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Η επενδυτική ορμή των ΜμΕ  

διευρύνει τα περιθώρια απορρόφησης των προγραμμάτων χρηματοδότησης 

Με την συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της διάθεσης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και εν μέσω 

μιας συγκυρίας με πολλαπλές αβεβαιότητες, η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ επιχειρεί να 

αξιολογήσει το βαθμό αξιοποίησής του στην πορεία αναβάθμισης των ΜμΕ, μέσω έρευνας πεδίου σε 600 

επιχειρήσεις. Βασικό εύρημα της ανάλυσης είναι ότι το συνολικό ενδιαφέρον του τομέα για επενδύσεις έχει 

παγιωθεί σε υψηλά επίπεδα και σταδιακά γίνεται πιο ενεργό. 

Συνεπώς, βασικό ζητούμενο της συγκυρίας είναι η συνεχώς 

θετικότερη διάθεση των ΜμΕ να μετουσιωθεί σε υλοποίηση 

επενδυτικών σχεδίων. Η στήριξή τους μέσω των προγραμμάτων 

χρηματοδοτικής στήριξης μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην 

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ενισχύοντας έτσι το εύρος και 

το βάθος του αποτυπώματός τους στην ελληνική οικονομία.  

Η διάθεση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για 

επενδύσεις ήταν εμφανής ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2021, όταν 

σχεδόν το ½ του τομέα δήλωνε πρόθυμο να ενταχθεί σε κάποια 

δράση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο βαθμός ενδιαφέροντος δείχνει να 

είναι πλέον παγιωμένος σε αυτό το υψηλό επίπεδο, ενώ σταδιακά 

αυξάνεται και ο βαθμός ετοιμότητας. Συγκεκριμένα, το 14% του 

τομέα δηλώνει ότι έχει σχηματοποιημένα επενδυτικά σχέδια (από 1% ένα χρόνο πριν), με εκτιμώμενο ύψος 

επενδύσεων της τάξης των €2,8 δις (από €0,2 δις ένα χρόνο πριν). Υψηλότερη κινητικότητα σημειώνεται στα 

μεγαλύτερα μεγέθη επιχειρήσεων, τόσο σε όρους επενδυτικής διάθεσης (58% των μεσαίων, έναντι 43% των 

πολύ μικρών) όσο και ετοιμότητας (με ενεργό ενδιαφέρον από 19% των μεσαίων, έναντι μόλις 6% των πολύ 

μικρών). Όσον αφορά τον τύπο προωθούμενων επενδύσεων, ως αιχμή του δόρατος ξεχωρίζουν οι ψηφιακές 

επενδύσεις (κυρίως από επιχειρήσεις εμπορίου), καθώς και οι πράσινες επενδύσεις (κυρίως από βιομηχανίες).  

Δεδομένου του σταθερά υψηλού ενδιαφέροντος των ΜμΕ για χρήση 

του Ταμείου Ανάκαμψης, ζητούμενο παραμένει η όσο το δυνατόν 

ταχύτερη κινητοποίησή τους. Σημαντικό βήμα προς αυτή την 

κατεύθυνση αντανακλά το γεγονός ότι το 1/5 από τις ΜμΕ που 

ενδιαφέρονται έχει ήδη προχωρήσει στην κατάρτιση συγκεκριμένου 

επενδυτικού σχεδίου. Ακόμα πιο σημαντική είναι η εξέλιξη ότι το 41% 

των ΜμΕ με σχηματοποιημένα επενδυτικά σχέδια δηλώνει ότι 

αναμένει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2023 και συνεπώς φέτος 

αναμένεται να γίνει ορατή η πρώτη αναπτυξιακή ώθηση από το 

Ταμείο Ανάπτυξης. Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι αν και η 

επιτάχυνση της κινητικότητας των ΜμΕ είναι εμφανής, απαιτείται 

περαιτέρω επαγρύπνηση καθώς το χρονοδιάγραμμα του Ταμείου 

https://www.nbg.gr/el/omilos/meletes-oikonomikes-analuseis


είναι δεδομένο (με το 1/3 των δανειακών του πόρων να έχει ήδη συνδεθεί με υποβληθέντα επενδυτικά 

σχέδια). 

Συνοψίζοντας, προκειμένου το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον από τις ΜμΕ να μπορέσει να μετουσιωθεί 

πλήρως σε πράξη, αναδεικνύεται η ανάγκη για περαιτέρω παροχή τεχνικής βοήθειας στη σύνταξη δυνητικά 

επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων όσο και η σημασία παράλληλης αξιοποίησης συμπληρωματικών 

χρηματοδοτικών εργαλείων (όπως ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακός). Συνεπώς, η υψηλή διαθεσιμότητα πόρων σε 

συνδυασμό με την επενδυτική ορμή που αναγνωρίζουμε στις ΜμΕ συνιστά μια μοναδική συγκυρία που δεν 

πρέπει να πάει χαμένη. 

Η μελέτη μπορεί να ανευρεθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου της ΕΤΕ στην ενότητα Μελέτες και Οικονομικές 

Αναλύσεις (κατηγορία Ελληνική Επιχειρηματικότητα):  

https://www.nbg.gr/el/omilos/meletes-oikonomikes-analuseis/reports/rrf-2022h2 
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