή υποστηρικτικών δομών. 

 Υποστηρικτικό νέφος προς τις ΜμΕ. 

 Αξιοποίηση πανεπιστημιακών μονάδων από καινοτόμες επιχειρήσεις. 

 Εντατικοποίηση της προώθησης επιχειρηματικών συστάδων. 

 Υπηρεσίες μεταφοράς στρατηγικής πληροφόρησης και γνώσης προς ΜμΕ. 

 

Επίλογος 

 Η κυβέρνηση καλείται να θέσει ως προτεραιότητα της την διευκόλυνσης της 

επιχειρηματικότητας και να αποτελέσει στήριγμα των επιχειρηματιών. Μέσα από μια 

σειρά διαρθρωτικών παρεμβάσεων, οφείλει να κάμψει τα εμπόδια που δημιουργεί στις 

επιχειρήσεις, να συνδράμει στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και να θέσει τα 

θεμέλια για ένα μακροχρόνιο σχέδιο ανάπτυξης που θα βασίζεται στο επιχειρείν και την  

καινοτομία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1354_el.htm 
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Παράρτημα  

 

Πίνακας 1. Διαχωρισμός μεγέθους επιχείρησης. 

Μέγεθος 
Επιχείρησης 

Εργαζόμενοι 
Κύκλος 

Εργασιών 
ή 

Σύνολο Στοιχείων 
Ισολογισμού 

Μεσαία < 250 ≤ € 50 εκ. ≤ € 43 εκ. 

Μικρή < 50 ≤ € 10 εκ. ≤ € 10 εκ. 

Πολύ Μικρή < 10 ≤ € 2 εκ. ≤ € 2 εκ. 

Πηγή: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-
definition/index_en.htm 

 
 Πίνακας 2. Βαθμολογία της Ελλάδα στον IMD World Competitive Scoreboard. 

 2012 2013 2014 2015 

Συνολική Ανταγωνιστικότητα 58 54 57 50 

Οικονομική Αποδοτικότητα 58 59 60 58 

Κυβερνητικη Αποτελισματικότητα 58 56 57 57 

Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα 56 47 54 43 

Υποδομές 
34 35 39 35 

 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm

