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Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 
Προκλήσεις και ευκαιρίες 

Με την ελληνική οικονομία να βρίσκει το βηματισμό της και να εισέρχεται σε έναν ανοδικό κύκλο ισχυ-
ρής ανάπτυξης, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχοντας «χτυπηθεί» από την κρίση της πανδη-
μίας προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα για την επιβίωση 
και την ανάπτυξή τους.

Τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και της απασχόλησης, σε συνδυασμό με τη σταδιακή άρση των 
περιοριστικών μέτρων στην οικονομική δραστηριότητα, επέτρεψαν στις μικρές και πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις να παραμείνουν «ζωντανές». 

Σύμφωνα με έρευνες, σχεδόν μια στις δυο μικρομεσαίες επιχειρήσεις αξιοποίησε τα μέτρα στήριξης 
προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητά της με το όφελος να είναι μεγαλύτερο για τις μικρές επιχειρή-
σεις έναντι των μεσαίων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Η έλλει-
ψη ρευστότητας παραμένει το νούμερο ένα ζητούμενο για τις ΜμΕ, με ένα μεγάλο ποσοστό μικρών 
επιχειρήσεων να εκφράζει φόβους για ενδεχόμενη διακοπή δραστηριότητας το επόμενο χρονικό διά-
στημα. 

Τα «Οικονομικά Χρονικά», μέσα από τα άρθρα που φιλοξενούν στις σελίδες του νέου τεύχους, παρου-
σιάζουν τις προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις την επόμενη 
μέρα της πανδημίας αλλά, και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για χρηματοδότηση και ενίσχυση της ρευ-
στότητάς τους μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων.  

Η μεγάλη πρόκληση της επόμενης πενταετίας για την ελληνική οικονομία θεωρείται ότι, είναι η αλλαγή 
του παραγωγικού μοντέλου, η αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. 
Το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης αναμένεται να κινητοποιήσει επενδυτικούς πόρους 59 δισ. ευρώ τα 
επόμενα έξι χρόνια και συνολικά 100 δισ. ευρώ μαζί με το ΕΣΠΑ, όσο δηλαδή και το επενδυτικό κενό 
που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της 10τούς κρίσης χρέους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε καμία 
περίπτωση δεν αποκλείονται από τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πρό-
γραμμα προβλέπει επιδοτήσεις για επενδύσεις που φτάνουν συνολικά το 1,5 δισ. ευρώ και αφορούν 
προγράμματα για: 

-Το ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων ύψους 375 εκατ. ευρώ. 
- Την ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τομέα με προϋπολογισμό 520 εκατ. ευρώ. 
- Την  αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος ύψους 260 εκατ. ευρώ. 
- Τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών στο κομμάτι που αφορά την τοποθέτηση φορτιστών σε όλη 
την Ελλάδα, με προϋπολογισμό 240 εκατ. ευρώ. 

Παράλληλα υπάρχουν και προγράμματα για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων με συνολικό προϋ-
πολογισμό πάνω από 500 εκατ. ευρώ.
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Μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
Ρευστότητα, προκλήσεις και ευκαιρίες 

Του Κωνσταντίνου Κόλλια
Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αφού σύμφωνα με 
τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργούν το 56,7% της προστιθέμενης 
αξίας και απασχολούν το 83% των εργαζομένων, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναμφίβολα, οι επιπτώσεις, τόσο των προγραμμάτων προσαρμογής όσο και της πρόσφατης υγειονο-
μικής κρίσης, έχουν αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια τους στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Για το λόγο 
αυτό βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τη βιωσιμότητά τους.

Για τους εξής λόγους:
Πρώτον, διότι είναι πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως ποσοστό στο σύνολο του επιχειρείν 
της χώρας.

Δεύτερον, διότι παρουσιάζουν ιδιαίτερα στοιχεία στη δομή και τη λειτουργία τους. Στοιχεία, τα οποία 
τις κάνουν να ξεχωρίζουν από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.

Τρίτον, διότι επιχειρούν να τοποθετηθούν στην καλύτερη δυνατή θέση στην τρέχουσα συγκυρία, όπου 
η οικονομία ανακάμπτει και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αξιοποίησης των κονδυλίων του Ταμείου 
Ανάκαμψης, μέσω του ελληνικού σχεδίου.

Πόσο εφικτό, όμως, είναι αυτό;

Απόλυτα, υπό μία βασική και ανελαστική προϋπόθεση:
Την ύπαρξη ρευστότητας.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν.

Μπορούν – και πρέπει – να αξιοποιηθούν τόσο από την Ελληνική Δημοκρατία, όσο και από τις τράπεζες.

Και ήδη συμβαίνει αλλά με κάπως δειλά βήματα. Η Πολιτεία οφείλει να «πιέσει» τις τράπεζες να παρέ-
χουν επιπλέον χρηματοδότηση στις ΜμΕ. Τα αμιγώς τραπεζικά κριτήρια αποτελούν ένα αξεπέραστο 
εμπόδιο στη σύναψη νέων δανείων, ειδικότερα σήμερα που πολλές επιχειρήσεις έχουν έρθει αντιμέτω-
πες με τη βιωσιμότητά τους. Όμως, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να προχωρήσουν σε εξατομίκευση 
των κριτηρίων χορήγησης νέων δανείων και ανάλυσης των επιχειρηματικών σχεδίων που κατατίθενται 
από τους ενδιαφερόμενους.

Αν, μάλιστα, συνοδευτούν από τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, που ήδη τρέχουν, τότε οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, όχι μόνο θα επιβιώσουν και θα ενισχυθούν, αλλά θα μπορέσουν να πρωταγωνιστήσουν 
– στον βαθμό που τους αναλογεί πάντα – στο περιβάλλον ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας.

Είτε κατά μόνας, είτε μέσω συγχωνεύσεων και συνεργιών.

Σε αυτό το τεύχος, επιχειρούμε να καταγράψουμε την εικόνα και να αναδείξουμε τις ευκαιρίες και τις 
προκλήσεις για τις επιχειρήσεις αυτές.

Προς όφελος όλων.
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Οι προκλήσεις 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Οι Μικρομεσαίες  Επιχειρήσεις (ΜμΕ) στο νέο οι-
κονομικό περιβάλλον,  που «ενσαρκώνεται» πλέ-
ον  στη χώρα μας, θα διαδραματίσουν ακόμη πιο 
πρωταγωνιστικό ρόλο και είναι αυτές που έχουν τη 
δυνατότητα να εκτοξεύσουν το δείκτη  ανάπτυξης 
αλλά  και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. 

Οι ΜμΕ αποτελούν το 99% του συνολικού 
αριθμού επιχειρήσεων της χώρας  μας και σύμ-
φωνα με πρόσφατες έρευνες φαίνεται πως συμ-
βάλουν κατά 85% στην ιδιωτική απασχόληση και 
στο 70% της ετήσιας προστιθεμένης αξίας, ενώ 
έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ σε σύ-
γκριση με τις 27 χώρες της Ε.Ε. Τέλος, καλύπτουν  
δύο στις τρεις θέσεις εργασίας, που υπάρχουν στη 
χώρα μας.

Μία από τις βασικές προκλήσεις όμως  που 
αντιμετωπίζουν σήμερα οι περισσότερες μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι η μειωμένη 
ρευστότητα και το πολύ μικρό μέγεθός τους, που 
δεν τις καθιστά ανταγωνιστικές. Ακόμα και αν μία 
επιχείρηση είναι κερδοφόρα, ένα σοβαρό πρόβλη-
μα ρευστότητας μπορεί να την  οδηγήσει άμεσα σε 
παύση των εργασιών της.

Ένα πρόβλημα, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
που καλούνται σήμερα οι ελληνικές ΜμΕ να αντι-
μετωπίσουν είναι η περιορισμένη πρόσβαση στην 
Τραπεζική χρηματοδότηση. Αυτές οι επιχειρήσεις  
που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες χρηματοδότη-

σης, έχουν σήμερα και τη μικρότερη προσβασιμό-
τητα στο τραπεζικό σύστημα.

Πέραν των προβλημάτων σε επίπεδο προσφο-
ράς χρηματοδότησης, υπάρχουν και αδυναμίες 
από πλευράς της ζήτησης κεφαλαίων, δηλαδή από 
την πλευρά των ΜμΕ. Είναι γεγονός ότι, ένα μεγάλο 
μέρος των σημερινών προβλημάτων των ΜμΕ πη-
γάζουν ή συνδέονται με την οικονομική κρίση που 
συντελείται στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Ωστό-
σο, η οικονομική κρίση επηρέασε σε μεγάλο βαθμό 
τις ΜμΕ, όχι μόνο γιατί η μείωση του εισοδήματος 
και της κατανάλωσης είχε ως άμεσο αποτέλεσμα 
τον περιορισμό του κύκλου εργασιών τους, αλλά 
και γιατί τα εγγενή χαρακτηριστικά τους δεν τους 
επέτρεψαν να αντιδράσουν αποτελεσματικά στις 
συνέπειες της οικονομικής αυτής κρίσης. Ειδικό-
τερα, ο προσανατολισμός των ΜμΕ σε συγκεκρι-
μένους κλάδους, με περιορισμένη προστιθέμενη 
αξία, η γεωγραφική συγκέντρωση σε ορισμένες 
περιοχές, ο μικρός αριθμός εργαζομένων ανά επι-
χείρηση, η υπερίσχυση της ατομικής επιχείρησης 
και η χαμηλή παραγωγικότητα ανά επιχειρηματική 
μονάδα  ήταν στοιχεία που, σε συνδυασμό με την 
οικονομική ύφεση, επέδρασαν ανασταλτικά στη 
δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων χρηματοδότη-
σης.

Οι ΜμΕ φαίνεται να έχουν δυσκολία προσαρ-
μογής άμεσα στις νέες συνθήκες. Στηρίζουν τις 

Του Γιάννη Τσακίρη  
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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Οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις  
που έχουν τις 
μεγαλύτερες 
ανάγκες χρη-
ματοδότησης, 
έχουν σήμερα 
και τη μικρότε-
ρη προσβασιμό-
τητα στο τραπε-
ζικό σύστημα.

ανάγκες χρηματοδότησής τους σε προβλέψεις που 
τελικά αποδεικνύονται μη ρεαλιστικές, με αποτέλε-
σμα, ακόμα και αν λάβουν την όποια απαιτούμενη 
χρηματοδότηση, αυτή να μην επαρκεί για την πλη-
ρωμή των απαιτούμενων υποχρεώσεων. 

Ουσιαστικά, ο περιορισμός ρευστότητας των 
ΜμΕ είναι  αποτέλεσμα τόσο του περιορισμού των 
διαθέσιμων κεφαλαίων σε επίπεδο προσφοράς 
όσο και των αδυναμιών σε επίπεδο ζήτησης. 

Για τον λόγο αυτό, η λύση για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων χρηματοδότησης, ρευστότητας 
και λειτουργίας των ΜμΕ απαιτεί ένα συνδυασμό  
δράσεων προκειμένου τα προβλήματα αυτά να 
καταστούν, αρχικά, διαχειρίσιμα και εντέλει να ξε-

περαστούν. Όσον αφορά το κομμάτι της ρευστότη-
τας, κεντρικό ρόλο, εκτός βέβαια από τις εμπορικές 
τράπεζες, έχουν και τα νέα χρηματοδοτικά εργα-
λεία με τα οποία έχουμε εφοδιάσει την αγορά τα 
τελευταία χρόνια. Τα εργαλεία αυτά  αντεπεξέρχο-
νται πληρέστερα στις ανάγκες των ΜμΕ, συγχρό-
νως όμως στοχεύουν και στην πλευρά της ζήτη-
σης, μέσα από την υποστήριξη των ΜμΕ σε επίπεδο 
επιχειρηματικής αναβάθμισης. Σε κάθε περίπτωση, 
τα χρηματοδοτικά όσο και τα λειτουργικά προβλή-
ματα των ΜμΕ, μπορούν να λυθούν με τη δημι-
ουργία  ενός «υβριδικού» μηχανισμού συνολικής 
επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης.

“
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Η στήριξη της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας αποτελεί 

προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Οι θριαμβολογίες του κυβερνητικού επιτελείου για 
την, καλοδεχούμενη βεβαίως, ονομαστική ανάκαμ-
ψη του 2ου τριμήνου του 2021, μετά βεβαίως την 
πρωτοφανή καθίζηση του 2020, δε μπορούν να 
αποκρύψουν ότι η πραγματική οικονομία βρίσκεται 
σε τέλμα, με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίζουν ζωτικό πρόβλημα ρευστότητας, 
συσσωρευμένα χρέη και αβέβαιες προοπτικές. 

Το ζήτημα αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις αν 
σκεφτούμε ότι επίκειται άρση των αναστολών 
και ότι υποχρεώσεις που προσεγγίζουν τα 20 δισ. 
ευρώ πρέπει να πληρωθούν τους επόμενους μή-
νες. Το κύμα ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες και 
την ενέργεια, δημιουργεί νέα γενιά βαρών για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που παραμένουν απο-
κλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό, παρότι οι 
ελληνικές τράπεζες έχουν αντλήσει πάνω από 50 
δισ. ευρώ από το έκτακτο πρόγραμμα ρευστότητας 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Σε αυτά τα επιτακτικά προβλήματα η κυβέρ-
νηση αρνείται να δώσει λύσεις. Ο Πρωθυπουργός 
στη  ΔΕΘ ανακοίνωσε επιδόματα αντί για ουσια-
στικές ενισχύσεις και ελαφρύνσεις για τους έχο-
ντες και όχι για αυτούς που τις έχουν περισσότερο 
ανάγκη. Αντί να έχει σχεδιαστεί η ευρύτερη δυνατή 
πρόσβαση στην τραπεζική ρευστότητα, η δυνατό-
τητα πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχει-
ρήσεων σε χρηματοδότηση υποσκάπτεται συστη-

ματικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερο από 
το 60% εξ αυτών δεν έχει λάβει καμία απολύτως 
ενίσχυση εν μέσω πανδημίας. Όσο για τα τις νέες 
δυνατότητες που προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης, 
η κυβέρνηση φρόντισε να αποκλείσει και από εκεί 
τους μικρομεσαίους, καθώς από τα 12,8 δισ. ευ-
ρώ  των δανείων, μόνο τα 500 εκατ. ευρώ θα δι-
οχετευθούν μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Τα 
υπόλοιπα θα τα διαχειριστούν οι συστημικές τρά-
πεζες με αποκλειστικά τραπεζικά κριτήρια, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται σχετικά με το εύρος των προς 
χρηματοδότηση επιχειρήσεων. 

Τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο. Το σχέδιο 
οικονομικής εκκαθάρισης σε βάρος των μικρο-
μεσαίων ομολογείται πλέον δημοσίως από τους 
αρμόδιους υπουργούς. Μια επιλογή που ναρκο-
θετεί την ανάπτυξη, διαλύει τον κοινωνικό ιστό και 
οδηγεί την οικονομία σε μαρασμό. 

Στον αντίποδα αυτής της πολιτικής, ο ΣΥΡΙΖΑ 
παρουσίασε ένα συνεκτικό πρόγραμμα για την ενί-
σχυση των μικρομεσαίων στρωμάτων. Ένα ρεα-
λιστικό πακέτο λύσεων, που απαντούν σε βασικά 
αιτήματα των παραγωγικών φορέων και της μι-
κρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Η πρότασή μας περιλαμβάνει τη ρύθμιση των 
χρεών της πανδημίας, με διαγραφή 40 έως 0% 
της αρχικής οφειλής και 120 δόσεις για το υπό-
λοιπο. Τον ανασχεδιασμό των πόρων του Ταμείου 

Του Αλέξη Χαρίτση   
Βουλευτή Μεσσηνίας και Τομεάρχη Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ  
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Το κύμα ανα-
τιμήσεων στις 
πρώτες ύλες και 
την ενέργεια, 
δημιουργεί νέα 
γενιά βαρών για 
τις μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις, 
που παραμέ-
νουν αποκλει-
σμένες από 
τον τραπεζικό 
δανεισμό. 

“

Ανάκαμψης και την αξιοποίηση της Αναπτυξιακής 
τράπεζας, την οποία ιδρύσαμε ακριβώς για να παί-
ξει τον ρόλο του εγγυητή για διεύρυνση της χρημα-
τοδότησης και που δυστυχώς η ΝΔ έχει αφήσει εν 
πολλοίς αναξιοποίητη. Όπως δεν έχει ενεργοποι-
ήσει ούτε το εξαιρετικά χρήσιμο για τις πολύ μικρές 
και μικρές επιχειρήσεις, ειδικά στις σημερινές συν-
θήκες, εργαλείο των μικροχρηματοδοτήσεων, που 
δρομολόγησε επίσης η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 

Αξιοποιώντας τις σημαντικές δημοσιονομικές 
και χρηματοδοτικές δυνατότητες της τρέχουσας 
περιόδου, το σχέδιό μας περιλαμβάνει επιπλέον 
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κύματος 
της ακρίβειας, με τη ριζική μείωση του ΕΦΚ στα 
καύσιμα, στα κατώτατα όρια που επιτρέπει η Ε.Ε., 
όπως και την αντικατάσταση του πτωχευτικού 

που αίρει το καθεστώς προστασίας της πρώτης 
κατοικίας. Και βέβαια την αύξηση του κατώτατου 
μισθού, ώστε να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα 
και μέσω αυτού η κατανάλωση, ο τζίρος των επι-
χειρήσεων και κατ’ επέκταση τα έσοδα των δημό-
σιων ταμείων. 

Πρόκειται για μέτρα που λειτουργούν αλλη-
λοσυμπληρωματικά και στοχευμένα, δημοσιονο-
μικά ρεαλιστικά και κοινωνικά αναγκαία, με πολ-
λαπλάσια οφέλη για την ελληνική οικονομία, που 
δίνουν απάντηση στο κρίσιμο ζήτημα των καιρών 
μας: πώς η ονομαστική ανάκαμψη θα μετατραπεί 
σε βιώσιμη ανάπτυξη για όλους. Η Νέα Αρχή στην  
πραγματική οικονομία με κανόνες, διαφάνεια και 
κοινωνική δικαιοσύνη προϋποθέτει την ενίσχυση 
της μικρής και μεσαίας επιχείρησης.
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Προτεραιότητα η στήριξη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

H πανδημία προκάλεσε ήδη σειρά «μεταλλάξεων» 
και μετασχηματισμών αφού η υγειονομική κρίση 
μετατράπηκε σε οικονομική και κοινωνική κρίση, 
επιδρώντας δυσμενώς στη βιωσιμότητα των επι-
χειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, στην 
απασχόληση, την κατανάλωση  και συνεπώς στην  
ευημερία των πολιτών.

Στην πατρίδα μας, που έχει προϋπάρξει μια μα-
κρά περίοδος κρίσης, με περιοριστικά μέτρα, μει-
ωμένη ζήτηση, περιστολή των τραπεζικών δανειο-
δοτήσεων κ.λπ., τα προβλήματα ρευστότητας αλλά 
και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα 
των  μικρομεσαίων οξύνονται ακόμη περισσότερο.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτε-
λούν το δυναμικό μοχλό της οικονομίας, τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι δημι-
ουργούν θέσεις εργασίας, ενισχύουν την ανταγω-
νιστικότητα και την καινοτομία, συνεισφέρουν ση-
μαντικά στο ΑΕΠ και συμβάλλουν στην κοινωνική 
συνοχή και σταθερότητα.

Στην Ευρώπη το 99,8% των επιχειρήσεων, 
εκτός του χρηματοπιστωτικού κλάδου, είναι  ΜμΕ 
που αντιστοιχεί  στο 67% της συνολικής απασχό-
λησης. Ενώ το 93% αυτών των επιχειρήσεων είναι 
μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 εργαζομένων. 

Ο κρίσιμος ρόλος των ΜμΕ στην Ελλάδα, φαί-
νεται και από το γεγονός ότι δημιουργούν το 87% 
της απασχόλησης και αποτελούν τον αιμοδότη της 

οικονομίας και πρέπει να είναι πρώτη προτεραιό-
τητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής τόσο 
σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο.

Η επιβίωσή τους στο  παγκόσμιο ανταγωνιστι-
κό περιβάλλον, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, είναι 
επισφαλής διότι είναι πιο ευάλωτες στις οικονομι-
κές  κρίσεις για τρεις λόγους:

1.  Έχουν περιορισμένη  πρόσβαση  σε 
χρηματοδότηση. Γνωρίζουμε το «Cash is 
King» ως βασική αρχή του management 
και ότι ακόμη και κερδοφόρες επιχειρήσεις 
με προβλήματα ρευστότητας κινδυνεύουν.
2. Στηρίζονται στις ταμειακές ροές από 
την επιχειρηματική τους δραστηριότητα 
που κυρίως αναπτύσσεται σε  τομείς που 
πλήττονται περισσότερο από την κρίση. 
Στην Ελλάδα, το 90% των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους 
τομείς είναι μικρομεσαίες (ΟΟΣΑ).
3. Η πολιτεία δε στηρίζει στον βαθμό που 
απαιτείται τη μικρομεσαία επιχειρηματικό-
τητα, δημιουργώντας το περιβάλλον που 
θα ευνοεί την καινοτομία, την εισαγωγή 
προηγμένων τεχνολογιών, τη ρευστότητα, 
τη συνεργασία και τις συμπράξεις.

Η κυβέρνηση οφείλει, μετά και τις πρόσφατες 
ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες, μεταφορές και ενέρ-
γεια, να στηρίξει ουσιαστικά τις ΜμΕ με στοχευ-

Του Βασιλείου Κεγκέρογλου  
Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΙΝΑΛ 
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Το τραπεζι-
κό σύστημα 
οφείλει να 
διευκολύνει την 
χρηματοδότηση 
της οικονομίας 
και να στηρίξει 
τη μικρομεσαία  
υγιή επιχειρη-
ματικότητα. 

“
μένες ενέργειες και αποτελεσματικά μέτρα αλλά, 
κυρίως να άρει τα εμπόδια σε αυτές που πλήττουν 
ευθέως κάθε προσπάθεια ανάπτυξης. Άμεση προ-
τεραιότητα η εξασφάλιση της ρευστότητας στις 
επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία.

Πόροι υπάρχουν, περίπου 94 δισ. ευρώ 
(Ταμείο Ανασυγκρότησης, τρέχον και  νέο ΕΣΠΑ,  
νέα ΚΑΠ,  SURE και εθνικοί πόροι). Ζητήσαμε την 
ορθή αξιοποίησή τους και όχι την ανάλωση και το 
διαμοίρασμα τους με πελατειακά χαρακτηριστικά. 
Όμως, τα πρώτα δείγματα δεν είναι ενθαρρυντι-
κά, το «Ελλάδα 2.0» προέκυψε χωρίς διάλογο και 
συναίνεση και οι κατάλογοι έργων και δράσεων 
είναι μακριά από τις ανάγκες της μικρομεσαίας επι-
χειρηματικότητας και της πραγματικής οικονομίας. 

Δυστυχώς, το πρόβλημα είναι βαθύ. Την ώρα 
που απουσιάζει η κυβερνητική πολιτική βούληση, 
το σχέδιο, τα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά περισ-
σεύει η σκοπιμότητα και η μονόπλευρη κατεύθυν-
ση των πόρων στους πολύ μεγάλους παίκτες.

Ως Κίνημα Αλλαγής επεξεργαστήκαμε και προ-
τείναμε μια νέα Εθνική Συμφωνία για την ανάπτυξη 
και ανασυγκρότηση της οικονομίας στη βάση νέ-
ου παραγωγικού μοντέλου. Το πράσινο κοινωνικό 
συμβόλαιο, με τη Μικρομεσαία Επιχείρηση στην 
πρώτη γραμμή για την επανεκκίνηση της οικονο-
μίας

Άμεσα μέτρα όπως, μείωση των φόρων για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και γρήγορη 
απόσβεση για επενδύσεις στην καινοτομία, στις 
νέες τεχνολογίες, το περιβάλλον. Κίνητρα για την 
εξωστρέφεια, τη δικτύωση  και τον εκσυγχρονισμό 
των ΜμΕ.

Τέλος, το τραπεζικό σύστημα αντί να χρημα-
τοδοτεί μόνο όσους δεν το έχουν ανάγκη, οφείλει 
να διευκολύνει την χρηματοδότηση της οικονομίας 
και να στηρίξει τη μικρομεσαία  υγιή επιχειρηματι-
κότητα, μέσω και της εγγύησης της αναπτυξιακής 
τράπεζας αλλά και του δημοσίου.
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ΜμΕ: Ρευστότητα και προκλήσεις

Η μεγάλη πρόκληση της επόμενης πενταετίας για 
την ελληνική οικονομία, είναι η αλλαγή του παρα-
γωγικού μοντέλου, η αύξηση της παραγωγικότη-
τας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. 

Για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB 
υπάρχει μία επιπλέον προσδοκία και απαίτηση: Να 
αυξήσει την περίμετρο των δανειοδοτούμενων μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε συνδυαστικά, οι 
πόροι του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης 
και του νέου ΕΣΠΑ να αγγίξουν το σύνολο της ελ-
ληνικής επιχειρηματικότητας.  

Η εντολή που έχουμε λάβει από τον βασικό μας 
μέτοχο, το ελληνικό κράτος, είναι να διευρύνουμε 
τον αριθμό των επιχειρήσεων που είναι αξιόχρεες 
και η προσέγγισή μας περιγράφεται ως ένα σύστη-
μα «B2B2B» που υποστηρίζει τα μικρά επιχειρη-
ματικά σχέδια. 

Στην Hellenic Development Bank- HDB εκπαι-
δεύουμε τις μικρές επιχειρήσεις να αποκτήσουν το 
δικό τους επιχειρηματικό σχέδιο ώστε να διευκο-
λύνεται η πρόσβαση τους σε πηγές χρηματοδό-
τησης. 

Στη συνέχεια αυτοματοποιούμε τις γραφειο-
κρατικές διαδικασίες και ενισχύουμε τη διαφάνεια 

στη λήψη των αποφάσεων. 
Τα χρηματοδοτικά προϊόντα είναι πλέον στο-

χευμένα. Κλαδικά ή σε συγκεκριμένες περιφέρειες. 
Συγκεκριμένα:

- Δημιουργούμε ένα μεγάλο χρηματοδο-
τικό πρόγραμμα περίπου 2 δισ. ευρώ σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων,  το οποίο αναπτύσσουμε με 
τη συμβουλευτική μεγάλου ευρωπαϊκού 
οίκου (Oliver Wyman). Οι μικρές επιχει-
ρήσεις είχαν διαρθρωτικές αδυναμίες ήδη 
πριν την Covid-19, που εστιάζονται σε χα-
μηλά ίδια κεφάλαια και χαμηλή ανταγωνι-
στικότητα και εξωστρέφεια.  
- Επεξεργαζόμαστε ήδη ένα χρηματοδο-
τικό προϊόν (Mezzanine Loan) το οποίο 
λειτουργεί ταυτόχρονα ως χρηματοδοτικό 
εργαλείο αλλά και συμμετοχικό κεφάλαιο, 
δηλαδή ενισχύει τη ρευστότητα χωρίς να 
επιβαρύνει σημαντικό το παθητικό του 
ισολογισμού των ωφελούμενων επιχει-
ρήσεων. Επιδίωξη μας είναι η δημιουργία, 
μέσω συγχωνεύσεων και συνεργασιών, 
μεγαλύτερων σχημάτων, με αντοχή κι ευ-

Της Αθηνάς Χατζηπέτρου   
Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου

της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας



№ 173 οικονομικά χρονικά 17

Οι μικρές επι-
χειρήσεις είχαν 
διαρθρωτικές 
αδυναμίες 
ήδη πριν την 
Covid-19, που 
εστιάζονται σε 
χαμηλά ίδια 
κεφάλαια και 
χαμηλή ανταγω-
νιστικότητα και 
εξωστρέφεια.

“

ελιξία στις νέες συνθήκες που διαμορφώ-
νονται. 
- Ο επόμενός μας στόχος είναι η ανάπτυ-
ξη ενός νέου «Know your customer» σε 
Fintech περιβάλλον για να συμβάλλουμε 
στη διεύρυνση αυτών που αποκαλούμε 
Bankable επιχειρήσεις. 

Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε. Οι αριθμοί 
και τα γεγονότα είναι αδιάψευστοι μάρτυρες. Μέσα 
στην πανδημία COVID-19, η Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα κατάφερε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει 
με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σύγχρονα, 
ελκυστικά χρηματοδοτικά προϊόντα για τη στήρι-
ξη της επιχειρηματικότητας και τη διατήρηση των 
θέσεων εργασίας.

Το 2020 γεννήθηκε η Νέα Ελληνική Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα. Αποτελεί την παραγωγικότερη 
χρονιά της ιστορίας της, με οποιοδήποτε άλλο 
σχήμα και μορφή κι αν λειτούργησε στο παρελθόν, 
με κύριο στόχο να ανταποκριθεί στις αλλαγές που 
επέφερε η πανδημία.  Μέσα σε πρωτόγνωρες συν-
θήκες καταφέραμε όχι μόνο 10πλασιάσαμε τους 
ρυθμούς και τους όγκους των χρηματοδοτικών 
εργαλείων προς την ελληνική επιχειρηματικότητα 

αλλά κυρίως μεταμορφώσαμε έναν αργοκίνητο 
γραφειοκρατικό μηχανισμό σε σύγχρονο εργαλείο 
σχεδιασμού και υλοποίησης στοχευμένων χρημα-
τοδοτικών εργαλείων με στρατηγική προτεραι-
ότητα να καλύψουμε το χρηματοδοτικό κενό της 
Ελληνικής αγοράς. 

Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδρομή, τον Μάρτιο του 
2020, ως φορέας με 280 εκατ. ευρώ υπό δια-
χείριση. Σήμερα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ξε-
περνούν τα 8 δισ. ευρώ. Χορηγήθηκαν πάνω από 
34.000 νέα δάνεια που κατευθύνθηκαν κυρίως σε 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και συνέβαλαν στη 
δημιουργία περίπου 15.600 νέων θέσεων εργα-
σίας.

Η HDB είναι πλέον σε θέση να στηρίξει τις μι-
κρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας 
στη δική τους προσπάθεια μετασχηματισμού, στη 
δική τους στρατηγική διεθνοποίησης ενώ ταυτό-
χρονα θα διευκολύνει τις μεγάλες επενδύσεις που 
έχει ανάγκη η χώρα. 

Με απλά λόγια, η HDB παρέχει προστιθέμενη 
αξία στην ελληνική επιχειρηματικότητα και αυξάνει 
τις επιλογές χρηματοδότησης με ευνοϊκότερους 
και βιώσιμους όρους. 
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Άttica Bank:
Πάντα δίπλα στις ανάγκες 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Η οικονομία είναι ζωντανός οργανισμός και για 
αυτό ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα. Σε αυτά 
τα δεδομένα εντάσσονται και οι νέες πολιτικές και 
στρατηγικές που στη νέα πραγματικότητα θέτουν 
τις βάσεις για μία φάση ανάπτυξης. 

Τα πρώτα σημάδια είναι ενθαρρυντικά. Ήδη, 
όπως καταγράφεται επισήμως από την ΕΛΣΤΑΤ 
(Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία),η  συνολική τελική 
καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 
12,1% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2020. Ομοί-
ως, οι επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγί-
ου κεφαλαίου) αυξήθηκαν κατά 12,9% σε σχέση 
με το 2o τρίμηνο του 2020, ποσοστό που είχε δε-
καετίες να γνωρίσει η χώρα. Επίσης οι εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κα-
τά 22,6% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2020. 
Σε αυτή τη θετική εικόνα, κομβικό ρόλο παίζουν 
οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιστήμονες και οι 
ΜμΕ, που παραδοσιακά αποτελούν την κινητήριο 
δύναμη της οικονομίας. 

Και βέβαια οι ΜμΕ μπορούν να διαδραματί-
σουν τον  αναπτυξιακό τους ρόλο, μόνο αν έχουν 
πρόσβαση για την αναγκαία ρευστότητά τους, σε 
ελκυστική, χωρίς γραφειοκρατία χρηματοδότηση. 
Στην Attica Bank είμαστε αποφασισμένοι να υπη-
ρετήσουμε αυτόν το σημαντικό ρόλο. 

Η Τράπεζα προχωρά σύμφωνα με τον τριε-
τή στρατηγικό της σχεδιασμό, ολοκληρώνει την 
πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της, μηδενίζει 
τα κόκκινα δάνεια, αυξάνει τις καταθέσεις της, αλ-
λάζει το επιχειρηματικό της μοντέλο και σταθερά, 
αλλά με δυναμισμό ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών της. 

Είναι εκ των ων ουκ άνευ να μιλάμε για ανά-
πτυξη χωρίς την παροχή «πράσινων» ευέλικτων 
εργαλείων, που όχι μόνο απαντάνε στα πάγια αι-
τήματα για χρηματοδότηση και ενίσχυση της ρευ-
στότητας για τις επιχειρήσεις, αλλά συνεισφέρουν 
σε ένα επιτακτικό και αναγκαίο «πράσινο μετασχη-
ματισμό» του επιχειρείν, δρομολογώντας επιλογές 
που ταυτίζουν το μέλλον, με το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα, την ανάσχεση των συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής και την κοινωνική ευημερία. 
Τίποτα δεν καθίσταται βιώσιμο και αειφόρο, χωρίς 
το περιβάλλον, και την κοινωνία στην εξίσωση του 
επιχειρείν στην Ευρώπη και παγκοσμίως. 

Για την υποστήριξη αυτού του σχεδιασμού, 
η Τράπεζα έχει υιοθετήσει την πολιτική “Green 
Within” και ταυτόχρονα ανέπτυξε την πολιτι-
κή Green Lending δημιουργώντας νέα προϊόντα 
και εφαρμόζοντας μεθοδολογίες καθορισμού 
κατάλληλων SDGs και ESGs, με στόχο την από-

Του Κωνσταντίνου Μακέδου   
Προέδρου της Αttica Bank 
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Οι ΜμΕ μπο-
ρούν να διαδρα-
ματίσουν τον 
αναπτυξιακό 
τους ρόλο, μόνο 
αν έχουν πρό-
σβαση για την 
αναγκαία ρευ-
στότητά τους, 
σε ελκυστική, 
χωρίς γραφειο-
κρατία χρημα-
τοδότηση.

“

κτηση Green Label, τη συμμετοχή στο Ελληνικό 
Χρηματιστήριο Ενέργειας και στο United Nations 
Environment Program, καθώς και τη λειτουργία 
του Carbon Emissions Trading Desk. 

Στόχος μας η ενίσχυση της ρευστότητας των 
ΜμΕ, μέσω νέων χορηγήσεων στους τομείς του 
περιβάλλοντος, της ενέργειας και των υποδομών, 
που αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,5 δισ. ευρώ 
στην 3τια.

Μεγάλη καινοτομία και σπουδαίο εργαλείο 
είναι και το ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ. Το 
ταμείο παρέχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση των 
μικρομεσαίων τεχνικών εταιρειών, καθώς και των 
ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων του 
κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, μέσω 
ενός καινοτόμου, δυναμικού χρηματοδοτικού ερ-

γαλείου, το οποίο έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά 
τη ρευστότητα και τη βιωσιμότητά τους δίνοντας 
σημαντική ώθηση ανάπτυξης. Το εργαλείο αυτό 
είναι εύκολα προσβάσιμο μέσω της Attica Bank 
αλλά και των υπόλοιπων Τραπεζών ισχυροποιώ-
ντας με αυτό τον τρόπο την αποδοτικότητά του. 

Η Attica Bank γυρίζει σελίδα και σε συνδυ-
ασμό με την είσοδο νέων ιδιωτών μετόχων θα 
πρωταγωνιστήσει με το δικό της διακριτό και υπο-
στηρικτικό ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής 
οικονομίας.

Το έργο ήδη υλοποιείται και η Τράπεζα επανα-
τοποθετείται στην αγορά δημιουργώντας υπεραξί-
ες μέσα από την ανάπτυξη δυναμικών συνεργειών 
και την ενίσχυση των ΜμΕ.
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Η Τράπεζα Πειραιώς 
στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις 

Η επίπτωση της πανδημίας στην ελληνική οικο-
νομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φαίνεται 
να είναι ελεγχόμενη και διαχειρίσιμη. Σε αυτό συ-
νέβαλαν τα αυξημένα επίπεδα εγρήγορσης που 
υιοθέτησαν τα επιτελεία των Τραπεζών και του 
κράτους, αναζητώντας καινοτόμα εργαλεία και 
μεθόδους αντιμετώπισης της κατάστασης. 

Όλες οι επιχειρήσεις, προβλέποντας την επερ-
χόμενη κρίση, ακολούθησαν γρήγορα και πιστά τις 
κατευθύνσεις των «ειδικών» και υιοθέτησαν τις 
καινοτόμες πρακτικές προς αποσυμπίεση του συ-
στήματος. Κάτι που, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν 
έχουν κάνει τα φυσικά πρόσωπα με την αποδοχή 
του εμβολιασμο.

Με το ξεκίνημα της πανδημίας, κληθήκαμε να 
διαχειριστούμε μία πρωτόγνωρη και επικίνδυνη 
κατάσταση με τις οικονομίες παγκοσμίως κλειστές, 
και κλάδους,  όπως ο ξενοδοχειακός και η εστίαση 
σε απόγνωση.

Στην Τράπεζα Πειραιώς και στις Μικρομεσαί-
ες Επιχειρήσεις, η προσαρμογή στα νέα δεδομένα 
ήταν άμεση και αποτελεσματική. Με απόλυτη προ-
τεραιότητα την διατήρηση της υγείας και ασφάλει-
ας των εργαζομένων υποστηρίξαμε την αγορά με 
ψυχραιμία, δίνοντας κατεύθυνση και λύσεις. Έχο-
ντας τη βασική ευθύνη ως μεγαλύτερη τράπεζα της 
χώρας, πρωταγωνιστήσαμε με καινοτόμες προτά-
σεις και αποτελεσματικές ενέργειες, στηρίζοντας 
περισσότερες από 9.000 επιχειρήσεις. 

Ειδικά στην εμπορική τραπεζική: 
1) Παρασχέθηκαν moratoria σε 1.300 πε-
λάτες συνολικού υπολοίπου χρηματοδο-
τήσεων 1,2 δισ. ευρώ, τόσο στον κλάδο 
φιλοξενίας και εστίασης (HORECA) μέχρι 
31/12/21 , όσο για τους υπόλοιπους 
κλάδους της οικονομίας, αρχικά μέχρι 
31/12/20 και μετά μέχρι 31/3/21 σύμ-
φωνα, πλέον, με συστημική οδηγία της ΕΚΤ. 
2) Με συντονισμένες επικοινωνίες, τη-

λεφωνικές και μέσω e mails, οι πελάτες 
ενημερώθηκαν για τα δικαιώματά τους 
σχετικά με: 
α) την αναστολή πληρωμής των επιτα-
γών εκδόσεώς τους, β) την αναστολή των 
δόσεων των δανείων τους (moratoria), 
γ) την επιδότηση των τόκων των δα-
νείων (επιδοτήθηκαν οι τόκοι δανείων 
1.800 πιστούχων συνολικού ποσού τό-
κων  60 εκατ. ευρώ από 1/4/20 έως και 
31/8/20) καθώς και για τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την αποδοχή των πα-
ραπάνω εργαλείων.
3)  Παράλληλα, με την κοινοποίηση των 
χρηματοδοτικών εργαλείων ενίσχυσης 
της ρευστότητας των Επιχειρήσεων με 
Κεφάλαια Κίνησης μονιμότερου χαρακτή-
ρα, μέσω ΤΕΠΙΧ και Ταμείου Εγγυοδοσίας 
της ΕΑΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα), 
καθώς και προγραμμάτων του Ευρωπαϊ-
κού Επενδυτικού Ταμείου (EIF), αναλάβαμε 
πρωτοβουλία ενημέρωσης των πελατών, 
με προσωποποιημένα μηνύματα και τηλε-
φωνικές επικοινωνίες, πληροφορώντας 
τους σχετικά με την υποβολή των αιτήσε-
ων. 

Μόνο από τα χρηματοδοτικά εργαλεία αυτά, 
και εκτός των προβλεπόμενων εκταμιεύσεων 
κάλυψης τακτικών αναγκών των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκαν 2.059 εκτα-
μιεύσεις συνολικού ποσού 1,2 δισ. ευρώ στο σύ-
νολο των πληττόμενων κλάδων της οικονομίας , σε 
σύνολο εκταμιεύσεων 1,4 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, οι εκταμιεύσεις 2020 & 2021 
πραγματοποιήθηκαν μέσων των ακόλουθων προ-
γραμμάτων: 

• Συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξια-
κή Τράπεζα για την παροχή ρευστότητας 
μέσω των προγραμμάτων του Ταμείου 

Του Αντώνη Κατραούρα  

Γενικού Διευθυντή Εμπορικής Τραπεζικής
(General Manager-Commercial Banking) Τράπεζας Πειραιώς 
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Με τη λογική 
προσέγγιση 
του ελέγχου 
της πανδημίας 
μέσω εμβολίων 
και ενισχύσεων, 
η πορεία της 
χώρας στην 
ανάπτυξη είναι 
προδιαγεγραμ-
μένη.

“
Εγγυοδοσίας και του Ταμείου Επιχειρημα-
τικότητας.
• Επέκταση της υφιστάμενης συνεργασίας 
με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF) 
στο πλαίσιο του προγράμματος COSME 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας.
• Ενεργοποίηση και αξιοποίηση όλων 
των εργαλείων από τις υφιστάμενες συ-
νεργασίες της Τράπεζας Πειραιώς, με 
προτεραιότητα την αντιμετώπιση των 
έκτακτων αναγκών, όπως ενδεικτικά EIB 
COVID response for SMEs, ESIF Greece 
Guarantee Fund, Ελληνικό Επενδυτικό Τα-
μείο (IfG). 

Για το 2021, η Τράπεζα Πειραιώς και η Εμπο-
ρική Τραπεζική, ακολουθούν ξεκάθαρη αναπτυξι-
ακή στρατηγική, υποστηρίζοντας τις επενδυτικές 
ανάγκες των πελατών μας και διευκολύνοντας την 
παροχή ρευστότητας μέσω διαφόρων χρηματο-
δοτικών προϊόντων. Οι εκταμιεύσεις μέχρι τέλος 
έτους 2021, θα υπερβούν το 1 δισ. ευρώ.

Με τη λογική προσέγγιση του ελέγχου της παν-
δημίας μέσω εμβολίων και ενισχύσεων, η πορεία 
της χώρας στην ανάπτυξη είναι προδιαγεγραμμέ-
νη.

Ήδη ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας ξε-
περνάει το 6% ετησιοποιημένος, ενώ οι προβλέ-
ψεις ανεβάζουν τον πήχη στο 7,5%. Ειδικότερα, 
τουρισμός και εστίαση που είχαν πληγεί περισσό-
τερο από όλους τους κλάδους, δείχνουν ισχυρά 
σημάδια ανάκαμψης. Για το 2022 οι προβλέψεις 
για τον ρυθμό ανάπτυξης υπερβαίνουν το 5%. 

Σε αυτό συντελούν παράγοντες όπως : 
1) η  ξεκάθαρη αποκατάσταση της εμπι-
στοσύνης της χώρα μας διεθνώς, με απο-
τέλεσμα την αναβάθμιση του αξιόχρεου και 
την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων, 
2) η αποκατάσταση της προοπτικής της ελ-
ληνικής οικονομίας και η ενθάρρυνση των 
Ελλήνων επενδυτών, οι οποίοι με αρωγό 
τις Ελληνικές Τράπεζες επιταχύνουν την 
πορεία προς την ανάπτυξη. Σε αυτό συμ-
βάλλουν η πληθώρα προγραμμάτων που, 
ως πηγές κεφαλαίων, στηρίζουν τις επεν-
δυτικές πρωτοβουλίες.

Συγκεκριμένα, μέσω του ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης και του Αναπτυξιακού Νό-
μου, κεφάλαια συνολικού ποσού την 5ετία 2021 – 
2026 80 δισ. ευρώ, μοχλευόμενα από τις τράπεζες 
και τους ιδιώτες επενδυτές, θα υποστηρίξουν 160 
δισ. ευρώ επενδύσεις, ενδυναμώνοντας σημαντικά 
το ΑΕΠ της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του RRF (Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας), 31 δισ. ευρώ θα υπο-
στηρίξουν άμεσα ή έμμεσα την ενίσχυση των υπο-
δομών της χώρας και τις ελληνικές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Επενδύοντας 

σε δράσεις όπως ο Ψηφιακός μετασχηματισμός, η 
πράσινη ανάπτυξη, η εξωστρέφεια, η συγχώνευση 
και εξαγορά επιχειρήσεων με στόχο την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και την έρευνα και και-
νοτομία . Τα χρήματα αυτά θα μοχλευτούν από το 
Τραπεζικό σύστημα και τους επενδυτές και θα συν-
δράμουν στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης 
για τα επόμενα 5 έτη.

Παράλληλα, μέσω του ΕΣΠΑ η κύρια έμφαση 
δίνεται στις ενισχύσεις και δράσεις με προτεραι-
ότητα τους άξονες Επιχειρηματικότητα, Ενέργεια 
– Κλίμα, Ψηφιακές δράσεις, Περιφέρειες και Δίκαιη 
Μετάβαση με συνολικά 26,6 δισ. ευρώ. 

Αντίστοιχα το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
θα συμβάλλει με 18,5 δισ. ευρώ ενώ ο Αναπτυξι-
ακός Νόμος συμπληρώνει τις προγραμματισμένες 
κρατικές ενισχύσεις της επόμενης πενταετίας. 

Η συμβολή της Τράπεζας Πειραιώς στη διαδι-
κασία αξιολόγησης και χρηματοδοτικής υποστή-
ριξης των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων, θα 
είναι σημαντική και θα επιδράσει καταλυτικά στη 
διαμόρφωση της επόμενης ημέρας για την ελλη-
νική οικονομία!

Συμμετέχοντας στις εξελίξεις και στη διαμόρ-
φωση της επόμενης ημέρας, στις ΜΜΕ, αναλαμ-
βάνουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με σκοπό:  
α) την ενημέρωση των υποψηφίων επενδυτών για 
τα νέα δεδομένα,  β) την ενημέρωση για τα αναπτυ-
ξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία, γ) την ενημέρωση 
για τις επενδυτικές ευκαιρίες, και εισηγούμαστε 
στους αρμόδιους κρατικούς φορείς: α) την απλο-
ποίηση των διαδικασιών υποβολής προτάσεων 
β) την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων 
μέσω διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών 
με ευθύνη υλοποίησης στις Τράπεζες, με στόχο 
να πρωταγωνιστήσουμε στην επανεκκίνηση της 
χώρας. 

Παράλληλα με μία σειρά εσωτερικών μετα-
σχηματισμών στοχεύουμε στην απόλυτη εξυπη-
ρέτηση του πελάτη!

Στηρίζουμε την ελληνική οικονομία, σε κάθε 
κλάδο, στο λιανικό εμπόριο,  τον τουρισμό, την 
αγροτοδιατροφή και τις εξαγωγές, τη βιομηχανία, 
τη βιοτεχνία, το logistics τις κατασκευές, τις υπο-
δομές. Στηρίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
της χώρας.

Ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε την αγορά 
προωθώντας την κουλτούρα της αειφόρου ανά-
πτυξης μέσω του Environmental Sustainability 
Governance  (ESG), μίας ευρωπαϊκής λογικής 
χρηματοδότησης με σεβασμό στο περιβάλλον. Οι 
επιχειρήσεις πελάτες μας , αποκτούν ανταγωνιστι-
κό πλεονέκτημα, επενδύουν, ευημερούν και εξε-
λίσσονται.  Αυτός είναι και ο σκοπός της Τράπεζας 
Πειραιώς.
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Eurobank:
Δίπλα στην ελληνική επιχείρηση

Με τη δυναμική που της εξασφαλίζει η πρωτοπο-
ρία στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης η 
Eurobank, η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που επι-
τυγχάνει μονοψήφιο δείκτη NPE εντός του 2021, 
μπορεί, και επιδιώκει, να διαδραματίσει καθοριστι-
κό ρόλο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, 
χρηματοδοτώντας και στηρίζοντας τους πελάτες 
της. Η ανάδειξη και ενίσχυση της υγιούς επιχει-
ρηματικότητας αποτελεί, διαχρονικά, στρατηγικό 
στόχο για την Τράπεζα, ακόμα και την περίοδο της 
οικονομικής κρίσης. Η Eurobank το 2008 ήταν η 
πρώτη τράπεζα που επεσήμανε ότι η χώρα χρειά-
ζεται ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα στη-
ρίζεται στη χρηματοδότηση εξωστρεφών αντα-
γωνιστικών επιχειρήσεων και, σε μεγάλο βαθμό, ο 
στόχος αυτό επιτεύχθηκε. Είναι ενδεικτικό πως το 
πρώτο εξάμηνο του 2021 η Τράπεζα συνέχισε τη 
χρηματοδότηση της οικονομίας με νέες εκταμιεύ-
σεις δανείων 3,4 δισ. ευρώ.

Εκτιμώντας πως η ισχυρή ανάπτυξη που κατα-
γράφεται φέτος είναι το ξεκίνημα ενός νέου ενά-
ρετου κύκλου, που θα καλύψει την περίοδο 2022 – 
2026, η Τράπεζα αναμένει μέση ετήσια αύξηση του 
ΑΕΠ κατά 3,5% - 4% υποστηριζόμενη από το Τα-
μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Τα κονδύλια του Ταμείου αποτελούν 

σημαντικό μέρος των διαθέσιμων κεφαλαίων από 
τα ευρωπαϊκά ταμεία, που μπορεί να ανέλθουν, 
συνολικά, σε περισσότερα από 80 δισ. ευρώ την 
προσεχή εξαετία μέσω του Next Generation EU, 
του νέου ΕΣΠΑ, SURE, ESM και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων. 

Τα επόμενα χρόνια είναι καθοριστικά για το 
μετασχηματισμό της οικονομίας, στη βιώσιμη 
ευημερία (sustainability) που θα στοχεύει στο 
καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα, τόσο για τον 
άνθρωπο όσο και για το φυσικό περιβάλλον. Μία 
οικονομία με έμφαση στο χαμηλό ενεργειακό απο-
τύπωμα, στην ορθή εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων, την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό 
των υποδομών στη λειτουργία του κράτους. Ενώ-
πιον των ισχυρών αυτών προκλήσεων, με βασικά 
χαρακτηριστικά τη βιωσιμότητα, την εμπέδωση της 
ψηφιακής επανάστασης, τη ραγδαία μεταβολή κα-
ταναλωτικών προτύπων και συνηθειών και τον οξύ 
ανταγωνισμό και από μη παραδοσιακούς παίκτες, 
η Eurobank κάνει πράξη, καταρχάς, το δικό της 
μετασχηματισμό για τη μετάβαση στην απλή, λιτή, 
σύγχρονη και ψηφιακή “Eurobank 2030”. Με εφό-
διο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης και 
γνώμονα την προστασία των υγιών επιχειρήσεων, 
επιδιώκει να συμβάλλει στη μόχλευση των ευρω-

Του Ανδρέα Χασάπη  

Γενικού Διευθυντή Eurobank 
και επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Commercial Banking
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Τα επόμενα 
χρόνια είναι 
καθοριστικά για 
το μετασχηματι-
σμό της οικονο-
μίας, στη βιώ-
σιμη ευημερία 
(sustainability) 
που θα στοχεύει 
στο καλύτερο 
οικονομικό 
αποτέλεσμα, 
τόσο για τον άν-
θρωπο όσο και 
για το φυσικό 
περιβάλλον.

“
παϊκών πόρων και την παραγωγή πλούτου στη χώ-
ρα, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη υγιών, βιώσιμων 
και ποιοτικών επενδυτικών προτάσεων.

- Συμμετέχει ήδη με κεντρικό ρόλο χρη-
ματοδότησης σε εμβληματικά έργα για τη 
χώρα και συγκεκριμένα στο έργο – ορό-
σημο του Ελληνικού, στο μεγάλο έργο του 
ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση της 
Κρήτης με την Αττική, ενώ αναδεικνύει σε 
στρατηγική προτεραιότητα την επίτευ-
ξη βιώσιμης ανάπτυξης, επιταχύνοντας 
την εισαγωγή της δέσμης κριτηρίων ESG 
(Environmental, Social, Governance) σε 
όλες τις δραστηριότητες, διαδικασίες και 
υπηρεσίες της. 
- Στήριξε με πακέτο 750 εκατ. ευρώ εν 
μέσω πανδημίας τον ξενοδοχειακό κλάδο, 
αποδεικνύοντας στην πράξη και με ψυ-
χραιμία ότι είναι, η Τράπεζα του Τουρισμού.
- Εργάζεται εντατικά για να είναι η νούμερο 
«1» τράπεζα στη στήριξη των μικρομεσαί-
ων αλλά και των πολύ μικρών επιχειρή-
σεων και των ελεύθερων επαγγελματιών 
για τη μετάβασή τους σε μια νέα επιχειρη-
ματική πραγματικότητα και αναπτύσσει νέα 
γενιά ψηφιακών προϊόντων κα υπηρεσιών. 

Παρέχει το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο 
δάνειο στην Ελλάδα, με την εφαρμογή της 
υπηρεσίας «e-χρηματοδότηση» για Μι-
κρομεσαίες Επιχειρήσεις με ολοκλήρωση 
της διαδικασίας αίτησης για χρηματοδότη-
ση, μέσω της πρωτοποριακής της υπηρε-
σίας v-Banking. 
- Απαντά με ολιστικό τρόπο στις επιχει-
ρηματικές ανάγκες των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων με την ανάπτυξη πρωτο-
ποριακών, λειτουργικών επιχειρηματι-
κών οικοσυστημάτων, όπως το Business 
Banking e–Commerce Solutions, για την 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και 
τα Προγράμματα Business Banking Τουρι-
σμός, Business Banking Αγροδιατροφικός 
Τομέας, Business Banking Μεταποίηση.
- Συνεχίζει να ενισχύει την εξωστρεφή επι-
χειρηματικότητα μέσω του Exportgate και 
του Trade Club Alliance.
- Συνεχίζει να στηρίζει τη νέα, καινοτό-
μο επιχειρηματικότητα μέσω του egg – 
enter•grow•go.
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Ευκαιρία ενδυνάμωσης 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

μέσω του Ταμείου Άνάπτυξης

Η παγκόσμια οικονομία δέχτηκε ένα ιστορικών δια-
στάσεων πλήγμα από την πανδημία, με το παγκό-
σμιο ΑΕΠ να περιορίζεται κατά 3,3% το 2020 (και 
το ευρωπαϊκό κατά 6,1%). Ωστόσο, αντιστοίχων 
ιστορικών διαστάσεων ήταν η στήριξη των κυβερ-
νήσεων, οι οποίες άπλωσαν ένα δίχτυ ασφαλείας 
σε όρους δημοσιονομικής και νομισματικής πολι-
τικής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές επιχειρή-
σεις, ενώ απώλεσαν πωλήσεις ύψους περίπου  
40 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δεν 
υπέστησαν σημαντική διαρθρωτική επιβάρυνση, 
καθώς ενισχύθηκαν από έναν ισχυρό συνδυασμό 
δημοσιονομικής στήριξης (δεύτερη υψηλότερη 
παγκοσμίως ως ποσοστό του ΑΕΠ) και τραπεζικής 
χρηματοδότησης (νέα δάνεια ύψους 20 δισ. ευρώ 
τους τελευταίους 18 μήνες, από τα οποία το 40% 
κατευθύνθηκε στις ΜμΕ).

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι πρωτό-
γνωρες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, 
η μεγάλη πλειοψηφία των ΜμΕ στράφηκε προς τις 
προσφερόμενες ενισχύσεις, προτιμώντας τα ερ-
γαλεία εκείνα που προσέφεραν άμεση ρευστότητα. 
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα πεδίου της Εθνικής 
Τράπεζας, τα μέτρα κάλυψαν το 84% των ΜμΕ, εκ 
των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία άντλησε 
επαρκή ρευστότητα προκειμένου να συνεχίσει τη 
λειτουργία της. Έτσι, τόσο το ποσοστό των επιχει-
ρήσεων που έκλεισε όσο και αυτών που αντιμετώ-
πισε έντονα προβλήματα  ρευστότητας παρέμει-
ναν κοντά στα προ-πανδημίας επίπεδα (με τάσεις 
βελτίωσης). Κοιτάζοντας μπροστά, η πλειοψηφία 
των ΜμΕ μετά το πέρας της πανδημίας αναμένει 
υψηλότερες πωλήσεις και κερδοφορία σε σχέση 
με το 2019, λαμβάνοντας ως προσωρινή την αρ-
νητική διαταραχή στην παραγωγικότητα εργασίας 
και στην απόδοση παγίων. 

Τα σημάδια ανάκαμψης είναι ήδη εμφανή, με 
τον Δείκτη Εμπιστοσύνης των ΜμΕ που συνθέτει 
η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής 
Τράπεζας να περνάει σε θετικό έδαφος (+4) κα-

τά το πρώτο εξάμηνο 2021 (από -28 το δεύτερο 
εξάμηνο 2020), και τις πωλήσεις επιχειρηματικού 
τομέα να είναι σε πορεία σχεδόν πλήρους ανάκτη-
σης των απωλειών της πανδημίας μέσα στο 2021. 
Συνεπώς, υπό την προϋπόθεση της ομαλοποίησης 
της υγειονομικής κατάστασης, οι ΜμΕ εμφανίζο-
νται στην πλειοψηφία τους έτοιμες να συνεχίσουν 
την αναπτυξιακή τους πορεία. Στο σημείο αυτό 
αξίζει να αναφερθεί η σημασία των πρόσφατων 
μέτρων που παρατείνουν την ενίσχυση της ρευ-
στότητας, καθώς το 1/3 των ΜμΕ παραμένει ευ-
άλωτο σε απότομη άρση του πλαισίου στήριξης. 

Πέρα από την πρωτοφανή στήριξη κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας, οι κυβερνήσεις έχουν προ-
χωρήσει σε γενναίες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της 
επόμενης ημέρας, με την Ε.Ε. να κάνει την υπέρβα-
ση με το πρόγραμμα Next Generation EU των 750 
δισ. ευρώ.  Ουσιαστικά, περνάμε από τα έκτακτα 
μέτρα στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσε-
ων για επιβίωση, σε δομικά προγράμματα παροχής 
ρευστότητας για επένδυση. 

Η Ελλάδα εξασφάλισε μέσω του Ταμείου Ανά-
καμψης συνολικούς ευρωπαϊκούς πόρους άνω 
των 30 δισ. ευρώ (επιδοτήσεις και δάνεια), επι-
τυγχάνοντας το υψηλότερο ποσοστό καθαρών 
επιδοτήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ. Καθώς οι ΜμΕ 
καλύπτουν το 38% των πωλήσεων και το 70% της 
απασχόλησης, το ποσοστό αυτών που πρακτικά θα 
αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους θα κρίνει 
σε μεγάλο βαθμό το μακροοικονομικό αποτύπωμα 
του Σχεδίου Ανάκαμψης στην ελληνική οικονο-
μία (το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει τη 
δυναμική της πορείας ανάκαμψης κατά 50%). Με 
έμφαση στους τομείς ψηφιοποίησης, εξωστρέφει-
ας, καινοτομίας και προώθησης συνεργασιών, το 
Ταμείο Ανάκαμψης αγγίζει τα σημεία που οι ελληνι-
κές ΜμΕ παρουσιάζουν την εντονότερη υστέρηση, 
αποτελώντας έτσι μια μοναδική ευκαιρία ευρείας 
ενδυνάμωσης της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Της Τζέσης Βουμβάκη  

Αναπληρώτριας Διευθύντριας, 
Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης, Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος
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Η πλειοψηφία 
των ΜμΕ μετά 
το πέρας της 
πανδημίας ανα-
μένει υψηλότε-
ρες πωλήσεις 
και κερδοφορία 
σε σχέση με το 
2019.

“
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Άναπτυξιακές προκλήσεις
και μέτρα πολιτικής

Πριν δύο χρόνια η ελληνική οικονομία έβγαινε από 
μια δεκαετή οικονομική ύφεση. Οι αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετώπιζαν οι ΜμΕ αφορούσαν 
τα διαχρονικά προβλήματα ανταγωνιστικότητας 
και το αρνητικό αποτύπωμα της οικονομικής κρί-
σης στη συρρίκνωση του παραγωγικού δυναμικού,  
τον υπερδανεισμό και την απομείωση της καινο-
τομικής δραστηριότητας. Τα μέτρα πολιτικής που 
είχαν προταθεί στο δημόσιο διάλογο ήταν προ-
σανατολισμένα είτε στη φορολογική επιβάρυνση 
και το ρυθμιστικό περιβάλλον είτε στη ζήτηση και 
τις ατέλειες της αγοράς κατά την ανάπτυξη παρα-
γωγικών ικανοτήτων. Κοινός τόπος ήταν η αντι-
μετώπιση των δυσκολιών πρόσβασης σε τραπε-
ζική χρηματοδότηση. Επρόκειτο για  μια κρίσιμη 
δεκαετία κατά την οποία ομοειδείς επιχειρήσεις σε 
γειτονικές χώρες επωφελήθηκαν από το χαμηλό 
κόστος δανεισμού και ενίσχυσαν το παραγωγικό 
τους δυναμικό εξασφαλίζοντας συμμετοχή σε διε-
θνή δίκτυα παραγωγής.

Η πανδημία και η διαχείριση της κλιματικής αλ-
λαγής μεταβάλλουν άρδην το περιεχόμενο και την 
ένταση των αναπτυξιακών προκλήσεων που αντι-

μετωπίζουν οι ΜμΕ στην Ελλάδα. Οι διαφορές από 
την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαε-
τίας είναι οι δυσανάλογες επιπτώσεις σε συγκε-
κριμένους κλάδους των υπηρεσιών, ο ασφυκτικός 
χρονικός ορίζοντας προσαρμογής στα νέα δεδο-
μένα της αγοράς και ο ενδοκλαδικός χαρακτήρας 
της παραγωγικής αναδιάρθρωσης. Παράλληλα, η 
υλοποίηση παραδοσιακών μέτρων πολιτικής κα-
λείται να διαχειριστεί το ζήτημα  της σταδιακής αλ-
λαγής του μείγματος πολιτικής, κατά τη μετάβαση 
από την οριζόντια στήριξη της βιωσιμότητας στη 
στοχευμένη αναδιάρθρωση, με αυστηρά χρονο-
διαγράμματα απορρόφησης κοινοτικών πόρων σε 
συνθήκες αβεβαιότητας ως προς τον μεσοπρόθε-
σμα διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για την τόνω-
ση της ζήτησης. 

Πλήθος μελετών έχουν επισημάνει ότι η μειω-
μένη διαχειριστική ικανότητα υλοποίησης αναπτυ-
ξιακών πολιτικών για τις ΜμΕ στην Ελλάδα είναι 
καθοριστικός παράγοντας της αποτελεσματικό-
τητας αυτών των πολιτικών. Επιπρόσθετα, οι νέες 
αναπτυξιακές προκλήσεις επιβάλουν την περαιτέ-
ρω εξειδίκευση των μέτρων πολιτικής για τις ΜμΕ, 

Του Αντώνη  Μπαρτζώκα 

Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και Visiting Professor in Practise στο London School of Economics. 
Πρώην μέλους του ΔΣ της EBRD
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Η πανδημία και 
η διαχείριση της 
κλιματικής αλ-
λαγής μεταβάλ-
λουν άρδην το 
περιεχόμενο και 
την ένταση των 
αναπτυξιακών 
προκλήσεων 
που αντιμετω-
πίζουν οι ΜμΕ.

“

πέρα από την πεπατημένη της διαχείρισης κοινοτι-
κών κονδυλίων. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

α) Η εξασφάλιση ενδιάμεσων εισροών 
από τις διεθνείς αγορές σε ανταγωνιστικές 
τιμές είναι μια νέα πρόκληση για την απο-
τελεσματική ενίσχυση της εξωστρέφειας 
των ΜμΕ. 
β) Η διάχυση των εισοδηματικών επιπτώ-
σεων από την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής προϋποθέτει αλλαγές στις συνθή-
κες πρόσβασης στην παραγωγή εμπορεύ-
σιμων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης 
αξίας. 
γ) Η ενίσχυση επενδυτικών φορέων επι-
χειρηματικού ρίσκου θα πρέπει να συν-
δυάζεται με ρεαλιστικές προσδοκίες οι-
κονομικής απόδοσης στην πραγματική 
οικονομία. 
δ) Η αναγκαιότητα επιτάχυνσης της υιο-
θέτησης τεχνολογικών πληροφορικής και 
επικοινωνιών από τις επιχειρήσεις στην 
μετά Covid-19 εποχή  επιβάλλει τη ριζική 
αναθεώρηση των κριτηρίων επιλεξιμότη-

τας των σχετικών προγραμμάτων και 
ε) Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της χρη-
ματοδότησης της πραγματικής οικονομίας 
διαπιστώνουμε διεθνώς μια μετατόπιση 
του μείγματος πολιτικής από τις εγγυήσεις 
στη στοχευμένη πιστωτική επέκταση. 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της δεύτερης 
επιλογής είναι ο μεγαλύτερος βαθμός αξιοποίησης 
των διαθέσιμων πόρων και η δυνατότητα προώ-
θησης διαδικασιών οικονομικής αναδιάρθρωσης 
προς δραστηριότητες αυξημένης παραγωγικότη-
τας.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για εξειδίκευ-
ση των μέτρων πολιτικής προϋποθέτει πρόσβαση 
σε οικονομικά στοιχεία υψηλής συχνότητας που 
να είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο κατά τον 
σχεδιασμό μέτρων πολιτικής για τις ΜμΕ. Οι χώ-
ρες που είχαν έγκαιρα υιοθετήσει αυτές τις πρα-
κτικές υλοποιούν σήμερα στοχευμένες πολιτικές 
που συνδυάζουν την αντιμετώπιση της πανδημίας 
με την οικοδόμηση προϋποθέσεων μακροχρόνιας 
βιώσιμης ανάπτυξης.
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Οι ευκαιρίες 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Σήμερα βρισκόμαστε σε μία εξαιρετικά κρίσιμη 
συγκυρία για την ελληνική οικονομία η οποία προ-
σπαθεί να βρει έναν βηματισμό, έχοντας σωρευ-
τικά να αντιμετωπίσει τις σωρευτικές συνέπειες 
της οξύτατης οικονομικής κρίσης τόσο λόγω της 
μνημονιακής περιόδου 2010-2014, όσο βεβαίως 
και της πανδημίας. Ειδικά οι ελληνικές ΜμΕ αντιμε-
τωπίζουν έντονα προβλήματα για την επιβίωση και 
ανάπτυξή τους λόγω των επιπτώσεων της πανδη-
μίας. Τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης των επιχει-
ρήσεων και της απασχόλησης είναι θετικά ως προς 
το «πυροσβεστικό» σκέλος της βραχυπρόθεσμης 
επιβίωσης, χρειάζονται όμως μεταρρυθμίσεις και 
μέτρα πολιτικής με έμφαση στην αναπτυξιακή προ-
οπτική της ελληνικής οικονομίας και στη στήριξη 
των επενδύσεων. 

Με τις πρωτοφανείς σε μέγεθος εγκρίσεις 
των νέων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2021-2027, δημι-
ουργήθηκαν νέα οικονομικά δεδομένα, καθώς οι 
διαθέσιμοι πόροι από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για 
την Ελλάδα θα είναι τουλάχιστον διπλάσιοι, μετά 
την προσθήκη και πόρων ύψους 32 δισ. ευρώ του 
νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας.  

Πρόκειται για τη μεγάλη ευκαιρία της χώρας να 
καλύψει την επενδυτική υστέρηση της περιόδου 
της κρίσης, ιδιαίτερα στον μεταποιητικό τομέα, να 
στηρίξει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση με ένα 
σύγχρονο επιτελικό κράτος και ένα νέο βιώσιμο 
παραγωγικό σύστημα, με ενίσχυση της κυκλικής 
οικονομίας, της εξωστρέφειας, της καινοτομίας 
και της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Όμως, υπάρχει η αίσθηση ότι, το μεγαλύτε-
ρο μέρος αυτών των πόρων θα κατευθυνθεί σε 
μεγάλες επενδύσεις και επομένως σε μεγάλες 
επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι κακό ούτε θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως περιοριστική εξέλιξη. Πολλές 
φορές στο παρελθόν ο κατακερματισμός των 
πόρων δεν έχει φέρει αποτελέσματα στην επιθυ-
μητή κατεύθυνση της ισχυρής πολλαπλασιαστικής 
επίδρασης στην οικονομία.  Στην πραγματικότητα 
όμως υπάρχει μεγάλο περιθώριο για πολλές ΜμΕ 
της χώρας, αυτές για παράδειγμα που απασχο-
λούν από 25-30 άτομα και πάνω, να συμμετέχουν 
ουσιαστικά σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι λίγες 
αριθμητικά, όμως και αυτές πρέπει να επενδύσουν 
και με ίδια κεφάλαια και να αφιερώσουν ανθρώ-
πινους και οικονομικούς πόρους σε αυτή την 
προσπάθεια. 

Του Άγγελου Τσακανίκα 

Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΜΠ, Διευθυντή Εργαστηρίου Βιομηχανικής 
και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) ΕΜΠ και Επιστημονικού  Υπευθύνου 
του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ
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Οι ευκαιρίες 
είναι μπροστά 
μας, αφορούν 
σημαντικό μέ-
ρος των μικρο-
μεσαίων επι-
χειρήσεων της 
χώρας και τα 
οφέλη μπορούν 
να διαχυθούν σε 
όλη τη γκάμα 
των ΜμΕ. 

“

Σαφώς αυτά τα κονδύλια ενδεχομένως να μην 
αφορούν στις πολύ μικρές επιχειρήσεις π.χ. αυτές 
που απασχολούν κάτω από 10 άτομα, καθώς δε 
διαθέτουν τη δυνατότητα μεγάλων επενδύσεων. 
Ωστόσο και αυτές μπορούν δυνητικά να ωφελη-
θούν υπεργολαβικά, καθώς οι περισσότερες βασί-
ζονται σε κάποιον μεγάλο πελάτη για την επιβίωσή 
τους. Άρα αν ο μεγάλος τους πελάτης προχωρά 
σε επενδύσεις, μέρος της δραστηριότητάς του θα 
διοχετευτεί και σε αυτούς.  

Με λίγα λόγια θέλω να τονίσω ότι παρόλο που 
πολλές φορές μεταχειριζόμαστε τις ΜμΕ με ενιαίο 
τρόπο, ουσιαστικά υπάρχουν πολλές κατηγορίες 
και ταχύτητες επιχειρήσεων σε αυτό το ενιαίο και 

ετερογενές σύνολο. Μια επιχείρηση 150 ατόμων 
δεν είναι ίδια με μια επιχείρηση 15 ατόμων και δεν 
έχουν τις ίδιες επενδυτικές δυνατότητες. Όμως η 
αύξηση του μέσου μεγέθους της ελληνικής επι-
χειρηματικότητας είναι αναγκαία, καθώς δεν έχει 
νόημα να χρηματοδοτούμε μικρής κλίμακας πα-
ρεμβάσεις. 

Συνεπώς οι ευκαιρίες είναι μπροστά μας, αφο-
ρούν σημαντικό μέρος των ΜμΕ της χώρας και τα 
οφέλη μπορούν να διαχυθούν σε όλη τη γκάμα των 
ΜμΕ. Απαιτείται όμως δράση και συνεκτική στρα-
τηγική και από την πλευρά των επιχειρηματιών 
ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αποδοτικά 
αυτά τα εργαλεία.
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ΜμΕ: Ρευστότητα και προκλήσεις

Η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει τις προκλή-
σεις της πανδημίας Covid-19. Πιο συγκεκριμένα, 
το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας συρρικνώθηκε 
από  183,4 δισ. ευρώ το 2019 σε 165,8 δισ. ευρώ 
το 2020, αντικατοπτρίζοντας μείωση -8,2% του 
ΑΕΠ. Επίσης, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του 
ΑΕΠ αυξήθηκε από 180,5% το 2019 σε 205,6% 
το 2020 και το δημοσιονομικό έλλειμα το 2020 
ήταν -9,7% του ΑΕΠ έναντι δημοσιονομικού πλε-
ονάσματος 1,1% του ΑΕΠ για το 2019. Η ανεργία 
εμφάνισε μείωση από το 17,3% το 2019 σε 16,3% 
το 2020 (Eurostat, 2021). Στο προαναφερόμενο 
μακροοικονομικό περιβάλλον της ελληνικής οικο-
νομίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιχειρούν 
να διαμορφώσουν συνθήκες αντιμετώπισης των 
προκλήσεων της πανδημίας Covid-19. 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 
της  εξαμηνιαίας έρευνας οικονομικού κλίματος 
για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
διενεργείται από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρή-
σεων της ΓΣΕΒΕΕ, παρατηρείται έντονη βελτίωση 
του οικονομικού κλίματος το πρώτο εξάμηνο του 
2021 σε σύγκριση με την εικόνα που επικρατού-
σε τον Ιούλιο του 2020 και το Φεβρουάριο του 
2021. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-
49 άτομα προσωπικό) αποτελούν κρίσιμη πτυχή 
για την απασχόληση και την οικονομική μεγέθυνση 
της ελληνικής οικονομίας  καθώς αποτελούν το 
99,6% των ελληνικών επιχειρήσεων σύμφωνα με 
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2021). Παράλληλα, 
σύμφωνα με την έρευνα της Διεύθυνσης Οικονο-
μικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας που δημο-
σιεύτηκε τον Αύγουστο του 2021 και περιελάβανε 
601 επιχειρήσεις, διαπιστώνεται ότι ένα σημαντικό 

μέρος των ΜμΕ επιχειρήσεων, 52%, αξιοποίησαν 
τα μέτρα στήριξης προκειμένου να ενισχύσουν τη 
ρευστότητα τους. Ειδικότερα διαπιστώνεται ότι η 
ωφέλεια των μέτρων στήριξης για την ενίσχυση 
της ρευστότητας ήταν μεγαλύτερη για τις μικρές 
επιχειρήσεις, 65% έναντι των μεσαίων 50% και 
των πολύ μικρών επιχειρήσεων 36%. Επίσης, 
διαπιστώνεται ότι η άντληση ρευστότητας μέσω 
δανείου είναι πιο εφικτή για τις μεσαίες 41%, αντί 
32% για τις μικρές και 11% για τις πολύ μικρές 
(Εθνική Τράπεζα, 2021). 

Από την προαναφερόμενη ανάλυση διαφαί-
νεται ότι οι ΜμΕ αντιμετώπισαν τις συνέπειες της 
πανδημίας Covid-19 με διαφορετικό αντίκτυπο 
ανάλογα με το μέγεθος τους αλλά με ανθεκτικό-
τητα καθώς το 2020 οι λήξεις επιχειρήσεων ήταν 
23% λιγότερες σε σύγκριση με το 2019. Επίσης, 
φαίνεται ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις διατρέ-
χουν πιο έντονο πρόβλημα ρευστότητας με τον μέ-
σο όρο της οικονομικής κρίσης να φτάνει στο 46% 
(Εθνική Τράπεζα, 2021). Συμπερασματικά, χρειά-
ζεται να διατηρηθεί η κρατική στήριξη των ΜμΕ και 
να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον εξυγίανσης τους 
και ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της ανταγω-
νιστικότητας τους για να μπορέσουν να ανταπο-
κριθούν σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 
από μεγαλύτερη οικονομική αβεβαιότητα. Τέλος, 
το παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας 
αναδεικνύει ότι η διατήρηση υψηλών ποσοστών 
απασχόλησης και υψηλών ρυθμών οικονομικής 
μεγέθυνσης συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση και 
την ενδυνάμωση των ΜμΕ. 

Του Σπυρίδωνα Ρουκανά 

Αναπληρωτή Καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς
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Χρειάζεται 
να διατηρηθεί 
η κρατική 
στήριξη των 
ΜμΕ και να 
διαμορφωθεί 
ένα περιβάλλον 
εξυγίανσης τους 
και ενίσχυσης 
της εξωστρέ-
φειας και της 
ανταγωνιστικό-
τητας τους.

“
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«Πρόκληση» 
για τους μικρούς επαγγελματίες 

να ακολουθήσουν το δρόμο 
των σύγχρονων αναγκών τους 

Η θέση της πλειονότητας των αυτοαπασχολού-
μενων έχει επιδεινωθεί δραματικά αυτόν τον 1,5 
χρόνο κρίσης και απανωτών περιορισμών. Χιλιά-
δες βρίσκονται στο χείλος της χρεωκοπίας, με νέα 
χρέη που θα προστεθούν στα παλιότερα. Πάνω 
από 4 στις 10 μικρές επιχειρήσεις και πάνω από 
50% από τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική 
εντολή και στην εστίαση, έχουν ταμειακά διαθέσιμα 
το πολύ για ένα μήνα. (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ιούλιος 2021). 

Οι δυνάμεις που υποστηρίζουν τον “μονόδρο-
μο” της οικονομίας της αγοράς, κρύβουν την αιτία 
που οδηγεί στην έλλειψη ρευστότητας, άρα και στα 
πετσοκομμένα εισοδήματα των μικροεπαγγελμα-
τιών, στην ανασφάλεια από τον κίνδυνο δεκάδων 
χιλιάδων λουκέτων: η αιτία δεν είναι άλλη από την 
εγκληματική πολιτική διαχείρισης της πανδημίας, 
τα αλλεπάλληλα lockdown και τα ανεπαρκή μέτρα 
οικονομικής στήριξης, μπας και αναστείλουν τα μα-
ζικά λουκέτα, που δεν περιόρισαν τα αδιέξοδα. Στο 
έδαφος βέβαια του εντεινόμενου ανταγωνισμού 
και κυριαρχίας σε όλους σχεδόν τους κλάδους των 
μεγαλύτερων καπιταλιστικών επιχειρήσεων.

Οι επιχειρηματικοί όμιλοι, όχι μόνο δε συζητά-
νε για “πρόβλημα ρευστότητας”, αλλά ακονίζουν 

τα μαχαιροπίρουνα για το μεγάλο φαγοπότι των 
δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης, για νέ-
ες επενδύσεις με βάση τις φοροελαφρύνσεις και 
τις απαλλαγές του νέου, σχεδόν αντιγραμμένου 
από τον προηγούμενο του ΣΥΡΙΖΑ, αναπτυξιακού 
νόμου. Αυτές οι δύο διαφορετικές εικόνες απο-
καλύπτουν τη φενάκη των παραπλανητικών αφη-
γημάτων περί “ενιαίου επιχειρηματικού κόσμου”. 

Οι τράπεζες, λειτουργώντας προφανώς για 
την κερδοφορία τους, χαρακτηρίζουν πιστοληπτι-
κά αναξιόπιστες τις μικροεπιχειρήσεις, εξαιρώντας 
ελάχιστες από αυτές. Ενώ, συνεχίζουν να δανειο-
δοτούν διάφορα επενδυτικά πρότζεκτ επιχειρη-
ματικών ομίλων. Έχοντας βέβαια εξασφαλίσει 
από τις κυβερνήσεις, τα “νομοθετικά όπλα” (βλέπε 
πτωχευτικός νόμος, ιδιώνυμο αδίκημα η αποτρο-
πή πλειστηριασμών) για να εισπράξουν μέχρι 
στράγγισμα τα οφειλόμενα από τους καταχρεωμέ-
νους μικροεπαγγελματίες. Και ετοιμάζουν δάνεια 
σχεδόν 30 δισ. ευρώ για τις μεγάλες business της 
“πράσινης οικονομίας”, της “ψηφιακής μετάβασης” 
του Ταμείου Ανάκαμψης, για νέα υπερκέρδη στη 
μια πλευρά που θα πληρώσουν και πάλι ακριβά οι 
εργαζόμενοι και οι μικροεπαγγελματίες.

Του Χάρη Βουρδουμπά 
Μέλους του Τμήματος Ε.Β.Ε. της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε.
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Τα όποια 
προγράμματα 
ενίσχυσης της 
Μικρομεσαίας 
Επιχειρηματι-
κότητας ακόμα 
και αν δώσουν 
μια προσωρινή 
ανάσα σε ορι-
σμένους, δε θα 
αντιστρέψουν  
την εικόνα.

“

Οι δίκαιες διεκδικήσεις αυτοαπασχολούμενων 
και μικροεπαγγελματιών για ουσιαστική στήριξη 
των εισοδημάτων τους, ρευστότητα στις μικρο-
επιχειρήσεις, βρίσκουν τοίχο στη μονότονα επα-
ναλαμβανόμενη κυβερνητική κασέτα: “δε χωράνε 
στις αντοχές της οικονομίας”. Τα ίδια κόμματα που 
προβάλλουν το αφήγημα ότι η ανάπτυξη που θα 
έρθει (;) “θα σώσει” τόσο τους μεγάλους όσο και 
τους μικρούς, κρύβουν τα διαφορετικά τους συμ-
φέροντα και ανάγκες. Η πρεμούρα, τόσο της ΝΔ 
όσο και των ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, για να εμφανιστούν ως 
“σωτήρες” της μεσαίας τάξης υπάρχει κυρίως για 
να έχουν τη συναίνεση των μικροεπαγγελματιών 
στους σχεδιασμούς που έχουν απόλυτη προτεραι-
ότητα την  ανάκαμψη των κερδών των λίγων. Αυτό 
σημαίνει “ενίσχυση της επιχειρηματικότητας”.

Τα όποια προγράμματα ενίσχυσης της Μι-
κρομεσαίας Επιχειρηματικότητας ακόμα και αν 
δώσουν μια προσωρινή ανάσα σε ορισμένους, δε 
θα αντιστρέψουν  την εικόνα. Ο ανταγωνισμός, οι 
εναλλαγές κρίσης - ανάπτυξης, η οικονομική εξάρ-
τησή από μεγαλύτερες επιχειρήσεις και ομίλους, 
η μονοπώληση, παραμένουν τα κύρια χαρακτη-
ριστικά της καπιταλιστικής οικονομίας. Παρά την 

καθημερινή πολύωρη εργασία των αυτοαπασχο-
λούμενων, τα αδιέξοδα θα παραμένουν και θα ενι-
σχύονται.

Η “πρόκληση” για τους μικρούς επαγγελματί-
ες, είναι να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό δρό-
μο, μακριά από τη λογική της ατομικής λύσης, που 
αποδείχτηκε αδιέξοδη. Η αμφισβήτηση των επι-
λογών κυβερνήσεων και επιχειρηματικών ομίλων, 
η συλλογική αγωνιστική διεκδίκηση ουσιαστικών 
μέτρων ανακούφισης, όπως η επανένταξη όλων 
των επαγγελματιών στο αφορολόγητο, η γενναία 
διαγραφή χρεών, η κατάργηση έμμεσων φόρων 
και άλλων χαρατσιών, η μείωση του ΦΠΑ στα είδη 
πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα τιμολόγια των 
παρόχων ενέργειας. Η κοινή δράση όλων των κλά-
δων αλλά και με τους μισθωτούς, τη μικρομεσαία 
αγροτιά είναι ο μόνος δρόμος που δίνει προοπτική 
γιατί μπορεί να φέρει στο προσκήνιο τις σύγχρονες 
ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας εργαζομένων, 
μικροεπαγγελματιών και να βάλει στο επίκεντρο 
της συζήτησης και της πάλης τις ριζικές αλλαγές 
που απαιτούνται στην οικονομία και την κοινωνία 
για να ικανοποιούνται αυτές οι ανάγκες.
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ΤΡΙΜΗΝΙΆΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΛΟΓΆΡΙΆΣΜΟΙ

2ο Τρίμηνο 2021/2ο Τρίμηνο 2020: +16,2% 
(Προσωρινά στοιχεία, εποχικά διορθωμένα σε όρους όγκου)
 
 Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους 
όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 3,4%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2021, ενώ 
σε  σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 16,2%. 

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, 
κατά το 2ο τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 16,4% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2020. Οι μεταβο-
λές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:
 
1. Τριμηνιαίες μεταβολές
 
- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2021.  
- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 4,3% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 
2021. 
- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,9% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 
2021. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,9%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,8%. 
- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση  κατά 5,0% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 
του 2021. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,8%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 
κατά 19,8%. 
 
2. Ετήσιες μεταβολές
  
- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση  κατά 12,1% σε σχέση με το 2o τρίμηνο 
του 2020. 
- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν  κατά  12,9% σε σχέση με το 2o τρίμηνο 
του 2020. 
- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση  κατά 22,6% σε σχέση με το 2o τρίμηνο 
του 2020. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 17,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 
28,8%. 
- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 22,5%  σε σχέση με το 2o τρίμηνο 
του 2020. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 19,7% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 
35,2%.
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Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου
Στοιχεία με εποχική και ημερολογιακή διόρθωση (Έτος Αναφοράς: 2015)

Μεταβολές (%) ανά τρίμηνο (q-o-q) και έτος (y-o-y)
2010-2021

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
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ΕΡΕΥΝΆ ΕΡΓΆΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΆΜΙΚΟΥ
Αύγουστος 2021

Στο 13,9% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούλιο του 2021 ενώ τον ίδιο μήνα 
του 2020 είχε διαμορφωθεί στο 16,9%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωμένο 
ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο του 2021 ανήλθε σε 13,9%  έναντι του 16,9% τον Αύγουστο του 
2020 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 14,0% τον Ιούλιο του 2021. 

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.070.814 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 226.985 άτομα σε 
σχέση με  τον Αύγουστο του 2020 (+5,9%) και κατά 50.927 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021 
(+1,3%).  Οι άνεργοι  ανήλθαν σε 655.644  άτομα  σημειώνοντας  μείωση  κατά  128.293  άτομα σε 
σχέση με τον  Αύγουστο του 2020 (-16,4%) και κατά 1.035 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021 
(-0,2%).  

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», 
δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν  σε 3.131.793,  σημειώνοντας  
μείωση κατά 128.326 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020 (-3,9%) και κατά 52.503 άτομα σε 
σχέση με τον Ιούλιο του 2021 (-1,6%).
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Εξέλιξη μεγεθών απασχόλησης και ανεργίας



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ο.Ε.Ε.

1o Περιφερειακό Τμήμα Θράκης
oee1pt@oe-e.gr
Μ. Βασιλείου 3 / 69132 Κομοτηνή  
Τηλ. / Fax. 25310-23035

2ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας
oee2pt@oe-e.gr
Mεραρχίας 14 / 62100  Σέρρες  
Τηλ. / Fax. 23210-67970

Γραφείο Καβάλας: Βενιζέλου 34  /  64100 Καβάλα 
Τηλ.  2510-232966 
oeeam2@otenet.gr

3ο  Περιφερειακό Τμήμα  Κεντρικής Μακεδονίας 
oee3pt@oe-e.gr 
Αριστοτέλους 26 / 54623 Θεσσαλονίκη    
Τηλ. 2310-275727-8 / Fax. 2310-275728

4ο  Περιφερειακό Τμήμα  Κεντροδυτικής Μακεδονίας
oee4pt@oe-e.gr
Mαλακούση 10 / 59131 Βέροια 
Τηλ. / Fax. 23310-29111 

5ο  Περιφερειακό Τμήμα  Δυτικής Μακεδονίας 
oee5pt@oe-e.gr
Kωστή  Παλαμά 6 / 50132 Κοζάνη 
Τηλ. / Fax. 24610-27783

6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου
oee6pt@oe-e.gr
Ν. Ζέρβα 28-30 / 45332 Γιάννενα 
Τηλ. / Fax. 26510-70400

7ο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας
oee7pt@oe-e.gr
Παπαναστασίου 21/41222 Λάρισα 
Τηλ. 2410-531422 Fax. 2410-533123

8o Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας
oee8pt@oe-e.gr 
Πλατεία Ελευθερίας 3 (3ος όροφος)  / 35131 Λαμία
Τηλ. & Fax. 22310-38882       

9ο Περιφερειακό Τμήμα  Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
oee9pt@oe-e.gr
Λ. Χαϊνά 75 & 25ης Μαρτίου / 34132 Χαλκίδα 
Τηλ. / Fax. 22210-80710  

10ο Περιφερειακό Τμήμα  Βορειοδυτικής Πελοποννήσου
oee10pt@oe-e.gr
Ζαϊμη 21 / 26223 Πάτρα 
Τηλ. 2610-221645 Fax. 2610-273767

11ο Περιφερειακό Τμήμα  Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου
oee11pt@oe-e.gr
Πλ. Κολοκοτρώνη 8 / 22100 Τρίπολη  
Τηλ.  / Fax. 2710-233582 

12ο Περιφερειακό Τμήμα  Δωδεκανήσου
oee12pt@oe-e.gr
Γ. Σεφέρη 80 Εμπορικό Κέντρο ΜΗΔΙΑ / 85100 Ρόδος 
Τηλ.  / Fax. 22410-66660

13ο Περιφερειακό Τμήμα  Ανατολικού Αιγαίου
oee13pt@oe-e.gr
Eλ. Βενιζέλου 6Β / 81100 Μυτιλήνη 
Τηλ. / Fax. 22510-25634

14ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
oee14pt@oe-e.gr
Εθν. Αντιστάσεως 105 / 71306 Ηράκλειο 
Τηλ.2810-223997 / 332837 / 301935  Fax. 2810-224595  

15ο Περιφερειακό Τμήμα  Δυτικής  Κρήτης
oee15pt@oe-e.gr
Μυλωνογιάννη 15A & Κριάρη, 2ος όροφος / 73135 Χανιά    
Τηλ. /  Fax. 28210-94505  

16ο Περιφερειακό Τμήμα  Ιονίων Νήσων
oee16pt@oe-e.gr
Εθνική Οδός Κέρκυρας- Παλαιοκαστρίτσας, 
Αλυκές Ποταμού (1ος Όροφος), Κέρκυρα
Τηλ. / Fax. 26610-41148



Ο συνεργάτης σας 
στην επιτυχία!

H Printeco είναι µια σύγχρονη εταιρεία που παρέχει ολοκληρωµένες 
υπηρεσίες επικοινωνίας.

Για κάθε σας ανάγκη έχουμε μια πρόταση δημιουργικά ποιοτική, οικονομικά 
συμφέρουσα, επικοινωνιακά αποτελεσματική.
 

T: 210 8075 620 • E: sales@printeco.gr • www.printeco.gr 

Design
Έντυπο υλικό, καταχωρήσεις, αφίσες, συσκευασίες, ετικέτες.
Branding
Εταιρική ταυτότητα, λογότυπο, slogan, ονοματοδοσία, κειμενογραφία.
Printing
Εκτυπώσεις offset, ψηφιακές, ασφαλείας, καλλιτεχνικές, ειδικές κατασκευές.
Direct Marketing
Εμφακέλωση, τυποποίηση, διαχείριση δεδομένων, αποστολή.




