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ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΙL Foro Iberoamericano de la MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA (MIPYME) 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

Η ημερίδα διοργανώθηκε από τη Γενική Ιβηροαμερικανική Γραμματεία (SEGIB) σε 

συνεργασία με το Συμβούλιο Ιβηροαμερικανικών Επιχειρηματιών (CEIB, συγκεντρώνει 

τους 22 κυριότερους επιχειρηματικούς οργανισμούς που εκπροσωπούν τις 

ιβηροαμερικανικές χώρες) και την Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών 

Οργανισμών (CEOE). Κύριο θέμα της δεύτερης σχετικής συνάντησης (η πρώτη είχε 

λάβει χώρα στον Παναμά στις 25.06.2013) ήταν η προώθηση των συμφερόντων των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και η συνεργασία μεταξύ Ισπανίας και των κρατών της 

Λατινικής Αμερικής στα θέματα αυτά. Από την ημερίδα συγκρατήθηκαν τα εξής. 

 Η ζωτική σημασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την Ισπανία και τη 

Λατινική Αμερική καθώς αποτελούν κατά μέσο όρο πάνω από το 30% του συνόλου 

των επιχειρήσεων των κρατών και διαθέτουν σχεδόν το 40% των εθνικών ΑΕΠ.  

 

 Είναι πολύ σημαντικό για το Ισπανικό κράτος να διατηρήσει το ρόλο του μεσάζοντα 

μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής στον τομέα του εμπορίου, της 

οικονομίας, της ανάπτυξης και του βιομηχανικού κλάδου. 

 

 Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ΜμΕ που κλείνουν μέσα στον πρώτο χρόνο από την 

ίδρυσή τους. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρξει ένα Σύμφωνο 

Παραγωγικότητας, το οποίο θα συμβάλλει στην αύξηση των θέσεων εργασίας και 

στην ανάπτυξη των εν λόγω επιχειρήσεων.  

 

 Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις πολιτικές που ακολουθούν ορισμένα κράτη της Λ.Α. για 

την προώθηση και την προστασία των ΜμΕ: 

 Η Δομινικανή Δημοκρατία έχει σχεδιάσει μια σειρά προγραμμάτων για την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της στον τομέα των εξαγωγών και την 

ανάπτυξη στον τουριστικό τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση 

της διαπραγματευτικής ικανότητας. 
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 Η κυβέρνηση της Γουατεμάλα προσπαθεί να εξασφαλίσει την ποιότητα των 

παραγόμενων προϊόντων, καθώς επίσης έχει εργαστεί στην προστασία των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

 Το νομικό πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί στην Κόστα Ρίκα προωθεί τη 

συνεργασία της κυβέρνησης με πολλές εθνικές αρχές σε τεχνολογικό επίπεδο 

και στην κοινωνική ασφάλιση, ενώ οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές 

διαθέτουν διαδικτυακές πλατφόρμες εγγραφής και εξυπηρέτησης των νέων 

επαγγελματιών. Παράλληλα, χρηματοδοτούν μέσω κρατικών τραπεζών νέα 

εγχειρήματα με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες επιχειρηματίες. 

 Υπογραμμίστηκε η αξία των ΜμΕ για το κράτος της Βολιβίας και την εθνική 

οικονομία, ενώ γίνονται προσπάθειες ρύθμισης της έντασης και της 

ποιότητας της παραγωγής. Έχει ιδρυθεί η Τράπεζα παραγωγικής ανάπτυξης 

στο κράτος παρέχοντας την απαραίτητη βοήθεια. 

 Το κράτος του Ελ Σαλβαδόρ έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα δημόσιας, 

ιδιωτικής και ακαδημαϊκής συμμαχίας, προκειμένου να ενισχύσει όλους τους 

κλάδους που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος εντάσσεται η πρακτική άσκηση και η έρευνα, ενώ κομμάτι του 

όλου εγχειρήματος αποτελεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα, καθώς μεγάλο 

μέρος των ΜμΕ διοικούνται από γυναίκες. Στόχοι για το κράτος αποτελούν η 

επαγγελματική κατάρτιση των ανέργων για την ένταξή τους στις αγορές 

εργασίας, καθώς και η διαχείριση του εγχώριου προϊόντος. 

 Αντίστοιχα, για την κυβέρνηση της Νικαράγουα, η συνεργασία με δημόσιους 

και ιδιωτικούς φορείς προβλέπει την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ενώσεων 

και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το πρόγραμμα Χρηστής 

Διακυβέρνησης εμπεριέχει τη χρηματοδότηση και την προώθηση των ΜμΕ, 

τη βιωσιμότητα, την τεχνολογία και τις διαπραγματεύσεις, καθώς και τη 

διοργάνωση εκθέσεων. 

 Στην Αργεντινή, στο σύνολο των επιχειρήσεων το 99,7% ανήκει στις ΜμΕ, με 

μεγάλο ποσοστό αυτών να είναι νεο-συσταθείσες. Το κράτος παρέχει την 

απαραίτητη χρηματοδότηση και την τεχνική βοήθεια που είναι 

προσανατολισμένες στις συλλογικές ανάγκες των εν λόγω επιχειρήσεων. 

 

 Σημειώθηκε η έντονη διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στο εμπορικό ισοζύγιο 

της Ισπανίας και των κρατών της Λατινικής Αμερικής. Το συμπέρασμα ήταν ότι θα 

πρέπει κάθε χώρα να επισημάνει τα εμπόδια και τους παράγοντες επιτυχίας των 

ΜμΕ, θέτοντας παράλληλα τις βασικές προτεραιότητες για τη βελτίωση του τομέα. 

 

 Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλους τους τομείς, ώστε να 

βελτιωθεί η παραγωγική διαδικασία και η αποδοτικότητά τους στο διεθνές εμπόριο. 
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 Θα πρέπει οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί να λάβουν υπ’ όψιν τις τεχνολογικές 

επιπτώσεις και την παγκοσμιοποίηση, προκειμένου να συμβάλλουν στο μέγιστο 

βαθμό στην ανάπτυξη των εταιρειών. Θα πρέπει να προωθηθεί, λ.χ., η δημιουργία 

ψηφιακής πλατφόρμας, η διασυνδεσιμότητα και η εργασία μέσω διαδικτύου. 

 

 Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να γίνει πάνω σε νέα δεδομένα 

στη σύγχρονη εποχή, ενώ, ιδιαίτερα στην Ισπανία, οι σχετικές διαδικασίες έχουν 

αλλάξει μέσα στο μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 Σημαντική είναι και η παροχή υπηρεσιών big data και διαχείρισης δικτύων που 

προάγουν την ανταγωνιστικότητα. 

 

 Σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν η κλιματική 

αλλαγή και ο σεβασμός στην εν λόγω νομοθεσία. 

 

 Ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να μετέχει αυτής της διαδικασίας αλλαγής και 

βελτίωσης, ενώ από πλευράς κυβερνητικών ενεργειών, η δημόσια πολιτική θα 

πρέπει να ευνοεί τις ΜμΕ, διασφαλίζοντας τα συμφέροντά τους μέσα από ένα 

αναπτυξιακό μοντέλο που θα εκκινεί από τα κατώτερα στρώματα της πυραμίδας. 

 

 Τέλος, υπογραμμίστηκε από τον Ισπανό Υπουργό Εξωτερικών, ότι οι ΜμΕ 

αποτελούν πρωταγωνιστή στην ισπανική οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση της 

ανεργίας και την αύξηση των εξαγωγών. Επιπλέον, οι ΜμΕ έχουν κατά το ήμισυ 

ενεργή παρουσία στην αγορά της Λ.Α., κάτι το οποίο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για 

την Ισπανική οικονομία, ενώ καθιστά τη χώρα τον κύριο και μοναδικό διαμεσολαβητή 

μεταξύ Λατινικής Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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