
•  Διεύρυνση πελατειακής βάσης,  
ιδιαίτερα στο εξωτερικό

Προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν:

EY  |  Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Πληροφορίες για την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο 
των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών 
και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η 
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις 
οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις 
μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό 
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου 
κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και 
για τις κοινωνίες μας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com
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ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε
με τον Τομέα Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και
Δικτύων του ΣΕΒ:
industrial@sev.org.gr
211 500 6120

www.sev.org.gr

Ακολουθήστε τον ΣΕΒ:

@EY_Greece

EY

eygreece

EY Greece

 • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και
της δυσλειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών

•  Μείωση της υπερ-φορολόγησης και των  
υψηλών ασφαλιστικών εισφορών

 • Μείωση του κόστους συμμόρφωσης, εξάλειψη
γραφειοκρατίας και απλοποίηση ρυθμιστικού πλαισίου

•  Πρόσβαση στη χρηματοδότηση  
και διευθέτηση κόκκινων δανείων

•  Σύγχρονες εταιρικές και ατομικές δεξιότητες

Ορισμοί
Πολύ μικρή επιχείρηση: προσωπικό έως και 9 εργαζόμενους, κύκλο εργασιών έως και €2εκατ. ή ισολογισμό έως και €2 εκατ.
Μικρή επιχείρηση: προσωπικό έως και 49 εργαζόμενους, κύκλο εργασιών έως και €10 εκατ. ή ισολογισμό έως και €10 εκατ.
Μεσαία επιχείρηση: προσωπικό έως και 249 εργαζόμενους, κύκλο εργασιών έως και €50 εκατ. ή ισολογισμό έως και €43 εκατ.

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών 

@SEV_Fed

Economy & Business Facts by SEV

SEV Fed

Οι μεσαίες
και μικρές
επιχειρήσεις
στην Ελλάδα
Μέρος Α:
Συμβολή στην οικονομία,
εξελίξεις και προκλήσεις



Παρά τις χαμηλές εθνικές επιδόσεις  
στην καινοτομία, οι ΜμΕ που αναπτύσσουν  
καινοτόμα προϊόντα ή διαδικασίες  
κερδίζουν έδαφος

Σημασία στην ελληνική οικονομία:

•  Απόκλιση από την Ε.Ε. επί του συνόλου επιχειρήσεων

Από πηγή απασχόλησης, τροφοδότης της ανεργίας:

συνεισφορά στο ΑΕΠ της απασχόλησης  
σε επιχειρήσεις (1,79εκ το 2014)

19,3%
Υψηλή πυκνότητα, αλλά κατακερματισμός
και χαμηλή παραγωγικότητα

εργαζόμενοι 2008-2014

Το προφίλ που αντέχει  
στην κρίση έχει:

Εξωστρέφεια

Τεχνολογική ένταση

Μέγεθος

Καινοτομία:

-600.000 

•  Χαμηλή παραγωγικότητα  
(των ΜμΕ συνολικά)

έναντι

έναντι

4,56,2

+40% 

+20% 

96,9%

3,1%

στην Ελλάδα

στην Ελλάδα

στην Ελλάδα

Ελλάδα E.E. Ιρλανδία Ιταλία

93%

7%

στην Ε.Ε.

στην Ε.Ε.

στην Ε.Ε.

αύξηση εξαγωγών 
των μεσαίων 2010-
2014 έναντι 3% των 
μικρών

αύξηση απασχόλησης 
στις επιχειρήσεις υψηλής 
έντασης τεχνολογίας την 
περίοδο 2011-2014

4,8%

Μεταποίηση

Περιθώριο κέρδους

+35% 

4χ

αύξηση στο περιθώριο 
κέρδους για τις μεσαίες 
επιχειρήσεις μεταξύ  
2012-2013

υψηλότερη προστιθέμενη αξία  
σε σχέση με τις υπηρεσίες

178% +
+

Παραγωγικότητα
μεσαίων

40% από τις 
μικρές

από τις  
πολύ μικρές 

29,6 30,6

Οι καινοτόμες ΜμΕ αναπτύσσουν Β2Β 
συνεργασίες σε % άνω του μέσου όρου 
της Ε.Ε.

-25% 

12,4%

10,3%
12%

Χαρακτηριστικά μεσαίων  
και μικρών επιχειρήσεων

Μικρές & 
Μεσαίες

Πολύ μικρές

του ευρωπαϊκού  
μέσου όρου50% 

87% 

•  ΜμΕ ανά 100 κατοίκους

Μείωση της απασχόλησης από 2,39 εκ. το 2008, σε 1,79 εκ. το 2014 Δείκτης European Innovation Scoreboard


