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  Ο τοµέας των ΜΜΕ στην Ελλάδα έχει µικρής κλίµακας δοµή.  

  Ο αριθµός των πολύ µικρών επιχειρήσεων είναι µεγαλύτερος από 

το µέσο όρο της Ε.Ε. Οι ελληνικές πολύ µικρές επιχειρήσεις απασχολούν 

περισσότερο προσωπικό (58%) από τη µέση ευρωπαϊκή, πολύ µικρή επι-

χείρηση (30%). Κατά συνέπεια, η συµβολή όλων των ΜµΕ στην απασχό-

ληση είναι υψηλότερη στην Ελλάδα (87%) σε σχέση µε την Ε.Ε. (67%). 

Επιπλέον, η συµβολή των ΜΜΕ στην προστιθέµενη αξία, επίσης, ξεπερ-

νά τον µέσο όρο της Ε.Ε. (73% έναντι 58% αντίστοιχα). 

  Από το 2002 έως το 2008, ο αριθµός των ΜΜΕ αυξήθηκε κατά 8%, 

δηλαδή λιγότερο από τη µέση αύξηση στην Ε.Ε. (13%). Η καθαρή αύξηση 

του αριθµού των επιχειρήσεων αφορούσε ιδιαίτερα την οµάδα των µι-

κρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Την ίδια περίοδο, η απασχόληση στις 

Ελληνικές ΜΜΕ αυξήθηκε κατά 15%, δηλαδή πάνω από το µέσο όρο της 

Ε.Ε. του 12% και, σε γενικές γραµµές, η απασχόληση αυξήθηκε στις µι-

κρές και µεσαίες επιχειρήσεις και µειώθηκε στις µεγάλες επιχειρήσεις- η 

σηµαντικότερη αύξηση καταγράφηκε το 2006 – ενώ η προστιθέµενη αξία 

των ΜΜΕ παρουσίασε διακυµάνσεις, µε συνολική αύξηση κατά 37%, η 

οποία υπερβαίνει το µέσο όρο της Ε.Ε. του 28%.  

  Αποτελέσµατα έρευνας της ΓΣΕΒΕΕ για την πορεία των        

Μικρών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα  

Φωτοβολταϊκά συστήµατα για αγρότες  

  Οι αγρότες που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά 

συστήµατα µέχρι 100 KW θα πρέπει να προβούν σε επτά βήµατα. Τα βή-

µατα προβλέπονται αναλυτικά σε εγκύκλιο του Yπουργείου Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας, το οποίο έχει εκδώσει και σχετικό οδηγό προκειµένου 

να διευκολύνει τους ενδιαφεροµένους. 



Σελίδα 2 

 Μείωση στις εισροές Ξένων Άµεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα 

 Μείωση περίπου 25% παρατηρήθηκε στις εισροές Ξένων Aµεσων Επενδύ-

σεων (ΞΑΕ) στην Ελλάδα το 2009 σε σχέση µε το 2008, καθώς διαµορφώθηκαν 

στα 3.355 εκατ. δολάρια από 4.499 εκατ. δολάρια αντίστοιχα, όπως προκύπτει α-

πό τα συµπεράσµατα της "Eκθεσης παγκόσµιων επενδύσεων 2010" (WIR 2010) 

για τις ΞΑΕ από και προς την Ελλάδα. Η φετινή έκθεση, µε θεµατικό τοµέα 

"Επενδύοντας στην Πράσινη Ανάπτυξη", παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου, 

που οργανώθηκε από τη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την 

Ανάπτυξη (UNCTAD) από κοινού µε το Αµερικανικό Κολέγιο Ελλάδος.  

Σε κατάσταση συναγερµού το πιστωτικό σύστηµα 

  Σε κατάσταση συναγερµού βρίσκεται το πιστωτικό σύστηµα, καθώς ο ρυθ-

µός αύξησης των επισφαλειών συνεχίζεται µε σταθερούς ρυθµούς καθ' όλη τη 

διάρκεια του 2010, µε τους τραπεζίτες να τοποθετούν το ύψος των «κόκκινων δα-

νείων» στο τέλος του χρόνου στα 27 δισ. ευρώ. 

  Εκτιµήσεις από πλευράς των τραπεζών φέρουν τον δείκτη των µη εξυπη-

ρετούµενων δανείων στο επίπεδο του 10,8%, έναντι 7,7% το 2009. Στο πρώτο 

τρίµηνο ο δείκτης υπερέβη το 8%, διατηρώντας ενδείξεις συγκράτησης στα τέσ-

σερα τελευταία τρίµηνα ως αποτέλεσµα των ρυθµίσεων που πραγµατοποιούνται.  

Ανταλλαγή µεθοδολογίας και προώθηση του σήµατος ποιότητας σε          

Ελληνικά  εστιατόρια και ξενοδοχεία µε βάση το Ιταλικό µοντέλο  

  Πρωτόκολλο υπεγράφη µεταξύ Έλληνα Υφυπουργού Οικονοµικών και Ιτα-

λού Υφυπ. Ανάπτ., το οποίο προβλέπει ανταλλαγή µεθοδολογίας, την προώθηση 

του σήµατος ποιότητας σε Ελληνικά  εστιατόρια και ξενοδοχεία µε βάση το Ιταλι-

κό µοντέλο και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων προς 

όφελος των επιχειρήσεων. 



Σελίδα 3 

Οι τόκοι για δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ από τον κρατικό προϋπολογισµό 

και όχι από το ΕΣΠΑ 

Επενδύσεις στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής 

 Επενδύσεις συνολικού ύψους 22 δισ. ευρώ έως το 2020 στον 

τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής, εκ των οποίων τα 16 δισ. ευρώ σε 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για 

την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για 20% συµµετοχή των ΑΠΕ στο 

ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, 20% εξοικονόµηση ενέργειας και 20% 

µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου έως το 2020. 

 Σύµφωνα µε την έκθεση που εστάλη χθες από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 

εγκατεστηµένη ισχύς των ΑΠΕ από 4.500 MW που είναι σήµερα θα 

αυξηθεί έως το 2020 σε 15.000 MW, καλύπτοντας το 40% της 

κατανάλωσης της χώρας. Οι εθνικοί στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο του 

20-20-20 είναι συµµετοχή των ΑΠΕ κατά 18% στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας και κατά 40% στην ηλεκτροπαραγωγή, αύξηση της συµµετοχής 

των βιοκαυσίµων στο 10% και µείωση των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου κατά 4% σε σχέση µε το 2005.   

 Από τον κρατικό προϋπολογισµό ή από το Π.∆.Ε. θα πληρωθούν 

οι τόκοι (230 εκ. €) για τα άτοκα δάνεια (27.069) κεφαλαίου κίνησης 

(συνολικού ποσού 3,2 δισ. €) που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο δράσης του 

ΤΕΜΠΜΕ. 

 Σύµφωνα µε την Ευρ. Επιτροπή το πρόγραµµα δεν ήταν συµβατό 

µε τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και δεν προβλέπεται χρηµατοδότηση του, από Κοινοτικούς 

Πόρους. 

 Το πρόγραµµα απεντάσσεται έτσι από το ΕΣΠΑ. 

 Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άτοκα δάνεια στα πλαίσια του 

προγράµµατος, δεν θα έχουν κανένα πρόβληµα ανέφερε η αρµόδια 

ΥΠΟΙΑΝ. 


