
 
COVID-19: πώς μπορεί η ΕΕ να στηρίξει τις μικρές
επιχειρήσεις;
 

Οι μικρές επιχειρήσεις επλήγησαν σοβαρά από την κρίση του COVID-19. Το ΕΚ ζητάει
μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας που επιβαρύνει τις ΜμΕ και την ενίσχυση της
ανθεκτικότητάς τους.
 
Σε έκθεση που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο, το Κοινοβούλιο ζήτησε τη θέσπιση μέτρων για
τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της κρίσης και της
διττής πρόκλησης του ψηφιακού μεταχηματισμού και της απαλλαγής από τις
ανθρακούχες εκπομπές.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201211IPR93642/mep-s-blueprint-for-smes-in-post-covid-recovery


Η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
Οι 24 εκατομμύρια ΜμΕ στην ΕΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας,
αντιπροσωπεύοντας το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Πριν την έναρξη της πανδημίας
του κορονοϊού, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρήγαγαν πάνω από το 50% του ΑΕγχΠ
της ΕΕ, ενώ απασχολούσαν περίπου 100 εκατομμύρια εργαζομένους. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να τις βοηθήσει να επιβιώσουν από την κρίση του COVID-19.
 
Η κοινοβουλευτική έκθεση του Δεκεμβρίου τόνισε την ανάγκη επικαιροποίησης της
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΜμΕ υπό το πρίσμα της πανδημίας,
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή τη δημοσίευσε στις 10 Μαρτίου 2020, μια ημέρα πριν
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημάνει τον συναγερμό για την πανδημία του COVID-
19.
 
Ορισμένες από τις προτάσεις της Επιτροπής στοχεύουν στην ενίσχυση της πρόσβασης
των ΜμΕ σε διεθνείς αγορές και στην επέκταση του προγράμματος Erasmus για νέους
επιχειρηματίες που επιτρέπει σε επίδοξους επιχειρηματίες να περάσουν μέχρι έξι μήνες
σε μια μικρομεσαία επιχείρηση άλλης χώρας.
 
Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης την ευθυγράμμιση της στρατηγικής για τις ΜμΕ με τη
βιομηχανική στρατηγική, την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα και την ευρωπαϊκή
πράσινη συμφωνία, προκειμένου όλες οι ΜμΕ να συμμετέχουν ενεργά και να
υποστηρίζονται στη μετάβασή τους προς μια πιο πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη. Οι μικρές
επιχειρήσεις είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της
ευημερίας στην Ευρώπη, τα βιομηχανικά οικοσυστήματα, την οικονομική και
τεχνολογική κυριαρχία και την ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς κλονισμούς. Τομείς όπως
ο τουρισμός, η φιλοξενία, ο πολιτισμός, ο δημιουργικός τομέας, οι μεταφορές, οι
εμπορικές εκθέσεις και εκδηλώσεις, στους οποίους εμπλέκονται κυρίως ΜμΕ, έχουν
πληγεί περισσότερο από την κρίση του COVID-19.
 
Λιγότερη γραφειοκρατία 
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερους πόρους για να αντιμετωπίσουν
σύνθετες γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Ο υπερβολικός διοικητικός και κανονιστικός
φόρτος παρεμποδίζει την ανάπτυξη και ευημερία τους, δήλωσαν οι ευρωβουλευτές, οι
οποίοι ζήτησαν τη δημιουργία ενός χάρτη πορείας με συγκεκριμένους και δεσμευτικούς
στόχους για τη βελτίωση και απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου.
 
Ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος επηρεάζει το αναπτυξιακό δυναμικό των ΜμΕ σε
ολόκληρη την Ένωση: σύμφωνα με την έρευνα του 2019 για τις επιχειρήσεις από την
Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (Eurochambres), οι
διοικητικές διαδικασίες αποτελούν μείζονα πρόκληση για τουλάχιστον 78% των ΜμΕ.
 
Οι πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες δημιοργούν σημαντικές προκλήσεις ρευστότητας
για τις ΜμΕ, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν ανησυχία
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https://ec.europa.eu/growth/smes_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0359_EL.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20201112STO91445/nea-viomichaniki-stratigiki-tis-ee-poies-prokliseis-kaleitai-na-antimetopisei
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200618STO81513/prasini-sumfonia-to-kleidi-gia-mia-klimatika-oudeteri-kai-viosimi-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200618STO81513/prasini-sumfonia-to-kleidi-gia-mia-klimatika-oudeteri-kai-viosimi-ee
https://www.eurochambres.eu/wp-content/uploads/2020/08/Business-Survey-The-state-of-the-Single-Market-Barriers-and-Solutions-DECEMBER-2019.pdf
https://www.eurochambres.eu/wp-content/uploads/2020/08/Business-Survey-The-state-of-the-Single-Market-Barriers-and-Solutions-DECEMBER-2019.pdf


σχετικά με τις δυσκολίες πρόσβασης σε κονδύλια χρηματοδότησης της ΕΤΕπ και
ζήτησαν την προσωρινή χαλάρωση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
 
Εστίαση στην καινοτομία και την πρόσβαση στην
αγορά 
Το Κοινοβούλιο ζητάει επίσης οι επενδύσεις στην καινοτομία να δίνουν προτεραιότητα
σε οικοσυστήματα που περιλαμβάνουν τις ΜμΕ. Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαία η
ανάπτυξη πιλοτικών πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού
των ΜμΕ. Παρότι η πανδημία ωθεί τις μικρές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ψηφιακά
επιχειρηματικά μοντέλα, μόνο το 17% των ΜμΕ έχουν ενσωματώσει με επιτυχία
ψηφιακές λύσεις στις επιχειρήσεις τους. Χρειάζονται υποστήριξη για να αξιοποιήσουν
τις ευκαιρίες καινοτομίας και να μεγιστοποιήσουν τις συνέργειες με τα προγράμματα
της ΕΕ.Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην
οικονομία δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη παραγωγή, το διαδίκτυο των
πραγμάτων (IoT), την κβαντική υπολογιστική και να διασφαλίσουν μια ισχυρή συνιστώσα
των ΜμΕ σε αυτούς τους τομείς.
 
Περίπου 600.000 ΜμΕ πραγματοποιούν επί του παρόντος εξαγωγές εκτός ΕΕ. Οι
επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά θα
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους μόνο εάν υποστηριχθούν τόσο σε τοπικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές.
 
Μάθετε περισσότερα
Βίντεο με τη συζήτηση της ολομέλειας σχετικά με τη στρατηγική για τις ΜμΕ
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=a53a3d16-2083-6168-535a-991718605299&date=20201214#

