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πλαίσια

της

παρούσας διπλωματικής εργασίας με τίτλο

«Μικρομεσαίες

Επιχειρήσεις και Προβλήματα Χρηματοδότησης» παρουσιάζεται η διάρθρωση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιγράφονται
γενικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές και ειδικότερα
στο θέμα της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων τους.

Στόχος της έρευνας είναι να περιγραφούν πλήρως οι μηχανισμοί χρηματοδότησης
που προσφέρονται στην ελληνική αγορά (τραπεζικός δανεισμός, χρηματοδοτική
μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού
κινδύνου,

εταιρίες αμοιβαίων εγγυήσεων,

υπαγωγή

στον Αναπτυξιακό

Νόμο

2601/1998, ΝΕ.Χ.Α.) και οι τρόποι που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν αυτοί από
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η εισαγωγή του ευρώ στις συναλλαγές από τις αρχές του 2002 και οι συνέπειες που
επιφέρει στη λειτουργία των επιχειρήσεων αναφέρονται εκτενώς. Γίνεται αντιληπτό
ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να προετοιμασθούν και να προσαρμοσθούν στα νέα
δεδομένα

προκειμένου

να

αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό

και τις ολοένα

αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Ως παράδειγμα μικρομεσαίας επιχείρησης
παρουσιάζεται η τεχνική εταιρία TENSA, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των
κατασκευών. Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η επιχείρηση, χρησιμοποιώντας τα
διάφορα εργαλεία χρηματοδότησης, αντιμετωπίζει τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις
του κλάδου.

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έρευνα οδηγούν σε προτάσεις που θα
μπορούσαν να υιοθετηθούν έτσι ώστε να γίνει πιο ομαλή η πρόσβαση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους διάφορους μηχανισμούς χρηματοδότησης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα

πλαίσια

της

παρούσας διπλωματικής εργασίας

με τίτλο

«Μικρομεσαίες

Επιχειρήσεις και Προβλήματα Χρηματοδότησης» παρουσιάζεται στο 1° κεφάλαιο η
διάρθρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση,

περιγράφονται

επιχειρήσεις

αυτές

γενικότερα

και

τα

ειδικότερα

προβλήματα

στο

θέμα

που

της

αντιμετωπίζουν

χρηματοδότησης

οι
των

δραστηριοτήτων τους.

Στο 2° κεφάλαιο αναλύονται οι μηχανισμοί χρηματοδότησης των επιχειρήσεων,
δηλαδή

ο τραπεζικός δανεισμός,

η

χρηματοδοτική

μίσθωση,

τα

πρακτορεία

επιχειρηματικών απαιτήσεων, τα επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου και οι
εταιρίες αμοιβαίων εγγυήσεων.
Γίνεται εκτενής αναφορά στον Αναπτυξιακό Νόμο 2601/1998 και μία σύντομη
περιγραφή των μέτρων που περιλαμβάνονται στα ευρωπαϊκά προγράμματα του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Στο 3° κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά,
που αποτελεί μία οδό χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα των νέων τεχνολογιών.

Η εισαγωγή του ευρώ στην ελληνική αγορά και η χρήση του ως ενιαίου νομίσματος
επιφέρει συνέπειες στην λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως αυτές
αναλύονται στο 4° κεφάλαιο. Οι επιχειρήσεις καλούνται να προετοιμασθούν ανάλογα
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα νέα δεδομένα ανταγωνισμού.

Ως παράδειγμα μικρομεσαίας επιχείρησης παρουσιάζεται, στο 5° κεφάλαιο, η τεχνική
εταιρία

TENSA,

η

οποία

δραστηριοποιείται

στον

τομέα

των

κατασκευών.

Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η επιχείρηση, χρησιμοποιώντας τα διάφορα
εργαλεία χρηματοδότησης αντιμετωπίζει τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του
κλάδου.

Στο 6° κεφάλαιο, τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις.

ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης (μΜΕ) όπως
έχει αποδοθεί από φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παρουσιάζεται η διάρθρωση των μΜΕ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Επισημαίνεται
ο ρόλος τους και η οικονομική σημασία της ύπαρξής τους στις αγορές σε σχέση και
με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Περιγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μΜΕ στον τομέα
χρηματοδότησής των δραστηριοτήτων τους.

1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (μΜΕ)

Τα τελευταία χρόνια τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.)

είχαν

επιχειρήσεις

επικρατήσει

πολλοί

διαφορετικοί

ορισμοί

για

τις

μικρομεσαίες

γεγονός το οποίο δημιουργούσε ανομοιογενείς καταστάσεις και

προκαλούσε άνισο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

Γι' αυτό το λόγο, τον Απρίλιο του 1996, καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τα

κριτήρια

για

χρησιμοποιούνται

τον

ορισμό

της

«Μικρομεσαίας

για τις κοινοτικές πολιτικές,

που

Επιχείρησης»,

τα

οποία

εφαρμόζονται

εντός της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.
Σχετική σύσταση (ΕΕΚ L107/30.4.96) απευθύνθηκε στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας καθώς και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Στο Παράρτημα της εν λόγω σύστασης ως μΜΕ ορίζονται αυτές οι οποίες:

1.

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους

2

2.

έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια € ή
εμφανίζουν συνολικό ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 27 εκατομμύρια €

3.

πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το οποίο ανεξάρτητες
επιχειρήσεις είναι εκείνες οι οποίες δεν ανήκουν κατά ποσοστό 25% ή
περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου σε μία επιχείρηση ή
περισσότερες, οι οποίες να μην ανταποκρίνονται στον ορισμό της μΜΕ ή της
μικρής επιχείρησης ανάλογα με την περίπτωση.

Ειδικότερα, όταν είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων, ως «μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση, η οποία απασχολεί
λιγότερους από 50 εργαζόμενους έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα
7 εκατομμύρια € ή έχει συνολικό ετήσιο ισολογισμό, που δεν υπερβαίνει τα 5
εκατομμύρια € και πληροί το κριτήριο της ανεξαρτησίας.

Επίσης όταν πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των
υπόλοιπων μΜΕ, ως «πολύ

μικρές επιχειρήσεις» νοούνται εκείνες οι οποίες

απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους.

Όταν κατά την τελική ημερομηνία κατάρτισης του ισολογισμού μία επιχείρηση
βρίσκεται κάτω ή πάνω από τα ανωτέρω όρια, αυτό έχει ως συνέπεια το
χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό της επιχείρησης ως «μΜΕ», «μικρή επιχείρηση» ή
«πολύ μικρή επιχείρηση», εφόσον το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται επί δύο
διαδοχικά οικονομικά έτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποιεί τα παραπάνω ανώτατα
όρια κάθε τέσσερα χρόνια ή όταν προκύπτει σχετική ανάγκη, κατά τρόπο τέτοιο ώστε
να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες στην Ε.Ε.

Πέρα από τα παραπάνω κριτήρια (αριθμός εργαζομένων, κύκλος εργασιών, σύνολο
ενεργητικού) για τον ορισμό των μΜΕ είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και άλλα
κριτήρια, όπως το μέγεθος των ίδιων κεφαλαίων ή το σύνολο των απασχολούμενων
κεφαλαίων.

Πάντως,

ο

αριθμός

των

εργαζομένων

αποτελεί

το

ευρύτερα

χρησιμοποιούμενο κριτήριο, επειδή δεν επηρεάζεται από τον πληθωρισμό και είναι πιο
συγκεκριμένο και ξεκάθαρο μέτρο, περισσότερο συγκρίσιμο και εύκολα μετρήσιμο.
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1.3 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ μΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε. Ε.

1.3.1

Διάρθρωση των μΜΕ στην Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Ε.Σ.Υ.Ε.) από την τελευταία
απογραφή της βιομηχανίας, βιοτεχνίας και των υπηρεσιών, ο αριθμός των μΜΕ στην
Ελλάδα ανέρχεται σε 508.496, από τις οποίες το 96,5% απασχολεί από 1 ως 9 άτομα.

Όσον αφορά

στην

κατανομή των επιχειρήσεων στους διάφορους κλάδους,

χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 293.983 επιχειρήσεις (ποσοστό 57,8%)
δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου. Από αυτές το 98,5% απασχολεί
λιγότερα από 10 άτομα. Διαπιστώνεται, λοιπόν, κατακερματισμός της εμπορικής
δραστηριότητας.

Επιπλέον,

οι

'Ελληνες

επιχειρηματίες

προτιμούν

τις

μικρές

επιχειρήσεις οικογενειακής μορφής. Το γεγονός αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το
μικρό ποσοστό της μισθωτής εξαρτημένης απασχόλησης στην Ελλάδα, σε σχέση με
τις άλλες χώρες της Ε.Ε.

Ο δεύτερος σε μέγεθος τομέας είναι αυτός της βιομηχανίας—βιοτεχνίας, στον οποίο
δραστηριοποιούνται 144.717 επιχειρήσεις (ποσοστό 28,5%), από τις οποίες το 93,6%
απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους ενώ το υπόλοιπο 6,4% απασχολεί από
10 ως 500 άτομα (το 4,7% απασχολεί από 10 έως 29 άτομα, ενώ το 1,7% από 30
έως 500 άτομα). Χαρακτηριστικό των ελληνικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών
μονάδων είναι το μικρό μέγεθος παράγοντας από τον οποίο πηγάζουν πολλά
προβλήματα του κλάδου στη χώρα μας.

Οι υπόλοιποι κλάδοι (ηλεκτρισμός-φωταέριο, ύδρευση, μεταφορές-επικοινωνίες,
τράπεζες-ασφάλειες υπηρεσίες υγιεινής, κοινωνική πρόνοια, υπηρεσίες αναψυχής και
προσωπικές υπηρεσίες) συμμετέχουν συνολικά με ποσοστό μικρότερο του 15% στο
σύνολο των επιχειρήσεων.

Σημαντικότεροι κλάδοι από άποψη αριθμού απασχολουμένου ανθρώπινου δυναμικού
είναι και πάλι αυτοί της βιομηχανίας—βιοτεχνίας και του εμπορίου, οι οποίοι
απασχολούν συνολικά το 81,5% των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα,
στον κλάδο του εμπορίου, το 98,5% των επιχειρήσεων, στις οποίες εργάζονται
λιγότερα από 10 άτομα, απασχολεί το 82,6% των εργαζομένων στον κλάδο αυτό.

Αντίστοιχα, στον κλάδο της βιομηχανϊας-βιοτεχνϊας, το 93,6% των επιχειρήσεων,
στις οποίες εργάζονται λιγότερο από

10 άτομα, απασχολεί το 42,7% των

εργαζομένων στον κλάδο.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι μΜΕ στην Ελλάδα είναι αφενός μεν πολλές σε
αριθμό, αφετέρου δε μικρές σε μέγεθος.

Κρίνεται σκόπιμο να περιγραφούν αναλυτικά και να επισημανθούν τα προβλήματα
των μΜΕ στην Ελλάδα και παράλληλα να παρουσιασθούν μηχανισμοί υποβοήθησης
της λειτουργίας τους.

1.3.2

Διάρθρωση των μΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία μελετών, που εκπονήθηκαν από κράτη-μέλη της
Ε.Ε., ο συνολικός αριθμός των μΜΕ στην Ε.Ε. ανέρχεται σε 15.800.000. Από αυτές, οι
14.700.000 (ποσοστό 93,0% ) απασχολούν από 1 έως 9 άτομα, ενώ οι 1.100.000
(ποσοστό 7,0%) απασχολούν από 10 έως 500 άτομα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό στις μΜΕ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 68.000.000 εργαζομένους, συνολικά ποσοστό 72%
του απασχολούμενου προσωπικού στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, ο συνολικός
κύκλος εργασιών των μΜΕ αποτελεί το 69,7% του συνολικού κύκλου εργασιών του
ιδιωτικού τομέα.

1.4 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ μΜΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι μΜΕ έχουν χαρακτηριστεί ως η «ραχοκοκαλιά» οποιοσδήποτε οικονομίας.
Αποτελούν, από κάθε άποψη, τις τυπικές ελληνικές επιχειρήσεις και την κινητήριο
δύναμη της ελληνικής οικονομίας για τους εξής κυρίως λόγους:
1ον: Συντελούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε μια χρονική περίοδο κατά
την οποία οι μεγάλες επιχειρήσεις μειώνουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.
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20ν: Δεδομένου

ότι

είναι

περισσότερο εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό,

αλλά

συγχρόνως και πιο ευέλικτες και ευπροσάρμοστες σε σχέση με τις μεγάλες
εταιρίες, οι μΜΕ βρίσκονται στο προσκήνιο της καινοτομίας.

30ν: Λόγω της καινοτόμου δυναμικής που διαθέτουν, αποτελούν σημαντική πηγή
ανταγωνισμού στις αγορές,

όπου

δραστηριοποιούνται

και διαδραματίζουν

καταλυτικό ρόλο στις διαρθρωτικές μεταβολές και στην ανανέωση του συνόλου
της οικονομίας.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, η επιστήμη του Management, που μέχρι τότε
είχε αδιαφορήσει για το ρόλο των μΜΕ, διαπίστωνε ότι ο ρόλος τους στην οικονομία
ήταν πολύ πιο σημαντικός από ότι είχε μέχρι τότε οριοθετηθεί. Έγκριτοι ερευνητές
διαπίστωσαν ότι οι περισσότερες καινοτομίες, οι σημαντικότερες εφευρέσεις, τα πιο
ενδιαφέροντα νέα προϊόντα προέρχονταν συχνά από τη φαντασία ενός μικρού
επιχειρηματία και όχι από το εργαστήριο έρευνας κάποιας μεγάλης επιχείρησης.
Διαπίστωσαν, ακόμη, ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι μεγάλες επιχειρήσεις
υπέφεραν συγκριτικά περισσότερο από τις μικρές και η συγκράτηση της ανεργίας
οφειλόταν στη ζωογόνο δραστηριότητα των μικρών επιχειρήσεων, τη στιγμή που οι
μεγάλες επιχειρήσεις προέβαιναν σε μαζικές απολύσεις επιδεινώνοντας το πρόβλημα
της ανεργίας. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κατέδειξε ακόμη πιο έντονα στις μέρες
μας ότι το μοντέλο της μαζικής παραγωγής τίθεται υπό αμφισβήτηση.

1.5 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ μΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ Ε. Ε.

Η έντονη παρουσία των μΜΕ στον μεταποιητικό τομέα της οικονομίας συνδυάζεται με
χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι
επιχειρήσεις αυτές είναι εγκλωβισμένες σε κλάδους με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
χαμηλή κερδοφορία και αυξημένη διείσδυση εισαγωγών.

Οι αδυναμίες των μΜΕ εντοπίζονται σε όλη τη διαδρομή της ζωής τους, από την
επιχειρηματική ιδέα μέχρι τη διακοπή της λειτουργίας τους ενώ ιδιαίτερα υψηλή είναι
η θνησιμότητα τους κυρίως τα τρία πρώτα χρόνια από την ίδρυση τους.
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Αυξημένη παρουσιάζεται, επίσης, η τάση για ίδρυση νέων επιχειρήσεων στους τομείς
του λιανικού

εμπορίου, των επισκευών αυτοκινήτων, των εστιατορίων,

της

πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, τομείς όπου απαιτείται τεχνική εμπειρία, αλλά
δεν αποτελεί και τη μοναδική προϋπόθεση για επιτυχία.
Σε αρκετές περιπτώσεις, δημιουργούνται προβλήματα λόγω της ταύτισης της
περιουσίας του ιδιοκτήτη με αυτή επιχείρησης, της μικρής χρηματοοικονομικής
επιφάνειας και της μειωμένης ικανότητας αυτοχρηματοδότησης των μΜΕ. Πρόκειται
για

επιχειρήσεις

που

πάσχουν

από

έλλειψη

προγραμματισμού,

opY0va^g

σχεδιασμού νέων προϊόντων και χρήσης νέων τεχνολογιών, ενώ παράλληλα
δυσκολεύονται να επιβιώσουν σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηριζόμενο
από πολυνομία, γραφειοκρατία, σημαντικό κόστος χρήματος, πολύπλοκο φορολογικό
σύστημα και απουσία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης για την
αξιοποίηση των Κοινοτικών και άλλων κονδυλίων.

Ακολούθως παρατίθενται επιγραμματικά τα κυριότερα προβλήματα των ελληνικών
μΜΕ, τα οποία διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες ήτοι προβλήματα στο εσωτερικό
των επιχειρήσεων, προβλήματα στο περιβάλλον των επιχειρήσεων, προβλήματα στις
διαδικασίες πληροφόρησης ενημέρωσης και προσφοράς υπηρεσιών προς τις μΜΕ και
προβλήματα στην εξασφάλιση χρηματοπιστωτικών πόρων.

Προβλήματα στο εσωτερικό των επιχειρήσεων
>

Το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, που δεν ευνοεί τη δημιουργία οικονομιών
κλίμακας και τις καθιστά λιγότερο αποδοτικές και ανταγωνιστικές και κατά
συνέπεια περισσότερο ευάλωτες στις συχνές μεταβολές της αγοράς.

>

Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού,
ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις κάτω των 50 ατόμων, όπου η εκπαίδευσή του
προσωπικού

στηρίζεται

σχεδόν αποκλειστικά

στην

εμπειρία

της πράξης.

Παράλληλα αντιμετωπίζεται με καχυποψία η επαγγελματική κατάρτιση που
παρέχεται από άτομα με - έστω και πολλές - θεωρητικές γνώσεις, τα οποία όμως
κινούνται εκτός του επιχειρηματικού χώρου.
>

Η ανεπαρκής αντιμετώπιση των ζητημάτων διαδοχής.

>

Η έλλειψη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά και ο χαμηλός βαθμός
αξιοποίησής του υφιστάμενου.
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>

Η χαμηλή παραγωγικότητα, που οφείλεται κυρίως στην αναποτελεσματική
διοίκηση και οργάνωση της επιχείρησης, στην ανυπαρξία μεθόδων σχεδιασμού
παραγωγής, στην έλλειψη ικανοποιητικού προγραμματισμού, εναρμόνισης και
συντονισμού των παραγωγικών διαδικασιών, στην ελλιπή εφαρμογή συστημάτων
παρακολούθησης ελέγχου ποιότητας, κόστους και χρόνου παραγωγής και τέλος
στην ανεπάρκεια κατάρτισης και επανεκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Προβλήματα στο περιβάλλον των επιχειρήσεων
>

Η περιορισμένη αντίληψη της διεθνοποίησης και της παγκοσμιοποίησης της
αγοράς.

>

Η μειωμένη ικανότητα προσαρμογής μέσω στρατηγικού σχεδιασμού, στις
ολοένα μεταβαλλόμενες εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.

>

Η έλλειψη των λειτουργιών έρευνας και ανάπτυξης η μη υιοθέτηση νέων
τεχνολογιών παραγωγής οργάνωσης και διοίκησης και πρόσβασης σε πηγές
καινοτομιών.

>

Η

ελλιπής

εφαρμογή

σύγχρονων

μεθόδων

μάρκετινγκ,

διαφήμισης

και

πωλήσεων.

>

Η ανεπάρκεια στο σχεδίασμά και τη διαφοροποίηση των τελικών προϊόντων.

>

Το χαμηλό

επίπεδο

ανάπτυξης των

βασικών λειτουργιών

και

μεθόδων

μάνατζμεντ (προγραμματισμός οργάνωση, στρατηγικός σχεδιασμός διοίκηση,
έλεγχος) σε όλους τους τομείς (διαχείριση ανθρωπίνων πόρων,

υλικών,

οικονομικών πόρων, ελέγχου ποιότητας κλπ.)
>

Η περιορισμένη εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών διασφάλισης ποιότητας.

Προβλήματα στην πληροφόρηση των μΜΕ και την προσφορά υπηρεσιών

ν' Η έλλειψη δικτύων πληροφόρησης σχετικά με τη διάδοση της τεχνογνωσίας και
των

επιχειρηματικών

δεδομένων,

όπως

συνθήκες

αγοράς

συμπεριφορά

καταναλωτών, κλπ.
ν' Η χαλαρή σύνδεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού συστήματος με τις ανάγκες
των μΜΕ.
ν' Η έλλειψη συνεργασίας και γενικότερης δικτύωσης μεταξύ των μΜΕ.
ν' Το χαμηλό επίπεδο συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις μΜΕ, λόγω της έλλειψης
ολοκληρωμένων κέντρων εξυπηρέτησης και υποστήριξης μΜΕ.
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ν'

Η ανεπαρκής υποστήριξη μεταφοράς τεχνογνωσίας από αναπτυγμένα κέντρα.

ν' Η έλλειψη οργανισμών πιστοποίησης ποιότητας.
ν'

Η αδυναμία των φορέων που εκπροσωπούν τις μΜΕ να αποτελέσουν κινητήριο
δύναμη εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων.

ν'

Η έλλειψη μηχανισμών ελέγχου και υποστήριξης στη διαδικασία «γέννησης».

ν' Η μειωμένη δυνατότητα υποστήριξης και υλοποίησης μελετών και προγραμμάτων
εκσυγχρονισμού.

Προβλήματα στην εξασφάλιση νρηματοπιστωτικών πόρων
□

Η ανεπαρκής χρηματοδότηση στα εναρκτήρια στάδια μίας μΜΕ, όπου ο κίνδυνος
για τον επενδυτή είναι εξαιρετικά υψηλός και το κόστος εκτίμησης και
παρακολούθησης της επένδυσης εξαιρετικά υψηλό.

□

Η δυσκολία πρόσβασης των μΜΕ στο τραπεζικό σύστημα και το υψηλό, σχετικά,
κόστος χρήματος. Με την ένταξη της Ελλάδας στην οικονομική και νομισματική
ένωση, τα τραπεζικά επιτόκια θα εξομοιωθούν βραχυπρόθεσμα με αυτά των
ευρωπαϊκών χωρών και ο τραπεζικός δανεισμός θα αποτελεί πιο προσιτή μορφή
χρηματοδότησης για τις μΜΕ.

□

Η μειωμένη δυνατότητα επαρκών εξασφαλίσεων και εγγυήσεων από την πλευρά
των μΜΕ προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

□

Η ελλιπής πληροφόρηση για τις διάφορες δυνατότητες τραπεζικού δανεισμού και
άντλησης κεφαλαίων από τους κοινοτικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.

1.6 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ μΜΕ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε. Ε.

Σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρίες οι μΜΕ και ιδίως οι καινοτόμες μΜΕ,
μειονεκτούν σε κεφαλαιακή επάρκεια, εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
στην άντληση κεφαλαίων. Συνηθισμένες πηγές για τη χρηματοδότησή τους είναι:
• τα κέρδη της επιχείρησης
• τα δάνεια από διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
•

άλλοι ιδιώτες επενδυτές
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Όπως είναι φυσικό τα κέρδη των μΜΕ είναι πολύ μικρά, ενώ η δανειοδότησή τους,
από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, θεωρείται επισφαλής επένδυση.

Στην

Ευρωπαϊκή

Κοινότητα

σαν

σύνολο,

αλλά

και

στα

κράτη

ξεχωριστά,

διαπιστώθηκε η ανάγκη στήριξης των καινοτόμων μΜΕ. Μέχρι στιγμής οι μορφές
χρηματοδότησης, πέραν αυτών που προαναφέρθηκαν, είναι:
•

Τα Επιχειρηματικά Κεφάλαια Υψηλού Κινδύνου (Ε.Κ.Υ.Κ.)

•

Τα αναπτυξιακά κίνητρα που εφαρμόζονται σε κάθε κράτος

•

Οι πόροι από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την έρευνα και την ανάπτυξη

Το ποσοστό αποτυχίας των καινοτόμων μΜΕ φθάνει έως και το 35%, ενώ από αυτές
που επιβιώνουν λίγες παρουσιάζουν πολύ υψηλή απόδοση. Παρ' όλα αυτά όμως, όλα
τα κράτη μέλη στηρίζουν τις καινοτόμες μΜΕ, γιατί το όφελος για την οικονομία τους
είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το κόστος των προγραμμάτων χρηματοδότησης.
Στην Ελλάδα εφαρμόζεται ο Ν.2601/98, που αποτελεί τροποποίηση και συμπλήρωση
των Ν.2234/94 και Ν.1892/90.

1.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Χιλιάδες προϊόντα κατακλύζουν την αγορά και προσελκύουν τους καταναλωτές.
Προϊόντα, που είναι αποτελέσματα καλύτερων ιδεών, υψηλού σχεδιασμού και
βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής,

προωθούνται με τις σύγχρονες μεθόδους

marketing και καταφέρνουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Οι επιχειρήσεις και ειδικότερα οι μικρομεσαίες (μΜΕ) αντιμετωπίζουν καθημερινά ένα
σκληρό επιχειρησιακό ανταγωνισμό. Είναι κοινή πεποίθηση, opcog ότι στο μέλλον οι
μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, με κύριο εφόδιο την ευελιξία και την
προσαρμοστικότητα τους, θα μπορούν να βοηθήσουν την τεχνολογική αναπτυξιακή
πορεία της χώρας τους και να αποτελούν τους βασικούς προμηθευτές των μεγάλων
εταιρειών, περιορίζοντας έτσι, κατά το δυνατόν, την τεχνολογική εξάρτηση από άλλες
χώρες και συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ίο

Δημιουργείται, λοιπόν, ένα φαινόμενο αλυσιδωτών αντιδράσεων: οι μΜΕ δε θα
επιβιώσουν στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, αν δεν καινοτομήσουν και αν δεν
επιβιώσουν οι καινοτόμες μΜΕ, είναι σχεδόν αδύνατο να λυθεί το πρόβλημα της
ανεργίας, τα ποσοστά της οποίας έχουν πλησιάσει σε ανησυχητικά επίπεδα τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε.

Οι μΜΕ σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις προσφέρονται περισσότερο για την
εφαρμογή καινοτομιών, γιατί :
•

υπάρχουν τα κίνητρα και ο ζήλος για επιχειρηματική δραστηριοποίηση, αφού τα
διοικητικά στελέχη είναι τις περισσότερες φορές και ιδιοκτήτες

•

υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις αλλαγές που απαιτεί η εφαρμογή μιας
καινοτομίας λόγω του μικρού μεγέθους

•

υπάρχει δυνατότητα συστηματικότερης εποπτείας και εφαρμογής των νέων
τεχνολογιών ή των νέων παραγωγικών διαδικασιών λόγω του μικρού αριθμού
επιπέδων διοίκησης

Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι η χρηματοδότηση των μΜΕ από την Ε.Ε. είναι
πρώτιστης σημασίας είτε είναι άμεση (απευθείας χρηματοδότηση) είτε είναι έμμεση
(στήριξη επενδυτών) και καλύπτει όλα τα στάδια ζωής μίας επιχειρηματικής ιδέας.
Όταν βεβαίως, οι επιχειρήσεις φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο οικονομικής
κατάστασης και θέλουν να συνεχίσουν τις επενδυτικές τους δραστηριότητες μπορούν
να αποταθούν σε Εταιρείες Αμοιβαίων Εγγυήσεων (Ε.Α.Ε.) ή στην Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) για δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους.
Εναλλακτικά, υπάρχει και η δυνατότητα υποβολής αίτησής τους και εισαγωγής τους
στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά ή την Παράλληλη Αγορά για άντληση κεφαλαίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ μΜΕ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από την περιγραφή των χαρακτηριστικών των μΜΕ διαφαίνεται ότι, παρόλο που είναι
ευέλικτες, σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζονται ευάλωτες στις μεταπτώσεις της
αγοράς και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού. Οι μΜΕ και ιδιαίτερα οι νεοϊδρυθείσες,
οι οποίες αναπτύσσουν σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της πληροφορικής και
των νέων τεχνολογιών με την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών ιδεών, χάνουν
αναπτυξιακές δυνατότητες λόγω έλλειψης χρηματοδοτών, αλλά και λόγω των
βραχυπρόθεσμων
διαστήματα

δανειακών

αποσβέσεως

χρηματοδοτικών
διασυνοριακού

συμβολαίων.

της

αρχικής

περιορισμών.
χαρακτήρα

Οι

επένδυσης

Επιπλέον,

των

μΜΕ,

καινοτομίες με

οι

όπου

αποτυγχάνουν

προσπάθειες
η

μακρά

επιτυχία

δεν

χρονικά

λόγω

για

των

επενδύσεις

είναι

απόλυτα

εξασφαλισμένη, αντιμετωπίζουν συχνά τη διστακτικότητα των τραπεζών.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μΜΕ διαθέτει μικρή κεφαλαιακή βάση και δεν είναι σε
θέση, συνήθως, να προσφέρει τις εγγυήσεις ή άλλες μορφές εξασφάλισης, που
απαιτούν

τα

χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα. Από

την

άλλη

πλευρά,

τα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θεωρούν τις καινοτόμες επενδύσεις των μΜΕ ως
υψηλότερου βαθμού επικινδυνότητας με αποτέλεσμα να θέτουν περιορισμούς στο
ύψος της χρηματοδότησης, αλλά και στους τρόπους αποπληρωμής.
Για τους λόγους αυτούς έχουν ληφθεί μέτρα τόσο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής όσο και από τα οικονομικά επιτελεία των κρατών-μελών της, τα οποία
αποβλέπουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των μΜΕ στα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα.

Ακολούθως,

παρουσιάζονται

χρηματοδότησης

(τραπεζικός

οι

παραδοσιακές

δανεισμός

και

οι

εναλλακτικές

χρηματοδοτική

μίσθωση,

μορφές
factoring,

επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου, Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων), ο
αναπτυξιακός νόμος Ν.2601/98, τα σχετικά με την λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων και τα διάφορα κοινοτικά προγράμματα.

12

2.2 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

2.2.1

Τραπεζικός Δανεισμός

Ο τραπεζικός δανεισμός αποτελεί την παραδοσιακή μορφή χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων παρόλο που σε προηγούμενες περιόδους οι όροι δανεισμού ήταν κάθε
άλλο παρά ελκυστικοί για τις επιχειρήσεις.
Με την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.), τη
συγκράτηση του πληθωρισμού και την κοινή πολιτική επιτοκίων, που εφαρμόζουν τα
πιστωτικά

ιδρύματα ανά την Ευρώπη, είναι πλέον προς το συμφέρον των

επιχειρήσεων ο δανεισμός από τις τράπεζες.

Μερικά από τα

προϊόντα που

προσφέρονται είναι:

Α)

Βραχυπρόθεσμα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης

Το δάνειο μπορεί να καλύψει έως το 100% των αναγκών της επιχείρησης.
Το ποσοστό κάλυψης εξαρτάται από το μέγεθος, την αποδοτικότητα και τις
προοπτικές της επιχείρησης. Σκοπός είναι:
•

η ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης

•

η προετοιμασία ή η πραγματοποίηση εισαγωγών-εξαγωγών

•

η αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών της επιχείρησης

•

η αγορά μετοχών ή εταιρικών μεριδίων

Το βασικό επιτόκιο των δανείων της κατηγορίας αυτής είναι κυμαινόμενο και σήμερα
διαμορφώνεται στα επίπεδα του 5-7%, προσαυξανόμενο με το περιθώριο (από 0 έως
4% ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του πελάτη) και την εισφορά 0,6% του Ν. 128/75.
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται ανάλογα με τη μορφή του δανείου, τις συνθήκες
της αγοράς και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. Η διάρκεια του δανείου είναι
συνήθως 5μηνη, αλλά συχνά διαφοροποιείται, ανάλογα με τη μορφή του δανείου, τις
συνθήκες της αγοράς και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης.
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Κατά το στάδιο έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης και εφόσον η
βιωσιμότητα και οι προοπτικές της το δικαιολογούν, τα δάνεια της κατηγορίας αυτής
μπορούν να δοθούν και για χρηματοδότηση αναγκών των επιχειρήσεων σε Κεφάλαιο
Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια του δανείου
μπορεί να φθάνει μέχρι και 3 χρόνια.

Τα σημαντικότερα είδη δανείων της κατηγορίας αυτής, είναι:
α.

Δάνεια για κεφάλαια κίνησης εγγυημένα με δικαιόγραφα

β.

Χρηματοδότηση μέσω υπερανάληψης από λογαριασμούς καταθέσεων όψεως

γ.

Εφάπαξ δάνεια για κεφάλαιο κίνησης μέσω διατραπεζικής αγοράς

δ.

Χρηματοδότηση εμπορικών επιχειρήσεων έναντι πωλήσεων μέσω καρτών

ε.

Δάνεια για Κεφάλαιο Κίνησης σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις

Β)

Μακροπρόθεσμα δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις - εξοπλισμό

Χορηγούνται

με

σκοπό την

εκτέλεση

των επενδυτικών

προγραμμάτων της

επιχείρησης (δημιουργία, επέκταση ή συμπλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων,
απόκτηση καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού κλπ.).
Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από 50-80% της επένδυσης και σε ειδικές
περιπτώσεις φθάνει και το 100% του προϋπολογισμού. Το ποσοστό κάλυψης
εξαρτάται από την κατηγορία και τη μορφή της χρηματοδότησης και από το μέγεθος,
την αποδοτικότητα και τις προοπτικές της επιχείρησης.
Το βασικό επιτόκιο των δανείων της κατηγορίας αυτής είναι κυμαινόμενο και σήμερα

διαμορφώνεται στα επίπεδα του 5-7%, προσαυξανόμενο με το περιθώριο (από 0 έως
4% ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του πελάτη) και την εισφορά 0,6% του Ν.128/75.
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται ανάλογα με τη μορφή του δανείου, τις συνθήκες
της αγοράς και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. Η διάρκεια των δανείων
αυτών κυμαίνεται από 2 μέχρι και 30 χρόνια, ανάλογα με τη μορφή και το σκοπό
χορήγησης του δανείου και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης.
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Γ)

Τα

Ομολογιακά δάνεια

ομολογιακά

δάνεια

αποτελούν

μία

ειδικής

μορφής

χρηματοδότηση

και

υποκαθιστούν κατά ένα μέρος το βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο δανεισμό
μεγάλων και αποδοτικών Επιχειρήσεων για την κάλυψη αναγκών τους σε κεφάλαιο
κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος:
Εκδότης του δανείου είναι η δανειζόμενη επιχείρηση και η τιμή έκδοσης του δανείου
είναι ίδια με την ονομαστική αξία του. Εκδίδονται, δηλαδή, ομολογίες στο άρτιο με
ενσωματωμένα τοκομερίδια. Το δάνειο έχει διάρκεια 2-10 έτη με περίοδο χάριτος
μέχρι 2 έτη. Η εξόφληση γίνεται με δμηνες ή ετήσιες δόσεις, που εξοφλούν ομολογίες
αντίστοιχης διάρκειας και τα ενσωματωμένα σε αυτές τοκομερίδια. Το επιτόκιο είναι
διαπραγματεύσιμο. Μπορεί να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο, καθορίζεται μετά από
συμφωνία προσαυξανόμενο με περιθώριο που καθορίζεται από την έγκριση και
κυμαίνεται από 0 έως 4% ετησίως. Τα Ομολογιακά Δάνεια, υπόκεινται σε εισφορά
0,6% του Ν. 128/75.
Η σύναψη Ομολογιακού Δανείου, παρέχει στις Επιχειρήσεις τα εξής πλεονεκτήματα,
έναντι των «συμβατικών» μορφών δανειοδότησης:
•

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί όσον αφορά στο σκοπό του δανείου
(το προϊόν του μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την κάλυψη γενικότερων
χρηματοοικονομικών αναγκών της επιχείρησης, όσο και για την υλοποίηση
συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων).

•

Η εξόφληση του κεφαλαίου και των τόκων πραγματοποιείται με ετήσιες ή
εξαμηνιαίες καταβολές, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις στον ταμειακό τους
προγραμματισμό και παρέχοντας τη δυνατότητα να επαυξήσουν την απόδοσή
τους με ορθολογική διαχείριση των διαθεσίμων τους.

•

Σε περίπτωση υποκατάστασης βραχυπρόθεσμου δανεισμού της επιχείρησης,
βελτιώνονται οι συνθήκες ρευστότητάς της.

•

Περιορίζεται το κόστος παρακολούθησης και εξυπηρέτησης του σχετικού
λογαριασμού.
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Δ)

Κοινοπρακτικά δάνεια

Είναι δάνεια που χορηγούν από κοινού μεγάλες (ελληνικές ή ξένες) τράπεζες, σε
μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις (κατασκευαστικές, ναυτιλιακές κλπ.), τόσο για την
κάλυψη αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης όσο και για την υλοποίηση επενδυτικών
τους σχεδίων. Μέσω των δανείων αυτών, παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης του
αναγκαίου για την Επιχείρηση κεφαλαίου, σε ποσοστό μέχρι και 100%, με συμμετοχή
στη χρηματοδότηση περισσότερων της μιας Τραπεζών.
Το

επιτόκιο,

η

διάρκεια

και

οι

λοιποί

όροι

των

εν

λόγω

δανείων

είναι

διαπραγματεύσιμοι και ποικίλουν κάθε φορά, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της
χρηματοδοτούμενης επιχείρησης (μέγεθος τομέας δραστηριότητας, φερεγγυότητα,
βιωσιμότητα κ.ά.).

2.3 ΜΕΤΡΑ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΡΦΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2.3.1

Χρηματοδοτική Μίσθωση {Leasing), Ν. 1665/86

Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) είναι μια σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης
επιχειρήσεων και επαγγελματιών για την απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή
ακινήτων και εξοπλισμού για επαγγελματική χρήση. To leasing εμφανίστηκε στις ΗΠΑ
το 1940 και θεσμοθετήθηκε το 1956 με την ίδρυση της πρώτης εταιρίας leasing.

Κάθε επιχείρηση βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική, κατασκευαστική, τουριστική,
γεωργική, γεωργική, μεταφορών, υπηρεσιών, κλπ. ανεξάρτητα από νομική μορφή και
μέγεθος καθώς και κάθε ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη
μορφή χρηματοδότησης έτσι ώστε να αποκτήσει, να επεκτείνει ή να εκσυγχρονίσει
τον εξοπλισμό του χωρίς να δανείζεται χρήματα ή να δεσμεύει ίδια κεφάλαια.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1665/86, η εταιρία leasing υποχρεώνεται να
παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση ακινήτου ή εξοπλισμού που προορίζεται για
την επιχείρηση ή το επάγγελμα του αντισυμβαλλόμενου (μισθωτή), παρέχοντάς του
συγχρόνως το δικαίωμα να αγοράσει το ακίνητο ή τον εξοπλισμό είτε να ανανεώσει
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τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας (μισθωτής) επιλέγει
τον εξοπλισμό ή το ακίνητο που θεωρεί κατάλληλο για τις ανάγκες του. Υποβάλλει το
αίτημα στην εταιρία leasing (εκμισθωτής), η οποία - εφόσον εγκρίνει το αίτημα αναλαμβάνει να αγοράσει τον εξοπλισμό αυτόν από τον προμηθευτή ή το ακίνητο
από τον ιδιοκτήτη του. Στη συνέχεια εκμισθώνει το μεν εξοπλισμό για περίοδο
τουλάχιστον τριών ετών, το δε ακίνητο τουλάχιστον για δέκα χρόνια. Στο τέλος της
μισθωτικής περιόδου, ο μισθωτής μπορεί είτε να εξαγοράσει το πάγιο (εξοπλισμός ή
ακίνητο) έναντι συμβολικού τιμήματος είτε να ανανεώσει τη σύμβαση για ορισμένο
χρόνο. Η εταιρία leasing, δηλαδή, διατηρεί την ιδιοκτησία ενός περιουσιακού
στοιχείου, παραχωρώντας τη χρήση αυτού στο μισθωτή για μία συγκεκριμένη
χρονική περίοδο έναντι μισθωμάτων που συνολικά εξοφλούν πλήρως την αξία του
μισθίου πλέον τόκων και κέρδους.

Τα πλεονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι σημαντικά και ενδεικτικά
αναφέρονται τα παρακάτω:
>

Παρέχει συνήθως 100% χρηματοδότηση.

>

Μετριάζει το κόστος της χρηματοδότησης του μισθωμένου εξοπλισμού.

>

Βελτιώνει την εικόνα του ισολογισμού και της κεφαλαιακής διάρθρωσής.

>

Ο επενδυτής προστατεύεται από την τεχνολογική απαξίωση του εξοπλισμού
του, τον οποίο μπορεί να ανανεώνει χωρίς να δεσμεύει ίδια κεφάλαια.

>

Η διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι απλή και γρήγορη.

>

Συνήθως δεν απαιτούνται πρόσθετες εξασφαλίσεις πέρα από τη διατήρηση της
κυριότητας του μισθίου από την εκμισθώτρια εταιρία.

>

Μεγιστοποιεί τα τεχνολογικά οφέλη.

>

Οι συμβάσεις leasing απαλλάσσονται από τις φορολογικές επιβαρύνσεις των
δανειακών συμβάσεων.

>

Τα ευεργετήματα που εξασφαλίζει ο επενδυτής μέσω του αναπτυξιακού νόμου
δε θίγονται από την πραγματοποίηση επενδύσεων με leasing.

>

Για αρκετούς κλάδους της οικονομίας θεωρείται ως η κατ' εξοχήν μορφή
χρηματοδότησης

εξοπλισμού

(π.χ.

εταιρίες

πληροφορικής

και

νέων

τεχνολογιών).

Εκ πρώτης όψεως, η χρηματοδοτική μίσθωση είναι πιο δαπανηρή από τον δανεισμό,
δεδομένου ότι τα επιτόκια με βάση τα οποία υπολογίζονται τα μισθώματα είναι
υψηλότερα από τα επιτόκια δανεισμού. Η διαφορά αυτή είναι εύλογη αφού οι εταιρίες
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leasing, μη έχοντας τη δυνατότητα προσφυγής στο αποταμιευτικό κοινό, όπως οι
εμπορικές τράπεζες, δανείζονται κυρίως από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών, όμως, από την εφαρμογή του θεσμού στην Ελλάδα
διαψεύδει αυτή την εικόνα. Η κύρια εξήγηση είναι το ότι το πραγματικό κόστος του
leasing είναι χαμηλότερο από αυτό του δανεισμού όταν συνυπολογιστούν και άλλοι
παράγοντες εκτός από το επιτόκιο, με κυριότερο από αυτούς τα φορολογικά
πλεονεκτήματα.

To

leasing

αποτελεί

μια ελκυστική

μορφή

χρηματοδότησης,

δεδομένης και της προβλεπόμενης αποκλιμάκωσης των τραπεζικών επιτοκίων, η
οποία θα επηρεάσει ευνοϊκά και προς όφελος των μισθωτών τη διαμόρφωση των
μισθωμάτων.

Τα ευεργετικά αποτελέσματα του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν
περιορίζονται μόνο στους επενδυτές και τους εν γένει συναλλασσόμενους αλλά
επεκτείνονται και στη λειτουργία της ίδιας της εθνικής οικονομίας αφού το leasing:
•

Διευρύνει τους ήδη ισχύοντες επενδυτικούς θεσμούς.

•

Προωθεί τις επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και επομένως αυξάνει την
παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας.

•

Προωθεί τον ανταγωνισμό στο τραπεζικό σύστημα με ευεργετικές συνέπειες
στο κόστος χρηματοδότησης.

•

Διευκολύνει τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό.

•

Βελτιώνει το επιχειρηματικό κλίμα, αφού ενθαρρύνει την επιχειρηματική
πρωτοβουλία χωρίς τη δέσμευση μεγάλου τμήματος των ίδιων κεφαλαίων.

•

Ελαχιστοποιεί τις χρονοτριβές μεταξύ της σύλληψης και της εφαρμογής της
επενδυτικής απόφασης.

•

Συντελεί στη διεθνοποίηση της οικονομίας.

•

Συντελεί στην προώθηση εξειδικευμένων τραπεζικών εργασιών.

Στην

Ελλάδα

και

σύμφωνα

με το

άρθρο

2

του

Ν.

1665/86,

συμβάσεις

χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούν να συνάπτουν ως εκμισθωτές μόνο ανώνυμες
εταιρίες με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια των εργασιών του άρθρου 1 του νόμου
αυτού. Για τη σύσταση τους απαιτείται ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδας.
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Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται είναι

10, όλες θυγατρικές τραπεζών και

χρησιμοποιούν το δίκτυο των καταστημάτων των μητρικών τους τραπεζών.
Οι εταιρίες αυτές είναι οι: ALPHA LEASING (έτος ίδρυσης 1981), ΕΤΒΑ LEASING
(1987), EUROLEASE (1989), ΕΘΝΙΚΗ LEASING (1990), ERGOLEASING (1991),
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (1993), ΙΟΝΙΚΗ LEASING (1993), ATE LEASING (1991), ΟΤΊΧρηματοδοτικές μισθώσεις (1987) και ABN-AMRO LEASING (1991).
Από στοιχεία των δημοσιευμένων ισολογισμών των εταιριών leasing, προκύπτει ότι ο
κύκλος εργασιών του κλάδου αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς γεγονός που
αποδεικνύει την ολοένα αυξανόμενη χρήση του leasing από τις επιχειρήσεις για τη
χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ή για τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού
εξοπλισμού τους.

2.3.2 Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring), Ν. 1905/90

To factoring αποτελεί δέσμη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών
επιχειρήσεων, οι οποίες πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες με
βραχυπρόθεσμη

πίστωση.

Συνίσταται

σε

τριμερή

συνεργασία

μεταξύ

ενός

προμηθευτή, των πελατών του και μιας εταιρίας factoring, η οποία αναλαμβάνει τη
διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των εκδιδομένων από τον
προμηθευτή τιμολογίων πώλησης με παράλληλη χορήγηση προκαταβολών επί της
αξίας τους. Επίσης, η εταιρία factoring αναλαμβάνει υπό προϋποθέσεις την κάλυψη
του πιστωτικού κινδύνου του προμηθευτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1905/90: «Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών
απαιτήσεων καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ ενός κατά κύριο επάγγελμα προμηθευτή
αγαθών ή υπηρεσιών (πωλητή) και ενός πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων
(factor), ο οποίος αναλαμβάνει να παρέχει στον προμηθευτή, για το διάστημα που
συμφωνείται, έναντι αμοιβής υπηρεσίες σχετικές με την παρακολούθηση και
είσπραξη μίας ή μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων του προμηθευτή από
συμβάσεις πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε τρίτους ή εκτέλεσης έργων».

Υπηρεσίες factoring παρέχονται μόνον από τράπεζες που έχουν εγκατασταθεί και
λειτουργούν μόνιμα στην Ελλάδα ή από ανώνυμες εταιρίες με αποκλειστικό σκοπό
την άσκηση της δραστηριότητας αυτής (Π.Δ.Τ.Ε. 2186/93).
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To factoring διακρϊνεται σε τρία είδη: το εγχώριο, το εξαγωγικό και το εισαγωγικό. Το
εγχώριο factoring καλύπτει ανάγκες συναλλαγών των επιχειρήσεων στην εγχώρια
αγορά, ενώ το εξαγωγικό και το εισαγωγικό factoring στη διεθνή αγορά. Πιο
συγκεκριμένα:

Εγχώριο factoring

Εάν η επιχείρηση επιθυμεί τη μετατροπή των εισπρακτέων τιμολογίων της σε
μετρητά για να αποκτήσει ρευστότητα, η εταιρία factoring χορηγεί προκαταβολή της
τάξεως του 80-85% της αξίας αυτών. Η εταιρία factoring αξιολογεί την πιστοληπτική
ικανότητα των πελατών της επιχείρησης, τόσο αυτών που έχουν ενταχθεί στο
πελατολόγιο της κατά την έναρξη της συνεργασίας όσο και των προσελκυόμενων
μεταγενέστερα.

Η εταιρία factoring αναλαμβάνει:
□

Όλες τις πράξεις διαχείρισης των τιμολογίων, όπως: είσπραξη, ενέργειες
υπενθύμισης προς τον οφειλέτη, εξώδικες και δικαστικές ενέργειες εφόσον
απαιτηθεί και σε συνεννόηση πάντα με την επιχείρηση. Στις περιπτώσεις που η
επιχείρηση επιθυμεί ειδική μεταχείριση του αγοραστή, η εταιρία factoring
ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες.

□

Τη

λογιστική

παρακολούθηση

των λογαριασμών του

αναλαμβανομένου

πελατολογίου με συνεχή παροχή σχετικών πληροφοριών στην επιχείρηση.
□

Τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση της επιχείρησης μέσω της προεξόφλησης
των εκχωρούμενων απαιτήσεων.

Η εταιρία factoring αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο υπό προϋποθέσεις και εφόσον
αυτό ζητηθεί από τη συνεργαζόμενη επιχείρηση. Ο αναλαμβανόμενος πιστωτικός
κίνδυνος αφορά στην οικονομική αδυναμία του οφειλέτη να καταβάλει την αξία των
σχετικών τιμολογίων και όχι στην άρνηση του να τα εξοφλήσει λόγω διαφορών που
ανακύπτουν μεταξύ πωλητή και αγοραστή.

Οι ωφέλειες της επιχείρησης από τη χρήση των υπηρεσιών factoring είναι πολλαπλές
και ιδιαίτερα σημαντικές για την παραγωγική και αποδοτική ανάπτυξη τους.
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Συνοψίζονται στα ακόλουθα:
□

Η αξιολόγηση από την εταιρία factoring της πιστοληπτικής ικανότητας των
υφιστάμενων και νέων αγοραστών εξυγιαίνει το πελατολόγιο της επιχείρησης
και δημιουργεί συνθήκες ομαλής είσπραξης των σχετικών τιμολογίων. Έτσι, η
επιχείρηση

αναπροσαρμόζει

έγκαιρα

την

πιστωτική

της

πολιτική

και

συγκεντρώνεται απερίσπαστη στην ανάπτυξη των εργασιών της.
□

Η ανάληψη από την εταιρία factoring της είσπραξης των τιμολογίων βελτιώνει
τη συμπεριφορά των οφειλετών ως προς την εξόφληση των υποχρεώσεων
τους, με αποτέλεσμα την έγκαιρη ρευστοποίηση των εισπρακτέων τιμολογίων
του προμηθευτή.

□

Η ανάθεση της διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης των εμπορικών
απαιτήσεων στην εταιρία factoring μειώνει σημαντικά τα λειτουργικά κόστη της
συνεργαζόμενης επιχείρησης.

□

Η χρηματοδότηση της επιχείρησης από την εταιρία factoring στηρίζεται στο
αξιολογημένο πελατολόγιο της και έτσι δεν απαιτείται παροχή πρόσθετων
εξασφαλίσεων. Επιπλέον, συνδέεται απόλυτα με τον κύκλο εργασιών της και
μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με αυτόν, γεγονός που εξασφαλίζει συνεχή
ρευστότητα και κατά συνέπεια δυνατότητα επίτευξης ευνοϊκότερων συμφωνιών
με τους προμηθευτές της.

□

Η ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από την εταιρία factoring διασφαλίζει την
πληρωμή των τιμολογίων και ελαχιστοποιεί τις επισφαλείς συναλλαγές. Κατ'
αυτόν τον τρόπο,

διευκολύνεται ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός της

επιχείρησης, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισμού της και
ενισχύεται

η

προκαταβολών

πιστοληπτική
έναντι

της ικανότητα,

δεδομένου

ότι

η

είσπραξη

της αξίας των τιμολογίων δεν εμφανίζεται

στις

υποχρεώσεις της.

Γενικότερα, η χρήση υπηρεσιών factoring δίνει τη δυνατότητα στην μΜΕ να
εκλογικεύσει την οργανωτική και λειτουργική δομή της να περιορίσει το κόστος της
να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της και να επικεντρώσει την προσοχή και δράση
της στη συνεχή ανάπτυξη της.
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Εξαγωγικό factoring

Το εξαγωγικό factoring παρέχει στην εξαγωγική επιχείρηση αντίστοιχες υπηρεσίες με
το εγχώριο factoring. Η εκχώρηση, όμως, στην εταιρία factoring των απαιτήσεων της
επιχείρησης έναντι των αγοραστών-εισαγωγέων γίνεται κατά κανόνα χωρίς δικαίωμα
επιστροφής στην επιχείρηση των μη εισπρακτέων τιμολογίων. Κατά συνέπεια η
εταιρία factoring αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο.

Η χρήση των υπηρεσιών του εξαγωγικού factoring αποφέρει στην επιχείρηση όλες τις
ωφέλειες του εγχώριου factoring. Συμπληρωματικά, επισημαίνονται τα εξής:

s

Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αγοραστών, η διαχείριση
κινδύνων στο εξωτερικό και η είσπραξη απαιτήσεων απαιτεί πολύπλοκους
χειρισμούς από τους οποίους απαλλάσσεται η εξαγωγική επιχείρηση.

s

Οι παραδοσιακές εξαγωγικές διαδικασίες υποκαθίστανται από την ευέλικτη και
αποτελεσματική διαχείριση των εξαγωγών μέσω ανοικτού λογαριασμού, που
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της εξαγωγικής επιχείρησης και συμβάλλει
στην επιτυχή διείσδυση της στη διεθνή αγορά.

Εισαγωγικό factoring

Η εισαγωγική επιχείρηση απαλλάσσεται από τις παραδοσιακές διαδικασίες των
εισαγωγών και αγοράζει προθεσμιακά με ανοικτό λογαριασμό, γεγονός που της
επιτρέπει να βελτιώνει την αγοραστική δύναμη της τους όρους αγορών και την
ανταγωνιστικότητα της.

Οι επιχειρήσεις που ενδείκνυται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών factoring έχουν τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
□

Παρουσιάζουν αναπτυσσόμενη και κερδοφόρα δραστηριότητα.

□

Πραγματοποιούν πωλήσεις με βραχυπρόθεσμη πίστωση.

□

Έχουν

ευρύ

αριθμό

πελατών

με

επαναληπτική

και

καλή

αγοραστική

συμπεριφορά.
□

Εκδίδουν τιμολόγια με σημαντική μέση αξία.

□

Η συμφωνία με την εταιρία factoring και η παροχή του κατάλληλου κατά
περίπτωση συνδυασμού υπηρεσιών διαμορφώνει και το κόστος συνεργασίας το
οποίο αναφέρεται:
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Στην προμήθεια, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την αναλαμβανόμενη
ομάδα των αγοραστών-πελατών, τον αριθμό και τη

μέση αξία των

τιμολογίων, καθώς και τη διάρκεια της μέσης πιστωτικής περιόδου. Για την
κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, η προμήθεια προσαυξάνεται.
Στο επιτόκιο

που εφαρμόζεται

επί των χορηγήσεων (αντίστοιχο των

τραπεζικών για κεφάλαιο κίνησης) με εισφορά του Ν. 128/75 στο 0,12%. Οι
προκαταβολές του εξαγωγικού factoring πραγματοποιούνται στο νόμισμα του
τιμολογίου, με εφαρμογή επιτοκίου LIBOR πλέον πληθωρισμού.

2.3.3

Επιχειρηματικά Κεφάλαια Υψηλού Κινδύνου ( Venture Capital)
Ν. 1775/88 & 2367/95

Ο όρος VENTURE CAPITAL είναι αγγλοσαξονικός. Στα ελληνικά έχει αποδοθεί ως
«Επιχειρηματικό Κεφάλαιο Υψηλού Κινδύνου (Ε.Κ.Υ.Κ.)», ενώ οι εταιρίες που ασκούν
αυτή τη δραστηριότητα αναφέρονται ως «Εταιρίες Παροχής Επιχειρηματικού
Κεφαλαίου (Ε.Π.Ε.Κ.)».

Σύμφωνα με το νόμο Ν.1775/88, τη δραστηριότητα αυτή ασκούν οι Ε.Π.Ε.Κ.,
εταιρίες με σκοπό την προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και
καινοτομίας. Ο Ν.2367/95 διεύρυνε την έννοια ως εξής: «Οι Εταιρίες Κεφαλαίου
Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) είναι ανώνυμες εταιρίες, που σκοπό έχουν τη
συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, των οποίων οι
μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και ασκούν γεωργική, βιομηχανική,
μεταλλευτική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή ή εμπορική δραστηριότητα. Εξαιρούνται σε
κάθε περίπτωση κτηματικές οικοδομικές και κατασκευαστικές εταιρίες επιχειρήσεις
μεσιτικών εργασιών, αντιπροσωπειών, τυχερών παιχνιδιών και χρηματοπιστωτικών
εργασιών (τράπεζες, ασφάλειες, κλπ.), αθλητικά σωματεία και οργανισμοί, καθώς και
επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης». Το ελάχιστο κεφάλαιο για την ίδρυση μιας
Ε.Κ.Ε.Σ. έχει οριστεί σε 1.000.000.000 δρχ. και κανείς από τους μετόχους της (νομικά
ή φυσικά πρόσωπα) δεν επιτρέπεται να κατέχει αμέσως ή εμμέσως πάνω από το 30%
του κεφαλαίου αυτού. Ειδικά, για τα πιστωτικά ιδρύματα, επιτρέπεται να κατέχουν
κατ' ανώτατο όριο αμέσως ή εμμέσως το 65% των μετοχών.
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Ορισμός του Ε.Κ.Υ.Κ.

Το Ε.Κ.Υ.Κ. είναι μετοχική επένδυση σε επιχειρήσεις με προοπτική μεγέθυνσης και
συνοδεύεται από ενέργειες και δράσεις εκ μέρους των επενδυτών, που αυξάνουν την
αξία της επιχείρησης με πρώτιστο στόχο τα κεφαλαιακά κέρδη. Ο επενδυτής (φυσικό
πρόσωπο ή επιχείρηση ή οργανισμός) αναλαμβάνει έναν υψηλό επιχειρηματικό
κίνδυνο συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο επιχείρησης μη εισηγμένης στο
Χρηματιστήριο, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνει να της παρέχει τεχνική, οργανωτική και
διοικητική υποστήριξη με στόχο την αύξηση της αξίας της σε ένα χρονικό διάστημα
από 3 έως 10 χρόνια και ανάλογα με την δραστηριότητα της επιχείρησης. Ο
επενδυτής δεν αποβλέπει σε έσοδα από μερίσματα, αλλά σε κεφαλαιακά κέρδη.

Ο θεσμός του Ε.Κ.Υ.Κ. δεν είναι απλά ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός. Είναι ένα
σύνολο ενεργειών, που συνδυάζει τεχνολογική αναβάθμιση της μΜΕ, επιχειρηματικό
πλάνο και διοικητική αναδιοργάνωση, εύρεση κεφαλαίων, συστηματική έρευνα και
μεθοδολογία.

Ο επενδυτής συμμετέχει

με κάποια

μορφή

στη

διοίκηση της

χρηματοδοτούμενης επιχείρησης με σκοπό την υποστήριξή της στην αντιμετώπιση
των κινδύνων και των δυσχερειών που προκύπτουν. Δεν υπάρχει περιορισμός ως
προς τον τομέα της οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο πραγματοποιείται η
επένδυση. Οι χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις μπορούν να είναι οποιουδήποτε
μεγέθους και σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης αρχίζοντας από τη μελέτη
σκοπιμότητας. Δεν υπάρχουν όρια χρηματοδοτήσεως αρκεί ο επενδυτής να διαβλέπει
δυνατότητες υψηλής απόδοσης σε μεσο-μακροπρόθεσμη βάση.

Στον όρο Ε.Κ.Υ.Κ. περιλαμβάνονται μορφές χρηματοδότησης όπως επενδύσεις σε
μετοχές κοινές ή προνομιούχες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο, επενδύσεις σε
ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές παροχή εγγυήσεων για τη χορήγηση δανείων
στις επιχειρήσεις και τοποθέτηση διαθεσίμων σε καταθέσεις ή βραχυχρόνιες κινητές
αξίες.

Ο ρόλος του επενδυτή Ε.Κ.Υ.Κ. είναι πολυσύνθετος. Οφείλει να αξιολογήσει και να
συνεκτιμήσεις αρκετούς παράγοντες προτού προβεί σε επένδυση.
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Οι δύο βασικότεροι είναι:
α)

η επιχείρηση ως προς τη δομή και οργάνωσή της, το ενδιαφέρον και η
αποφασιστικότητα της διοίκησης και

β)

το επιχειρηματικό πλάνο (BUSINESS PLAN).

Ακόμη, ο επενδυτής οφείλει:
α)

Να αξιολογήσει την επιχειρηματική ιδέα από τεχνικοοικονομική άποψη,

β)

Να υποστηρίξει τον επιχειρηματία στο σχεδίασμά του προγράμματος δράσης,

γ)

Να εκτιμήσει τον επιχειρηματικό κίνδυνο και αναλόγως να αποδεχτεί ή να
απορρίψει την πρόταση επένδυσης.

δ)

Να στελεχώσει την επιχείρηση με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό,

ε)

Να αντλήσει τα αναγκαία βραχυπρόθεσμα κεφάλαια για τη δημιουργία και την
εξέλιξη της επιχείρησης.

Στην περίπτωση της χρηματοδότησης με Ε.Κ.Υ.Κ., ο επενδυτής συμμετέχει στο
μετοχικό

κεφάλαιο

της

χρηματοδοτούμενης

επιχείρησης

συμμερίζεται

τον

επιχειρηματικό κίνδυνο και υποστηρίζει ενεργά την διοίκηση της επιχείρησης για τη
γρήγορη ανάπτυξη όχι μόνο οικονομικά, αλλά και με το κύρος του, τους συμβούλους
του και τις επαγγελματικές επαφές του. Ο επενδυτής δε δανείζει κεφάλαια με σκοπό
την είσπραξη τόκων και δεν αποζητά εξασφαλίσεις ή άλλες εμπράγματες εγγυήσεις
παρά στοχεύει στην υπεραξία της συμμετοχής του με ρευστοποίησή της μετά από 4
ως 8 χρόνια είτε πουλώντας την στους άλλους μετόχους ή σε τρίτους ή μέσω του
χρηματιστηρίου.

Για να χαρακτηριστεί μια επένδυση ως επιχειρηματικού κινδύνου, θα πρέπει:
□

Να υπάρχει νέο ή καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία, που να καλύπτει υπάρχουσες ή
να δημιουργεί νέες ανάγκες.

□

Να υπάρχει μεγάλη και δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά.

□

Να υπάρχουν ικανά στελέχη με επιτυχημένη πορεία.

□

Το επιχειρηματικό σχέδιο να εμφανίζει αποδόσεις αντίστοιχες του ρίσκου.

□

Το επιχειρηματικό σχέδιο να προβλέπει ικανοποιητική μέθοδο εξόδου.

Οι διάφορες μορφές επενδύσεων ταξινομούνται στον πίνακα 1.
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Πίνακας 1.

Seed Capital

Κεφάλαιο για ανάπτυξη και δοκιμή αρχικής ιδέας

Start-up Capital

Κεφάλαιο εκκίνησης, ανάπτυξης προϊόντος ή
υπηρεσίας

Early Stage Financing

Χρηματοδότηση στα πρώτα στάδια παραγωγής και
πωλήσεων, ίσως και πριν ακόμη η επιχείρηση γίνει
κερδοφόρος

Development Financing

Κεφάλαιο για αύξηση της παραγωγικής

(Expansion Capital)

δυναμικότητας, επέκταση στην αγορά, κλπ.

Mezzanine (Bridge) Financing

Χρηματοδότηση στο στάδιο προετοιμασίας για την
είσοδο στο χρηματιστήριο

Ασφαλώς, δεν υπάρχουν σαφή όρια που καθορίζουν τις διαδοχικές κατηγορίες του
πίνακα 1. Παρόλα αυτά, η επικινδυνότητα (ρίσκο) της επένδυσης μειώνεται όσο
μεταβαίνουμε από το Seed Capital προς το Bridge Financing.

Στο πλαίσιο του Financial Engineering έχουν λειτουργήσει 5 ειδών μηχανισμοί:
•

η συμμετοχή σε εταιρίες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου ή η έμμεση
επιδότησή τους

•

η συνδρομή στη σύσταση Ταμείων Λήψης Συμμετοχών

•

η προώθηση των συμμετοχικών δανείων

•

η ανάπτυξη των Ταμείων Εγγυήσεων Συμμετοχών

•

η ίδρυση Ταμείων Κεφαλαίων Εκκίνησης

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της επιχείρησης και του επιχειρηματικού πλάνου,
καθορίζεται η στρατηγική του επενδυτή απέναντι στην επιχείρηση. Υπάρχει η
στρατηγική της λεγάμενης «ενεργητικής συμμετοχής» (HANDS ON MANAGEMENT),
όπου ο επενδυτής συμμετέχει ενεργά στη διοίκηση της επιχείρησης και συμβάλει
στην ανάπτυξή της (παρέχει συμβουλές σε χρηματοοικονομικά, θέματα προσλήψεων,
οργάνωσης, μάρκετινγκ, προώθησης προϊόντος, επέκτασης σε διεθνή κλίμακα, κλπ.).
Μια άλλη στρατηγική γνωστή με το όνομα HANDS OFF MANAGEMENT είναι αυτή
κατά την οποία η εταιρία Ε.Κ.Υ.Κ. δεν έχει ανάμειξη στην διαχείριση της εταιρίας και
πιθανότατα ούτε και συμμετοχή στο Δ.Σ. Οι περιπτώσεις, όμως, αυτές είναι σπάνιες.
Τέλος, άλλες εταιρίες Ε.Κ.Υ.Κ. ακολουθούν μια ενδιάμεση στρατηγική, κατά την οποία
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συμμετέχουν στο Δ.Σ. της επιχείρησης και παρακολουθούν από κοντά την πορεία
της, χωρίς να λαμβάνουν, όμως, μέρος στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων.
Που απευθύνεται

Το Επιχειρηματικό Κεφάλαιο Υψηλού Κινδύνου (Ε.Κ.Υ.Κ.) απευθύνεται κυρίως στις
μΜΕ. Ο λόγος είναι ότι οι μΜΕ, που χρειάζονται τα κεφάλαια για την υλοποίηση
κάποιας νέας επιχειρηματικής ιδέας βρίσκονται σε δυσχερή θέση να αντλήσουν τα
κεφάλαια αυτά με συμβατικούς τρόπους.

Το Ε.Κ.Υ.Κ. δεν περιορίζεται μόνο στη χρηματοδότηση της μΜΕ. Παρέχονται επίσης,
συμβουλές σε χρηματοοικονομικά, θέματα οργάνωσης, προσλήψεων, μάρκετινγκ,
προώθησης προϊόντος και επέκτασης σε διεθνή κλίμακα. Σκοπός του Ε.Κ.Υ.Κ. είναι η
χρηματοδότηση επιχειρήσεων, που πρόκειται να αναδειχτούν μεταξύ των πρώτων. Σε
μερικές περιπτώσεις, χρηματοδοτούνται και μεγαλύτερες επιχειρήσεις αρκεί να
υπάρχει κεφαλαιακή συμμετοχή, να αναμένονται θεαματικές εξελίξεις και να
υφίσταται το στοιχείο του υψηλού κινδύνου κατά την υλοποίηση της επιχειρηματικής
ιδέας.

Αναλυτικότερα οι επενδύσεις του Ε.Κ.Υ.Κ. αφορούν:
α)

Νεοσύστατες μΜΕ, που χρειάζονται κεφάλαια (START-UPS).

β)

Υφιστάμενες επιχειρήσει τις οποίες ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα στελέχη
που εργάζονται σε αυτές (MANAGEMENT BUY-OUTS). Σε αρκετές περιπτώσεις,
παρατηρείται μια μεγάλη εταιρία να αποσκοπεί στη πώληση μίας παραγωγικής
της μονάδα ή θυγατρικής της. Ένας πιθανός αγοραστής είναι τα διευθυντικά
στελέχη, που εργάζονται στην εταιρία ή στην παραγωγική αυτή μονάδα. Ο
επενδυτής Ε.Κ.Υ.Κ. συμμετέχει με τα κεφάλαιά του στη μετοχική σύνθεση της
εν λόγω εταιρίας, ενώ τη διοίκηση αυτής αναλαμβάνουν τα στελέχη τα οποία
τώρα έχουν μετατραπεί σε μετόχους. Αυτή η μορφή επενδύσεων Ε.Κ.Υ.Κ.
παρέχει τα μεγαλύτερα εχέγγυα επιτυχίας, αφού η εταιρία, στην οποία γίνεται η
επένδυση, προϋπάρχει, ενώ τη διοίκηση αναλαμβάνουν στελέχη, που κατά
τεκμήριο έχουν προϋπηρεσία και πείρα στον κλάδο. Από τη στιγμή δε που
γίνονται και μέτοχοι έχουν έναν ακόμη λόγο να επιτύχουν τα καλύτερα
αποτελέσματα.
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γ)

Αναπτυξιακά χρηματοδοτικά σχήματα (DEVELOPMENT FINANCING) προς μΜΕ,
οι οποίες παρουσιάζουν ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης, αλλά χρειάζονται
πρόσθετη χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου ή δανείων,
προκειμένου να ολοκληρώσουν κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα ή να αυξήσουν
την παραγωγή τους. Κατόπιν η χρηματοδοτική εταιρία Ε.Κ.Υ.Κ. ενισχύει την
κεφαλαιακή βάση της εταιρίας με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Στο στάδιο αυτό ορισμένες χρηματοδοτικές εταιρίες ακολουθούν το λεγόμενο

«HANDS ON APPROACH», δηλαδή παρακολουθούν πολύ στενά τα οικονομικά
και τεχνικά θέματα της εταιρίας και αναμιγνύονται ενεργητικά στη διοίκησή της
παρέχοντας, πέραν των κεφαλαίων, τεχνική και εμπορική υποστήριξη. Από τη
στιγμή που η εταιρία έχει αυξήσει την καθαρή της θέση και έχει βελτιώσει την
κεφαλαιακή της διάρθρωση μπορεί πιο εύκολα να απευθυνθεί στην εμπορική
τράπεζα, τη μητρική της εταιρίας Ε.Κ.Υ.Κ. και να συνάψει τα βραχυπρόθεσμα
δάνεια για τα κεφάλαια κινήσεως, που είναι
λειτουργία της.
δημιουργείται

Εκτός αυτού,

επιτρέπει

στην

όμως,

η

απαραίτητα για την καθημερινή
ισχυρή

αντιμετώπιση

των

κεφαλαιακή
αρχικών

βάση

που

ζημιών,

που

πιθανότατα θα προκύψουν, μέχρις ότου αυξηθεί ο κύκλος εργασιών και υπάρξει
κερδοφορία.

Μάλιστα,

σε

αρκετές

περιπτώσεις

τα

αρχικά

κεφάλαια

αποδεικνύονται ανεπαρκή για να καλύψουν τις ζημίες των πρώτων ετών
λειτουργίας της επιχείρησης, οπότε χρειάζεται το λεγόμενο SECOND ROUND

FINANCING, η εκ νέου δηλαδή ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της εταιρίας
που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργίας της.

Στόχοι των επενδυτών Ε.Κ.Υ.Κ.

Στόχος των επενδυτών Ε.Κ.Υ.Κ. είναι η κεφαλαιακή συμμετοχή σε επιχειρήσεις που
έχουν σημαντικότατες προοπτικές ανάπτυξης, ώστε να δικαιολογείται ο κίνδυνος που
αναλαμβάνουν. Ο ρυθμός ανάπτυξης που αναμένεται είναι συνήθως άνω του 45%,
ενώ στις μικρές τεχνολογικές επιχειρήσεις είναι της τάξης του 60-80%.

Η αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που
προσφέρει η αγορά χρήματος. Στόχος των επενδυτών Ε.Κ.Υ.Κ. είναι η έξοδος από την
επένδυση την κατάλληλη στιγμή με πώληση των μετοχών της εταιρίας στην οποία
συμμετείχαν. Τα έσοδα από μερίσματα δε θεωρούνται στρατηγικής σημασίας. Η
έξοδος από την επένδυση γίνεται είτε με πώληση σε κάποια μεγάλη επιχείρηση είτε,
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πιο συχνά, με τη δημόσια προσφορά (INITIAL PUBLIC OFFERING), ενώ σε λίγες μόνο
περιπτώσεις η επιχείρηση εξαγοράζεται εξ' ολοκλήρου από τον επιχειρηματία που την
δημιούργησε.

Το Ε.Κ.Υ.Κ. στοχεύει στην κάλυψη των χρηματοοικονομικών προβλημάτων κυρίως
κατά τις δύσκολες, μεταβατικές αλλά αναπτυξιακές φάσεις εξέλιξης μίας επιχείρησης
όπου η υψηλή απόδοση συνδυάζεται με υψηλό κίνδυνο. Μόλις η μεταβατική αυτή
περίοδος πλησιάζει προς το τέλος της και ο υψηλός ρυθμός απόδοσης αρχίζει να
υποχωρεί (χωρίς να παύει να είναι σημαντικά θετικός), η επένδυση ρευστοποιείται. Η
ρευστοποίηση γίνετε π.χ. πριν από την ωρίμανση του παραγόμενου προϊόντος και
ενώ ο ρυθμός κερδοφορίας δεν έχει φθάσει στο μέγιστο σημείο του. Οι επενδυτές
Ε.Κ.Υ.Κ. στοχεύουν ακόμα στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, στη δημιουργία νέων
προϊόντων, στη ριζική αναδιάρθρωση της λειτουργίας υφιστάμενων μονάδων ή την
εκμετάλλευση δυνητικά δυναμικών αγορών. Στόχος τους είναι τα προϊόντα ή οι
υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν να χαρακτηρίζονται για κάποιο χρονικό διάστημα
από μονοπωλιακή παρουσία στην αγορά, αφού συνήθως συνδέονται με κάποιου
είδους καινοτομία, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν τη ζήτηση που θα δημιουργηθεί
κατά τον καλύτερο τρόπο.

Πηγές προέλευσης Ε.Κ.Υ.Κ.

Διακρίνουμε 3 κυρίως πηγές:
α)

ανεξάρτητα ιδιωτικά κεφάλαια,

β)

μικρές επενδυτικές εταιρίες, θυγατρικές ιδιωτικών τραπεζών και

γ)

θυγατρικές επιχειρήσεις μεγάλων εταιριών.

Υπάρχει

και μία άλλη πηγή, οι εταιρίες PENSION FUNDS AND INSURANCE

COMPANIES, οι οποίες όμως συμμετέχουν εμμέσως αγοράζοντας μετοχές μίας
εταιρίας Ε.Κ.Υ.Κ.

Στον πίνακα 2 καταγράφονται οι πηγές Ε.Κ.Υ.Κ. στην Ε.Ε.
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Πίνακας 2.
Τράπεζες

32%

Επιχειρήσεις

21%

Ιδιώτες

13%

Ταμεία συνάξεων

10%

Δημόσιοι φορείς

6%

Λοιποί

7%
100%

(Στοιχεία Δελτίου Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών, Τεύχος 31, Γ’ τριμηνίας 1991)

Τράπεζες και Ε.Κ.Υ.Κ.

Το

Ε.Κ.Υ.Κ.

δε

θεωρείται

ότι

ανταγωνίζεται

τις

παραδοσιακές

μορφές

χρηματοδοτήσεων, αλλά ότι τις συμπληρώνει. Οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται
με Ε.Κ.Υ.Κ. είναι αυτές, που οι τράπεζες συνήθως δεν χρηματοδοτούν λόγω του
υψηλού κινδύνου του επιχειρηματικού προγράμματος τους (BUSINESS PLAN).
Επομένως,

οι

Εταιρίες

Παροχής

Επιχειρηματικών

Κεφαλαίων

(Ε.Π.Ε.Κ.)

δεν

ανταγωνίζονται τις τράπεζες. Αντίθετα, οι τράπεζες μπορεί να έχουν άμεσα ή έμμεσα
οφέλη. Άμεσα κεφαλαιακά κέρδη (ή ζημίες) από τη συμμετοχή στο μετοχικό
κεφάλαιο μιας Ε.Π.Ε.Κ. ή έμμεσα οφέλη αφού η χρηματοδότηση με Ε.Κ.Υ.Κ. ενισχύει
μακροπρόθεσμα τον όγκο των άλλων τραπεζικών εργασιών (με την προαγωγή νέων
δυναμικών επιχειρήσεων που θα εισαχθούν στο πιστωτικό κύκλωμα).

Παρά το γεγονός ότι έχει διέλθει αρκετός χρόνος από τη δημοσίευση του νόμου για
τις Εταιρίες Παροχών Επιχειρηματικού Κεφαλαίου, ο θεσμός δεν έχει ακόμη
αναπτυχθεί, όπως στο εξωτερικό. Ως λόγοι φέρονται η έλλειψη ικανοποιητικών
κινήτρων, η διστακτικότητα των επιχειρήσεων ως προς πιθανή εμπλοκή τους σε
γραφειοκρατικές διαδικασίες και ο περιορισμός του νόμου σε επενδύσεις υψηλής
τεχνολογίας και καινοτομίας. Εξάλλου, οι ιδιοκτήτες των μΜΕ δεν δέχονται πάντα
αβίαστα τη μετοχική μορφή χρηματοδότησης ενώ και οι επενδυτές προτιμούν να
διαθέσουν τα κεφάλαιά τους σε εταιρίες που ήδη βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό
επίπεδο οικονομικής κατάστασης. Σημειώνεται, επίσης ότι το μέγεθος της ελληνικής
αγοράς για τις υπηρεσίες των Ε.Π.Ε.Κ. είναι σχετικά μικρό και οι ευκαιρίες
συνεργασίας στο πνεύμα του θεσμικού πλαισίου περιορισμένες. Εκτός αυτού, το
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κόστος κεφαλαίων που καλούνται να αντλήσουν οι Ε.Π.Ε.Κ. από την αγορά είναι
ακόμη σημαντικό.

Για

τους

παραπάνω

λόγους

οι

περισσότερες

από

τις

Εταιρίες

Παροχής

Επιχειρηματικού Κεφαλαίου, που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα, λειτουργούν με βάση
το ορισμό του Ν.1775/88, όπως διευρύνθηκε από το Ν.2367/95. Οι εταιρίες αυτές
είναι:
ΜΠΕΡΙΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. με διακριτικό

α)

τίτλο «BARING HELLENIC VENTURES (B.H.V.) S.A.».
β)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Α.Ε. με διακριτικό
τίτλο «HELLENIC VENTURES S.A.».

γ)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Π.Ε.Κ.

δ)

ALPHA VENTURES

ε)

Cm ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

στ)

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ζ)

ΕΤΒΑ

η)

ΕΤΕΒΑ

θ)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ PRIME BANK

Τα οφέλη για την ελληνική οικονομία από τη δραστηριοποίηση των παραπάνω
Εταιριών Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων αναμένονται να είναι σημαντικά.
Κατά κύριο λόγο, θα ενισχυθεί η επενδυτική προσπάθεια της χώρας με την εισαγωγή
κεφαλαίων και τεχνογνωσίας (Know-hoW) από το εξωτερικό. Παράλληλα, δίνονται
ευκαιρίες σε μΜΕ με νέες επιχειρηματικές ιδέες να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους προς
όφελος τόσο των ιδίων όσο και της εθνικής οικονομίας.

2.3.4

Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων (Ε.Α.Ε.), Ν. 2367/95

«Οι Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων (Ε.Α.Ε.) είναι ανώνυμες εταιρίες με κύριο σκοπό
την παροχή εγγυήσεων σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και σε
κατασκευαστικούς και προμηθευτικούς οίκους και νομικά πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου υπέρ των μετόχων τους. Μέτοχοι μπορεί να είναι μόνο μέλη των
εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών επιμελητηρίων, τα οποία
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να διατηρούν εμπορική ή μεταποιητική επιχείρηση, η οποία δεν απασχολεί άνω των
100 εργαζομένων. Επιτρέπεται κατά την ίδρυση Ε.Α.Ε. η συμμετοχή των ως άνω
επιμελητηρίων, πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιριών
και φορέων του δημοσίου τομέα. Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση μιας
Ε.Α.Ε. ορίζεται το ποσό των 300.000.000 δρχ.» (Ν.2367/95)

Ένα από τα σημαντικότερα μέσα που προωθεί η Ε.Ε. για την υποβοήθηση των μΜΕ
στην

προσπάθεια

τους

να

αντλήσουν

κεφάλαια

από

το

υφιστάμενο

χρηματοπιστωτικό σύστημα και να αναπτυχθούν μέσα στο έντονα ανταγωνιστικό
διεθνές περιβάλλον είναι ο θεσμός των Εταιριών Αμοιβαίων Εγγυήσεων (Ε.Α.Ε.).
Οι Ε.Α.Ε. έχουν φύση και προορισμό καθαρά επαγγελματικό, αποβλέπουν στην
εξασφάλιση πρόσβασης των μελών τους στο χρηματοοικονομικό σύστημα και
στηρίζονται

στις

αρχές

της

συνυπευθυνότητας,

της

αλληλεγγύης

και

της

αμοιβαιότητας των μελών τους. Βασικός σκοπός τους είναι η παροχή εγγύησης υπέρ
των μΜΕ-μελών τους για τη χρηματοδότηση τους από τις τράπεζες.

Για την προώθηση του θεσμού έχει σχεδόν πάντοτε παρέμβει το κράτος με τη
θέσπιση κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, την παροχή φορολογικών κινήτρων, την
ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για τη δημιουργία του αρχικού κεφαλαίου των Ε.Α.Ε.
και τη σύσταση κεντρικών ή περιφερειακών Φορέων Αντεγγύησης οι οποίοι
εγγυώνται κατά ένα ποσοστό (συνήθως 40-60%) την κάλυψη των παρεχόμενων από
τις Ε.Α.Ε. εγγυήσεων.

Η Ε.Ε., η οποία επιδιώκει την ενίσχυση των μΜΕ, ενθαρρύνει και προωθεί το θεσμό,
συγχρηματοδοτώντας την ίδρυση και λειτουργία Ε.Α.Ε. και Φορέων Αντεγγύησης.
Παράλληλα, με διάφορα προγράμματα στοχεύει στη δημιουργία Ε.Α.Ε. στα κράτημέλη, όπου δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί ο θεσμός (Ελλάδα, Ιρλανδία, Αγγλία), καθώς
και στην οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων για την παροχή πληροφοριών σχετικά
με την ορθολογικότερη οργάνωση και λειτουργία των Ε.Α.Ε. Εξάλλου, η Ε.Ε.
προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω το θεσμό έχει εκχωρήσει το ρόλο της παροχής
τεχνικής βοήθειας και της πληροφόρησης στα κράτη-μέλη, όπου εισάγεται ο θεσμός
στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αμοιβαίων Εγγυήσεων, οργανισμό μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ο οποίος ιδρύθηκε το 1992 από Φορείς και Οργανισμούς Αμοιβαίων
Εγγυήσεων και αριθμεί περίπου 800 Ε.Α.Ε.
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Ο τρόπος σύστασης, διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας των Ε.Α.Ε. ποικίλλει από
χώρα σε χώρα και καθορίζεται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, καθώς επίσης και
από το καταστατικό και τον κανονισμό λειτουργίας της κάθε Ε.Α.Ε. Την ίδρυση των
Ε.Α.Ε. υποστηρίζουν συνήθως επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις τράπεζες
ασφαλιστικές εταιρίες και κρατικοί και περιφερειακοί φορείς.

Οι Ε.Α.Ε. οργανώνονται κατά περιφέρεια και πολυκλαδικά ή κατά κλάδο και σε εθνικό
επίπεδο. Η συμμετοχή των μΜΕ στο Ιδρυτικό Κεφάλαιο των Ε.Α.Ε. είναι συμβολική.
Το Ιδρυτικό Κεφάλαιο καταβάλλεται συνήθως από τα επιμελητήρια, τις τράπεζες και
τους κρατικούς και περιφερειακούς φορείς. Πέραν του Ιδρυτικού Κεφαλαίου της
Ε.Α.Ε. δημιουργείται ένα Συνεγγυητικό Κεφάλαιο (Εσωτερικό Ταμείο Κινδύνου) από
συνδρομές που καταβάλλουν υποχρεωτικά τα μέλη για την παροχή της εγγύησης,
από κέρδη της Ε.Α.Ε. και άλλους πόρους. Το κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιείται για την
κάλυψη τυχόν καταπτώσεων από τις παρεχόμενες από την Ε.Α.Ε. εγγυήσεις.

Η δημιουργία του θεσμού στηρίζεται στην ιδέα της συλλογικής ευθύνης που αποτελεί
και το κατ' εξοχήν χαρακτηριστικό του. Όταν κάποιο μέλος-μέτοχος δανειοδοτηθεί με
εγγύηση της Ε.Α.Ε. και δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του στην τράπεζα, η
κατάπτωση της εγγύησης επιβαρύνει αναλογικά όλα τα μέλη της Ε.Α.Ε., τα οποία
έχουν εν ισχύ εκκρεμείς εγγυήσεις από αυτήν και κατά συνέπεια έχει καταβληθεί
μερίδιο τους στο Εσωτερικό Ταμείο Κινδύνου.

Για την επιβίωση της Ε.Α.Ε., οι καταπτώσεις των εγγυήσεων θα πρέπει πάντοτε να
καλύπτονται από το εκάστοτε υπόλοιπο του Εσωτερικού Ταμείου

Κινδύνου.

Το ύψος των καταπτώσεων μάλιστα καθορίζει και το ποσοστό συνδρομής στο Ταμείο
Εσωτερικού Κινδύνου, που επιβάλλεται στα μέλη της Ε.Α.Ε. για την παροχή
εγγύησης. Το ποσοστό αυτό που είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ο μικρομεσαίος
επιχειρηματίας μπορεί να κυμαίνεται από 1% έως 5% του εκάστοτε εγγυόμενου
ποσού, το οποίο αναλαμβάνει άτοκα μετά τη λήξη της εγγύησης, εφόσον βέβαια δεν
παρουσιασθεί περίπτωση κατάπτωσης. Για να μετριασθεί το αδύνατο αυτό σημείο
του θεσμού και να διευκολυνθούν οι μΜΕ σε συνεχή πρόσβαση στον τραπεζικό
δανεισμό, η Πολιτεία, συνήθως ή και τρίτοι δημιουργούν έναν Φορέα Αντεγγύησης
που καλύπτει, έναντι προμήθειας μέρος των εγγυήσεων που παρέχουν οι Ε.Α.Ε.
(10-50%).
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Οι Ε.Α.Ε. συνεργάζονται συνήθως μόνο με τα μέλη τους, με εξαίρεση τη Γερμανία,
όπου οι Ε.Α.Ε. εγγυώνται δάνεια και σε μη μέλη.

Οι υπηρεσίες που συνήθως παρέχουν οι Ε.Α.Ε., είναι:
♦

Εγγυήσεις για την κάλυψη χρηματοδότησης από τις τράπεζες.

♦

Δάνεια, τα κεφάλαια των οποίων αντλούν συγκεντρωτικά από τράπεζες.

♦

Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η εγγύηση που παρέχει η Ε.Α.Ε. στις τράπεζες για λογαριασμό των μελών της
σπανιότατα καλύπτει το 100% του δανείου που χορηγείται με βάση αυτήν. Οι Ε.Α.Ε.
επιδιώκουν να καλύπτουν βέβαια όσο το δυνατό υψηλότερο ποσοστό του δανείου
(80-85%), αφήνουν όμως πάντοτε ένα ποσοστό κινδύνου στις τράπεζες, ώστε να
υπάρχει συνυπευθυνότητα και των τραπεζών.

Οι Ε.Α.Ε. για την χορήγηση των εγγυήσεων στηρίζονται κυρίως στη γνώση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας του μέλους τους, στην πιστοληπτική του ικανότητα
και στην αξιολόγηση της επένδυσης χωρίς να προβλέπουν βέβαια την εξασφάλιση
του κινδύνου. Ανάλογα με το ύψος και τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης αλλά
και την ύπαρξη τυχόν αντεγγύησης, η Ε.Α.Ε. ζητά συνήθως προσωπικές εγγυήσεις ή
και εμπράγματες εξασφαλίσεις προκειμένου να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
και να αναπληρώνει και να διατηρεί σε καλό επίπεδο τα αποθέματα της. Παράλληλα,
η πιστώτρια τράπεζα εξετάζει κάθε παρεχόμενη χορήγηση με τα δικά της κριτήρια,
εκτιμά τους κινδύνους που αναλαμβάνει και ζητά οποιαδήποτε πρόσθετη κάλυψη
θεωρεί αναγκαία.

Θα ήταν συνεπώς λανθασμένο να θεωρηθεί ότι η παρεχόμενη από τις Ε.Α.Ε. εγγύηση
συνεπάγεται αυτόματα την κατάργηση των εμπράγματων εξασφαλίσεων και ότι
αποτελεί πανάκεια στο πρόβλημα της εξεύρεσης δανειακών κεφαλαίων για τις μΜΕ. Ο
θεσμός των Ε.Α.Ε. δημιουργήθηκε απλά για να διευκολύνει τις μΜΕ στην πρόσβαση
τους στον τραπεζικό δανεισμό.
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2.4 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2601/1998, ΦΕΚ Τεύχος Α, Φύλλο 81

Ο Νόμος 2601/1998 είναι ο νεότερος μίας σειράς Αναπτυξιακών Νόμων (Ν. 1892/90,
Ν.2234/94) που ψηφίστηκαν με σκοπό την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και
κατά

συνέπεια

μέσω

αυτών την

περιφερειακή

ανάπτυξη,

την αύξηση της

απασχόλησης, τη βελτίωση της avraYGWicmKO^TaQ την αναδιάρθρωση τομέων και
κλάδων της παραγωγής, την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών στον ελληνικό
και τον ευρύτερο διεθνή χώρο, την προστασία του περιβάλλοντος και την
εξοικονόμηση ενέργειας.

2.4.1

Διαίρεση της Επικράτειας σε περιοχές

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, η Επικράτεια διαιρείται σε
τέσσερις (4) περιοχές ως εξής :

ΠΕΡΙΟΧΗ «Δ»:

Περιλαμβάνει τους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, τις
ΒΙ.ΠΕ., Ε.Τ.Β.Α. της Περιφέρειας Ηπείρου, τα νησιά της
Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους,
σύμφωνα

με την απογραφή του

1991,

τα νησιά της

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τη Νήσο Θάσο, το Νομό
Δωδεκανήσου, πλην της περιοχής που καθορίζεται από την
υπουργική απόφαση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της
πόλης της Ρόδου και την παραμεθόρια ζώνη του ηπειρωτικού
τμήματος της χώρας σε απόσταση 20 χλμ. από τα σύνορα,
στην οποία εντάσσονται και οι δήμοι ή οι κοινότητες των
οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή.

ΠΕΡΙΟΧΗ «Γ»:

Περιλαμβάνει περιφέρειες ή νομούς της Επικράτειας, που
εμφανίζουν έντονα προβλήματα ανεργίας ή και μείωσης του
ενεργού

πληθυσμού,

Θεσσαλονίκης και

πλην

των

των νομών

ή

Νομών

Αττικής

και

τμημάτων τους,

που

περιλαμβάνονται στη Δ’ Περιοχή. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εργασίας, που
εκδίδεται κάθε δύο έτη και δεν μπορεί να τροποποιηθεί μέσα

35

στο χρονικό αυτό διάστημα, προσδιορίζονται περιφέρειες ή
νομοί της χώρας, όπου:
α)

Ο

μέσος όρος της άνεργέ

βάσει

των εκάστοτε

διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων της Ε.Σ.Υ.Ε., για το
χρονικό

διάστημα

της

προηγούμενης

τετραετίας

υπερβαίνει κατά μία τουλάχιστον ποσοστιαία μονάδα το
μέσο όρο της ανεργίας σε όλη τη χώρα για την περίοδο
αυτή.
β)

Εμφανίζει μείωση ο ενεργός πληθυσμός της χώρας.
Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει και τη Ζώνη Λαυρεωτικής
του Νομού Αττικής όπως αυτής καθορίστηκε με την
37349/5.11.1991 κοινή απόφαση (ΦΕΚ 950 Β') των
Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων, Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών.

ΠΕΡΙΟΧΗ «Β»:

Περιλαμβάνει τη ΒΙ.ΠΕ., Ε.Τ.Β.Α., την Επαρχία Λαγκαδά και το
τμήμα δυτικά του ποταμού Αξιού του Νομού Θεσσαλονίκης,
την επαρχία Τροιζηνίας του Νομού Αττικής καθώς και της
περιφέρειας,

τους

νομούς

ή

τα

τμήματα

νομών

της

Επικράτειας που δεν εντάσσονται στις περιοχές Δ', Γ', Α'.

ΠΕΡΙΟΧΗ «Α»:

Περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην
των τμημάτων τους που εντάσσονται στις λοιπές περιοχές.
"Για το διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000 περιλαμβάνονται στην
περιοχή Γ’ πέραν της ζώνης Λαυρεωτικής του Νομού Αττικής
και οι Περιφέρειες οι νομοί και τα τμήματα νομών που δεν
εντάσσονται, κατά τα ανωτέρω, στις A', Β', και Δ' περιοχές
ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την
ένταξή τους στην περιοχή Γ'".
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2.4.2

Είδη παρεχόμενων ενισχύσεων

Για την πραγματοποίηση των υπαγόμενων στις διατάξεις του παρόντος νόμου
επενδύσεων, προγραμμάτων και επιχειρηματικών σχεδίων, παρέχονται τα ακόλουθα
είδη ενισχύσεων:
α)

Επιχορήγηση

που

συνίσταται

στη

δωρεάν

παροχή

από το Δημόσιο

χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης της
επένδυσης ή του επιχειρηματικού σχεδίου.

β)

Επιδότηση των τόκων που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο
τμήματος των καταβαλλόμενων τόκων των μεσομακροπρόθεσμων δανείων
τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας, που λαμβάνονται για την υλοποίηση της
ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης.

γ)

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το
Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης
που συνάπτεται για την απόκτηση της χρήσης καινούργιου μηχανολογικού και
λοιπού εξοπλισμού.

δ)

Φορολογική απαλλαγή ύψους μέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της αξίας
της πραγματοποιούμενης και ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης ή και της
αξίας της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού
εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην
απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη διανεμόμενων κερδών της
πρώτης

δεκαετίας

από

την

πραγματοποίηση

της

επένδυσης

ή

του

προγράμματος, με το σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού.

ε)

Ειδικά κίνητρα, πέραν των ανωτέρω, για ιδιαζόντως σημαντικές βιομηχανικές,
μεταλλευτικές και τουριστικές επενδύσεις, ύψους άνω των είκοσι πέντε (25)
δισ. δρχ., που προέβλεπαν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, και 4 του
άρθρου 3 και της παρ. 6 του άρθρου 4 του καταργηθέντος νόμου 4171/1961
«Περί λήψεως γενικών μέτρων για την υποβοήθηση των αναπτύξεων της
οικονομίας της χώρας» (ΦΕΚ 93 Α'/1961).
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Διάκριση των επενδυτικών φορέων

2.4.3

Για την εφαρμογή των ενισχύσεων του Ν.2601/98, οι φορείς (εταιρίες ή ατομικοί
επιχειρηματίες) της επενδυτικής δραστηριότητας του άρθρου 3 διακρίνονται σε νέους
και παλαιούς.

α) Νέοι:

είναι νεοϊδρυόμενες εταιρικές ή ατομικές επιχειρήσεις καθώς και
εκείνες που υποβάλλουν αίτηση για εφαρμογή των ενισχύσεων του
παρόντος πριν παρέλθει πενταετία από την σύστασή τους ή την
έναρξη επιτηδεύματος προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις.
Εταιρίες που προήλθαν από μετατροπή άλλης εταιρίας ή ατομικής
επιχείρησης ή από συγχώνευση εταιριών ή και ατομικών επιχειρήσεων
ή εκείνες που απορρόφησαν άλλη εταιρία ή ατομική επιχείρηση ή
κλάδο άλλης καθώς και εκείνες που απορροφήθηκαν από άλλη
εταιρία, δεν νοούνται ως νέοι φορείς εφόσον μία από τις πιο πάνω
εταιρίες

ή

ατομικές

επιχειρήσεις

πριν

από

τη

μετατροπή,

τη

συγχώνευση ή την απορρόφηση αποτελεί παλαιό φορέα.

β) Παλαιοί:

είναι εκείνοι οι φορείς που υποβάλλουν αίτηση για εφαρμογή των
ενισχύσεων του παρόντος μετά την πάροδο πενταετίας από τη
σύστασή τους ή την έναρξη επιτηδεύματος προκειμένου για ατομικές
επιχειρήσεις.

2.4.4

Α)

Καθορισμός παρεχόμενων ενισχύσεων

Για τις επενδύσεις ή/και τα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού

των νέων φορέων, παρέχονται όλα τα είδη ενισχύσεων, εναλλακτικά ως εξής:

1)

Επιχορήγηση των ενισχυόμενων δαπανών και επιδότηση των τόκων των
μεσομακροπρόθεσμων

επενδυτικών

δανείων,

χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά περίπτωση, ως εξής :
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καθώς

και

επιδότηση

Ποσοστό επιδότησης των

Ποσοστό

Περιοχή

Ποσοστό της επιδότησης

της

επιχορήγησης επί

τόκων των επενδυτικών

χρηματοδοτικής μίσθωσης

της ενισχυόμενης

δανείων της ενισχυόμενης

υπολογιζόμενο επί της αξίας κτήσης από την

δαπάνης

επένδυσης

εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης του
ενισχυόμενου εξοπλισμού

Δ’

40%

40%

40%

Γ

30%

30%

30%

Β'

15%

15%

15%

Για την περιοχή Α' δεν παρέχεται στους νέους φορείς επιχορήγηση, επιδότηση τόκων
και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

2)

Επιδότηση των τόκων των μεσομακροπρόθεσμων επενδυτικών δανείων και
φορολογική απαλλαγή επίσης αξίας των ενισχυόμενων δαπανών και της αξίας
του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται
η χρήση με χρηματοδοτική μίσθωση, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως
εξής :

Περιοχή

Ποσοστό φορολογικής απαλλαγής

Ποσοστό επιδότησης των
τόκων των επενδυτικών

(αφορολόγητο αποθεματικό ) επί της αξίας της

δανείων της ενισχυόμενης

ενισχυόμενης επένδυσης ή και επί του συνολικού

επένδυσης

μισθώματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης
εξοπλισμού

Δ’

40%

100%

Γ'

30%

70%

Β'

15%

40%

Για την περιοχή Α' δεν παρέχεται στους νέους φορείς επιδότηση τόκων και
φορολογική απαλλαγή.

Β)

Για

τις

επενδύσεις

ή/και

τα

προγράμματα

χρηματοδοτικής

μίσθωσης

καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού των παλαιών φορέων, παρέχονται
οι ενισχύσεις της επιδότησης των τόκων των μεσομακροπροθέσμων τετραετούς
τουλάχιστον διάρκειας επενδυτικών δανείων και φορολογική απαλλαγή επί της αξίας
των ενισχυόμενων δαπανών που πραγματοποιούνται από την έναρξη ισχύος του
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παρόντος ή και επί του συνολικού μισθώματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης
εξοπλισμού, του οποίου η χρήση αποκτάται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως
εξής:

Περιοχή

Ποσοστό επιδότησης των

Ποσοστό φορολογικής απαλλαγής

τόκων των επενδυτικών

(αφορολόγητο αποθεματικό ) επί της αξίας της

δανείων της ενισχυόμενης

ενισχυόμενης επένδυσης ή και επί του συνολικού

επένδυσης

μισθώματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης
εξοπλισμού

Δ'

40%

100%

Γ'

30%

70%

Β'

15%

40%

Για την περιοχή Α' δεν παρέχεται στους παλαιούς φορείς επιδότηση τόκων και
φορολογική απαλλαγή.

Γ)

Εξαιρέσεις από τους γενικούς

κανόνες

παροχής των ενισχύσεων των

προηγούμενων παραγράφων (Α) και (Β) παρουσιάζονται στο εδάφιο 3, άρθρο 5 του
Ν.2601/98. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα:

1)

Για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων παρέχονται σε όλες τις
περιοχές, πλην της περιοχής Α', τα ακόλουθα ποσοστά ενισχύσεων:

Περιοχή

Ποσοστό

Ποσοστό επιδότησης τόκων

επιχορήγησης

Ποσοστό επιδότησης της
χρηματοδοτικής μίσθωσης

Δ'

25%

25%

25%

Γ'

15%

15%

15%

Β’

-

-

-

ή εναλλακτικά:
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Περιοχή

Ποσοστό φορολογικής απαλλαγής

Ποσοστό επιδότησης τόκων

(αφορολόγητο αποθεματικό)

2)

Δ’

60%

25%

Γ

40%

15%

Β’

-

-

Για τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων και
τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) παρέχονται, σε όλες τις
περιοχές περιλαμβανομένης και της Α', ενιαία ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:
(ϊ)

Επιχορήγηση 25%

(Π)

Επιδότηση τόκων 25%

(iii)

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 25%

ή εναλλακτικά:

3)

(ί)

Φορολογική απαλλαγή 60%

(Π)

Επιδότηση τόκων 25%

Για μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες
παρέχονται, σε όλες τις περιοχές περιλαμβανομένης και της Α', ενιαία ποσοστά
ενίσχυσης ως εξής:
(ΐ)

Επιχορήγηση 40%

(Π)

Επιδότηση τόκων 40%

(iii)

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 40%

ή εναλλακτικά:
(ΐ)

Φορολογική απαλλαγή 100%

(Π)

Επιδότηση τόκων 40%.
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2.4.5 Υπαγόμενες επιχειρηματικές δράστηριότητες-Ενισχυόμενες δαπάνες

2.4.5.1

Υπαγόμενες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Στο καθεστώς των ενισχύσεων του Ν.2601/98 υπάγονται περί τις 25 κατηγορίες
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τις επενδυτικές και λοιπές δαπάνες τους, όπως
αυτές προσδιορίζονται για καθεμία κατηγορία δραστηριότητας (άρθρο 3). Ενδεικτικά,
αναφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες:
α.

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που ασκούν τις δραστηριότητες οι οποίες
περιλαμβάνονται στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου,

β.

Επιχειρήσεις
παράγουν

που παράγουν ενέργεια, σε μορφή θερμού νερού, ατμού ή
στερεά

καύσιμα

από

βιομάζα,

επιχειρήσεις

συμπαραγωγής

ηλεκτρισμού και θερμότητας ή επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες
μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική,
τη γεωθερμική και βιομάζα. Επιχειρήσεις παραγωγής βιομάζας από φυτά, με
σκοπό τη χρήση της ως πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας,
γ.

Επιχειρήσεις

(εργαστήρια)

εφαρμοσμένης

βιομηχανικής,

ενεργειακής,

μεταλλευτικής γεωργικής κτηνοτροφικής δασικής κλπ. έρευνας. Επίσης
επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων,
δ.

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, εφόσον οι
επιχειρήσεις αυτές ανήκουν στους τομείς πληροφορικής, τουρισμού, έρευνας,
καθώς

και

τεχνολογικής υποστήριξης

βιοτεχνικών

και

βιομηχανικών

δραστηριοτήτων.
ε.

Επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού.

στ.

Επιχειρήσεις (εργαστήρια) παροχής υπηρεσιών ποιότητας.

ζ.

Μεταλλευτικές επιχειρήσεις.

η.

Επιχειρήσεις εξόρυξης επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιομηχανικών
ορυκτών. Λατομεία μαρμάρων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν εξοπλισμό
κοπής και επεξεργασίας.

θ.

Οι γεωργικές επιχειρήσεις θερμοκηπιακού τύπου, οι κτηνοτροφικές επιχειρήσεις
εσταβλισμένου

αναποφλοίωτου

ρυζιού,

οι

γεωργικές επιχειρήσεις νέων

καλλιεργειών, οι γεωργικές επιχειρήσεις βιολογικής γεωργίας και οι αλιευτικές
επιχειρήσεις (υδατοκαλλιέργειες).
η.

Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.

ή

νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή

συνεταιρισμοί

που

πραγματοποιούν επενδύσεις για την ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών
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κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που
καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού,
καθώς και χωρών κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών αγορών
και σφαγείων.
Επιχειρήσεις αποκλειστικής εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων ή και
υπόγειων, σταθμών αυτοκινήτων, μόνο για την ίδρυση σταθμών χωρητικότητας
τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, πέραν αυτών που υποχρεώνει ο Γενικός
Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που
προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου.

2Α.5.2

Ενισχυόμενες δαπάνες

Αναφέρονται ενδεικτικά ενισχυόμενες δαπάνες, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του
Ν.2601/98:
ϊ)

Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός βιομηχανοστασίων, κτιριακών,
ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.

ϋ)

Η κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων, χώρων ξήρανσης και
συντήρησης προϊόντων.

ϋί)

Η αγορά αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών
εγκαταστάσεων που παραμένουν σε αδράνεια και δεν χρησιμοποιούνται
τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις
διατάξεις του παρόντος.

ίν)

Η

αγορά

βιοτεχνικών

χώρων

σε τυποποιημένα

βιοτεχνικά

κτίρια

των

βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ., Β.Ε.ΠΕ. και ΒΙΟ.ΠΑ.) και των τεχνοπόλεων ή
τεχνολογικών πάρκων.
ν)

Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού
εξοπλισμού.

Τα

μισθώματα

της χρηματοδοτικής

μίσθωσης

καινούργιων

σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η
χρήση.
νϊ)

Η

αγορά

και

εγκατάσταση

καινούργιων

σύγχρονων

συστημάτων

αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων
των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού και των δαπανών εκπαίδευσης
του προσωπικού στο στάδιο εγκατάστασής του.
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vii)

Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας τεχνογνωσίας σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών
σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.

νίϋ)

Οι δαπάνες για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυρναμολόγηση του
υφισταμένου εξοπλισμού, προκειμένου για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται
για περιβαλλοντικούς λόγους εφόσον μετεγκαθίστανται για περιβαλλοντικούς
λόγους εφόσον μετεγκαθίστανται σε ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., λοιπές ΒΙ.ΠΕ., Β.Ε.ΠΕ.,
ΒΙΟ.ΠΑ. και ΒΙ.ΠΑ.

ίχ)

Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων
εντός του

ευρύτερου

εργοστασιακού

μεταφορικών

μέσων

μαζικής

εγκατάσταση

καινούργιου

χώρου.

μεταφοράς

σύγχρονου

Η

αγορά

προσωπικού.

εξοπλισμού

και

Η
η

καινούργιων
αγορά

και

κατασκευή

εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων,
χ)

Η κατασκευή των νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθμών, κτιρίων
ή

εγκαταστάσεων,

προοριζομένων για

καθώς
τη

και

η

στέγαση,

αγορά

και

την αναψυχή

εγκατάσταση
ή

τη

εξοπλισμού,

συνεστίαση των

εργαζομένων της επιχείρησης καθώς και αίθουσες κατάρτισης προσωπικού,
εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.

2.4.6

2.4.6.1

Διαδικασίες Ένταξης Επενδύσεων στον Ν.2601/98

Διαδικασίες για την ένταξη επενδύσεων

Η υπαγωγή μίας επένδυσης στο καθεστώς ενισχύσεων επιχορήγησης επιδότησης
τόκων και χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:
•

το 1° περιλαμβάνει την υποβολή της αίτησης υπαγωγής

•

το 2° περιλαμβάνει την αξιολόγηση της επένδυσης

•

το 3° περιλαμβάνει την ένταξη της επένδυσης στις διατάξεις του νόμου

•

το 4° περιλαμβάνει την εκταμίευση της εγκριθείσης επιχορήγησης

•

το 5° περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της επένδυσης

•

το 6° περιλαμβάνει την εφαρμογή των όρων της εγκριτικής απόφασης
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Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα να υποβάλει το επενδυτικό του πρόγραμμα
από την 1η Ιανουάριου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Η αίτηση υποβάλλεται:
•

Για επενδύσεις ύψους μέχρι 700.000.000 δρχ. στα Γραφεία Σχεδιασμού και
Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΥΠ.ΕΘ.Ο.

•

Για επενδύσεις ύψους μεγαλύτερου των 700.000.000 δρχ. στην κεντρική
υπηρεσία του ΥΠ.ΕΘ.Ο.

•

Επενδυτικά προγράμματα συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας,
κέντρων τουρισμού υγείας, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων προπονητικούαθλητικού τουρισμού, λιμένων, σκαφών αναψυχής, γηπέδων γκολφ και
επιχειρήσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών, κέντρων κοινής επιχειρηματικής
δράσης, εταιρειών διεθνούς εμπορίου, επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρισμού
από ήπιες μορφές ενέργειας, επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς
ανθρώπων

και

εμπορευμάτων

καθώς

και

των

επιχειρήσεων

που

πραγματοποιούν επενδύσεις στην αλλοδαπή, ανεξαρτήτως ύψους επένδυσης,
υποβάλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΘ.Ο.
Η απάντηση στην αίτηση του επενδυτή δίνεται εντός τριμήνου από την ημερομηνία
υποβολής.

Για

να

παραληφθεί

η

αίτηση

για

υπαγωγή

στον

νομό

ενός

επενδυτικού

προγράμματος, καθώς και ο φάκελος με τα δικαιολογητικά που την συνοδεύουν,
πρέπει να είναι πλήρης, δηλαδή να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γενικά και ειδικά
δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόμο. Η πληρότητα του φακέλου ελέγχεται
από υπάλληλο του Γραφείου και στη συνέχεια παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου και
αριθμό φακέλου, που συνοδεύει την επένδυση μέχρι την ολοκλήρωση της.
Γνωρίζοντας ο επενδυτής τον αριθμό του φακέλου του, μπορεί να εξυπηρετηθεί
καλύτερα, όταν επικοινωνεί τηλεφωνικά με την υπηρεσία, για να πληροφορηθεί
σχετικά με την επένδυση του. Η έλλειψη έστω και ενός από τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης, αποτελεί λόγο μη εξέτασης
του επενδυτικού προγράμματος το οποίο τίθεται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Τα
απαιτούμενα - κατά περίπτωση - δικαιολογητικά, που συνοδεύουν την αίτηση,
αναφέρονται στο συνημμένο έντυπο.
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Β) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα :
•

Εκτίμηση του κόστους της επένδυσης
Καθορίζεται το κόστος της επένδυσης σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της
αγοράς και τις προσφορές αγοράς υλικών και εργασίας που επισυνάπτονται
στην οικονομοτεχνική μελέτη.

•

Πρόταση χρηματοδοτικού σχήματος
Προτείνεται το χρηματοδοτικό σχήμα ανάλογα με το κατά περίπτωση ποσοστό
επιχορήγησης.

•

Μελέτη βιωσιμότητας
Καταρτίζεται πίνακας των αποτελεσμάτων χρήσης της επένδυσης για την
πρώτη πενταετία από την μελέτη του οποίου και σε σχέση με τους δείκτες
απόδοσης προκύπτει η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης.

•

Βαθμολογία επένδυσης
Κατά περίπτωση κάθε επένδυση βαθμολογείται βάσει γενικών και πρόσθετων
κριτηρίων που περιγράφονται στο ειδικό έντυπο.

Π ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Μετά την αξιολόγηση, η εισήγηση της Υπηρεσίας προωθείται σε Γνωμοδοτική
Επιτροπή, που απαρτίζεται από εκπροσώπους διαφόρων φορέων.
Η επένδυση εντάσσεται στις διατάξεις του Νόμου εφόσον
•

έχει αξιολογηθεί ως βιώσιμη,

•

συγκεντρώνει το ελάχιστο τουλάχιστον των κατά περίπτωση απαραίτητων
βαθμών και

•

το αδιάθετο τμήμα του διατιθέμενου για το έτος, που αξιολογείται η επένδυση,
κονδυλίου επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων επαρκεί.
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Σε περίπτωση που μετά την προαναφερόμενη διαδικασία παραμείνουν

αδιάθετα

κονδύλια, οι υπόλοιπες επενδύσει που έχουν κριθεί βιώσιμες, αλλά δεν έχουν
συγκεντρώσει το ελάχιστο ποσοστό βαθμών, κατατάσσονται σε ενιαίο πίνακα
σύμφωνα με το ποσοστό του συνόλου των βαθμών που συγκέντρωσαν με πρόταξη
εκείνων που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό. Στη συνέχεια υπάγονται κατά
σειρά προτεραιότητας μέχρι την κάλυψη του αδιάθετου υπολοίπου του κονδυλίου.

Στην συνέχεια εντός 30 εργάσιμων ημερών (μετά την γνωμοδότηση της αρμόδιας
Γνωμοδοτικής Επιτροπής) συντάσσεται εγκριτική απόφαση υπαγωγής με όλους τους
όρους που

καθορίζουν τις υποχρεώσεις και τα

δικαιώματα του

φορέα

και

δημοσιεύεται περίληψη της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στις εγκριτικές
αποφάσεις ορισμένων κατηγοριών επενδύσεων τίθενται και ειδικοί όροι, που
ποικίλουν κατά περίπτωση.

Δ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

1)

Υποχρέωση υποβολής εξαμηνιαίων δελτίων προόδου
Οι

επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις έχουν ενταχθεί στο καθεστώς

επιχορήγησης και επιδότησης τόκων του νόμου υποχρεούνται, από την έκδοση
της πράξης ένταξής τους και μέχρι την ολοκλήρωση

και έναρξη της

παραγωγικής λειτουργίας τους να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία,
εξαμηνιαία δελτία προόδου των έργων τους (κατά το μήνα Ιανουάριο και Ιούλιο
κάθε έτους).
2)

'Ελεγχος και πιστοποίηση των εργασιών
Αφού η επένδυση έχει αρχίσει να πραγματοποιείται, ο φορέας με αίτηση του
στην αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητήσει σύγκλιση του οργάνου ελέγχου, για
την πιστοποίηση των εκτελουμένων εργασιών.
Αρμόδια για έλεγχο όργανα είναι:
•

Για επενδύσεις που έχουν υπαχθεί από τα Γραφεία Σχεδιασμού &
Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΥΠ.ΕΘ.Ο., τα Περιφερειακό Όργανο
Ελέγχου. Οι αιτήσεις κατατίθενται στα περιφερειακά Γραφεία Σχεδιασμού
& Ανάπτυξης του ΥΠ.ΕΘ.Ο.
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•

Για επενδύσεις που έχουν υπαχθεί από την Κεντρική Υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΘ.Ο., το Κεντρικό Όργανο Ελέγχου. Η αίτηση γίνεται στο ΥΠ.ΕΘ.Ο.

Υπάρχει δυνατότητα για τον επανέλεγχο επενδύσεων ή/και προγραμμάτων
χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ο επανέλεγχος αυτός πραγματοποιείται από ειδικά
όργανα ελέγχου, που συνιστώνται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

Τα όργανα, ελέγχουν επί τόπου την επένδυση και συντάσσουν έκθεση που
διαβιβάζεται στην Υπηρεσία, όπου το αρμόδιο τμήμα εκταμίευσης σύμφωνα με
το στάδιο υλοποίησης της και μαζί με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά καταβάλλουν την εγκριθείσα επιχορήγηση σε δόσεις ως εξής :
•

η 1η δόση καταβάλλεται εφόσον έχει διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα
ελέγχου ότι έχει καταβληθεί και δαπανηθεί το 50% της ίδιας συμμετοχής
και το 25% του τραπεζικού δανείου ή το 25% του υπολοίπου πέραν της
ελάχιστης ποσού της ίδιας συμμετοχής, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
τραπεζικός δανεισμός.

•

η

2η

δόση

καταβάλλεται

εφόσον έχει

καταβληθεί

και

δαπανηθεί

παράλληλα το υπόλοιπο της ίδιας συμμετοχής, του τραπεζικού δανείου
(όταν

υπάρχει

τραπεζικός

δανεισμός)

και

η

πρώτη

δόση

της

επιχορήγησης.
•

η 3η δόση που αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής επιχορήγησης
καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και
έκδοσης της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης.•

•

η τελευταία δόση, που αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής επιχορήγησης
καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση από τα αρμόδια όργανα ελέγχου της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εφόσον έχουν
δημιουργηθεί οι μισές τουλάχιστον από τις μόνιμες υποχρεωτικές θέσεις
απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Α.

Στην χρηματοδότηση της επένδυσης προβλέπεται και τραπεζικός δανεισμός

Έστω ότι το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης είναι:
Ποσοστό (%)

Ποσό

Ίδια Συμμετοχή

50%

100.000.000

Τραπεζικό

25%

50.000.000

Δάνειο
Που καταβάλλεται ως εξής

Επιχορήγηση

Συνολική

25%

100%

1η δόση

15.000.000

50.000.000 2η δόση

15.000.000

3η δόση

10.000.000

4η δόση

10.000.000

200.000.000

Επένδυση

Για να καταβληθούν οι δόσεις θα πρέπει
Που αναλύεται ως εξής

Απαιτούμενο έργο για
Καταβολή της

ποσού

την καταβολή κάθε
δόσης

1ης δόσης 15.000.000

62.500.000

2ης δόσης 15.000.000

102.500.000

Ίδια Συμμετοχή

Τραπεζικό Δάνειο

50.000.000 12.500.000*
50.000.000

37.500.000

Επιχορήγηση

-

15.000.000

3ης δόσης 10.000.000 35.000.000 δρχ. καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης
4ης δόσης 10.000.000 η πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
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* Σε περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία του πρώτου ελέγχου δεν έχει συναφθεί
τραπεζικό δάνειο τότε το ποσό αυτό θα πρέπει να έχει δαπανηθεί από την ίδια
συμμετοχή.

Β.

Στην χρηματοδότηση

της επένδυσης δεν

προβλέπεται

και

τραπεζικός

δανεισμός
Έστω ότι το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης είναι:
Ποσοστό (%)

Ίδια Συμμετοχή

Ποσό

75%

150.000.000

Που καταβάλλεται ως εξής

Επιχορήγηση

Συνολική Επένδυση

25%

100%

1η δόση

15.000.000

50.000.000 2η δόση

15.000.000

3η δόση

10.000.000

4η δόση

10.000.000

200.000.000

Για να καταβληθούν οι δόσεις θα πρέπει:
Που αναλύεται ως έξης:
Καταβολή

ποσού

Απαιτούμενο έργο για την
καταβολή κάθε δόσης

της

Πέραν της
Ίδια Συμμετοχή
ελάχιστης Ι.Σ

Επιχορήγηση

1πς δόσης

15.000.000

92.500.000 75.000.000 17.500.000

2ης δόσης

15.000.000

72.500.000

3ης δόσης

10.000.000 35.000.000 δρχ. καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης

4ης δόσης

10.000.000 η πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
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57.500.000

-

-

15.000.000

Σημειώνεται ότι παρακρατείται ποσοστό ύψους 4%ο επί της καταβαλλόμενης δόσης
επιχορήγησης (π.χ. για δόση 15.000.000 θα παρακρατηθεί ποσό ύψους 60.000 δρχ.)

Δικαίωμα για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης

Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης,
μπορεί να παρατείνεται για 2 χρόνια κατ' ανώτατο όριο, εφόσον
•

η υποβολή της αίτησης γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6
μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά
στην απόφαση υπαγωγής και

•

μέχρι την υποβολή της αίτησης έχει πραγματοποιηθεί το 50% του εγκριθέντος
έργου.

Δικαίωμα για αναμόρφωση του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης

Το προβλεπόμενο στην απόφαση υπαγωγής ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης
μπορεί να αναμορφωθεί μετά από αίτηση του επενδυτή εφόσον έχει υλοποιηθεί το
50% της επένδυσης. Δεν είναι δυνατή η έγκριση αναμόρφωσης κόστους σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 15% του αρχικά εγκριθέντος κόστους της επένδυσης ή μεγαλύτερο
του 25% προκειμένου για τα επιχειρηματικά σχέδια.

Ε) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Όταν η επένδυση έχει πραγματοποιηθεί, ο επενδυτής με αίτηση του ζητά την
ολοκλήρωση της επένδυσης σύμφωνα με την τελική έκθεση του οργάνου ελέγχου.
Το τμήμα

αξιολόγησης εισηγείται

στην αρμόδια

Γνωμοδοτική

Επιτροπή την

ολοκλήρωση της επένδυσης, συντάσσεται απόφαση ολοκλήρωσης και περίληψη της
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και εκταμιεύεται η τρίτη δόση όπως
περιγράφεται ανωτέρω.
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ΓΓ) ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται εφόσον η
επένδυση ήδη λειτουργεί και έχουν δημιουργηθεί οι μισές τουλάχιστον από τις
μόνιμες υποχρεωτικές θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην πράξη ένταξης. Η
πιστοποίηση αυτή μπορεί να γίνει από το αρμόδιο όργανο ελέγχου ταυτόχρονα με
την ολοκλήρωση της επένδυσης. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία, δηλαδή, η
επένδυση

έχει

ολοκληρωθεί,

αλλά

δεν

έχει

λειτουργήσει,

ο

φορέας αφού

λειτουργήσει, υποβάλει αίτηση στην υπηρεσία για τη σύγκλιση του οργάνου ελέγχου,
το οποίο αφού ολοκληρώσει την διαδικασία συντάσσει την έκθεση του. Μετά από
εισήγηση

της

υπηρεσίας το

θέμα

εισάγεται

σε

Γνωμοδοτική

Επιτροπή

και

συντάσσεται η απόφαση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, περίληψη της
οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, και εκταμιεύεται η τέταρτη
δόση όπως περιγράφεται ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης επιτρέπεται να γίνει το αργότερο εντός έτους από την
έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης.

Ζ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΩΝ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο φορέας υποχρεούται να συμμορφωθεί με όλους τους όρους της εγκριτικής
απόφασης.

Για μια πενταετία από την ημερομηνία πιστοποίησης της έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διατηρεί τον αριθμό
των δημιουργημένων νέων μόνιμων θέσεων απασχόλησης, που προβλέπονται στην
απόφαση υπαγωγής.

Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να υποβάλλει εντός ενός (1) μηνός από της λήξεως
εκάστου εξαμήνου, αρχής γενομένης από την ολοκλήρωση της επένδυσης στην
αρμόδια υπηρεσία κατάσταση του απασχοληθέντος το προηγούμενο εξάμηνο
προσωπικού της, θεωρημένη από αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Σε περίπτωση που
ο φορέας δεν έχει συμμορφωθεί με όλους τους όρους της εγκριτικής απόφασης η
υπηρεσία προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής και σε ενέργειες για την
επιστροφή της επιχορήγησης που τυχόν εκταμιεύθηκε.
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2A.6.2

Διαδικασίες

για

την

ένταξη

επενδύσεων

στο

καθεστώς

ενισχύσεων της φορολογικής απαλλαγής & επιδότησης τόκων

Υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από: αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού
στην Δ.Ο.Υ., καταστατικό του φορέα, τους ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων
χρήσεων, συνοπτική περιγραφή της επένδυσης και των στόχων που επιτυγχάνονται
με αυτή, καθώς και εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, προσφορές ή
προτιμολόγια του εξοπλισμού προκειμένου για ένταξη εξοπλισμού, προσφορές και
ακριβείς προϋπολογισμούς των προτεινόμενων εγκαταστάσεων, το σχετικό έγγραφο
της δανειοδοτούσας τράπεζας για την έγκριση του δανείου, όπως επίσης και κάθε
στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για τον επακριβή καθορισμό του είδους και του
κόστους της επένδυσης.
Ειδικά

για

επενδύσεις

για

τις

οποίες

προβλέπεται

οποιοσδήποτε

μορφής

γνωμοδότηση, χαρακτηρισμός ή έγκριση από άλλες υπηρεσίες ή φορείς κατά τη
διαδικασία εξέτασης και ένταξης, τα υποβαλλόμενα στοιχεία πρέπει να πληρούν τις
προς τούτο

απαιτήσεις των

υπηρεσιών

αυτών.

Στις περιπτώσεις αυτές,

η

γνωμοδότηση, ο χαρακτηρισμός ή η έγκριση αυτή πρέπει να συνυποβάλλεται με την
αίτηση ένταξης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
•

Για επενδύσεις ύψους μέχρι 700.000.000 δρχ. οι αιτήσεις υποβάλλονται στα
Γραφεία Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΥΠ.ΕΘ.Ο.

•

Για

επενδύσεις

ύψους

μεγαλύτερου

των

700.000.000

δρχ.

η

αίτηση

υποβάλλεται στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΘ.Ο.
•

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μετά την έναρξη πραγματοποίησης της
επένδυσης εφόσον η υποβολή της θα γίνει κατά τη διάρκεια της εταιρικής
χρήσης στην οποία έγινε η έναρξη

Στην συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει την σχετική πράξη ένταξης εντός: α) 2
μηνών από την υποβολή της αίτησης ή β) 3 μηνών από την υποβολή της αίτησης
εφόσον πρόκειται για επενδύσεις για τις οποίες απαιτείται οποιοσδήποτε μορφής
γνωμοδότηση ή έγκριση από άλλες υπηρεσίες ή φορείς
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Ο έλεγχος του κόστους για τυχόν υπερτιμολογήσεις, η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης
της επένδυσης καθώς και η πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης γίνεται από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα

2.4.6.3

Διαδικασίες ένταξης επενδύσεων στο καθεστώς ενισχύσεων μόνο
της φορολογικής απαλλαγής

Για την περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προηγούμενη υποβολή αίτησης και η
έκδοση πράξης ένταξης οποιουδήποτε οργάνου. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να
υποβληθούν από το φορέα, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου των επενδύσεων
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2.5

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕπ)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων.
Η ΕΤΕπ δημιουργήθηκε από τη συνθήκη της Ρώμης και το καταστατικό της αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της συνθήκης αυτής. Μέλη της Τράπεζας είναι τα κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποστολή της είναι να χρηματοδοτεί σχέδια επενδύσεων
κεφαλαίου που προωθούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Το κύριο μέρος της δραστηριότητας της ΕΤΕπ συγκεντρώνεται στο εσωτερικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τράπεζα, όμως, συμμετέχει επίσης στην εφαρμογή της
πολιτικής της Ένωσης για συνεργασία με άλλες χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής
και του Ειρηνικού, καθώς και με χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της
Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Μεσογείου. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το
πεδίο δραστηριότητας της Τράπεζας καλύπτει σήμερα 130 περίπου χώρες.

Η ΕΤΕπ είναι ο μεγαλύτερος πολυμερής χρηματοδοτικός οργανισμός του κόσμου.
Έχει το διττό χαρακτήρα του οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τράπεζας. Ως
όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσαρμόζει τη δραστηριότητα της στην εξέλιξη
της πολιτικής της Ένωσης. Οι χορηγήσεις της μπορούν να συνδυάζονται με άλλες
μορφές χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως με επιχορηγήσεις της
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως τράπεζα, αντλεί τους πόρους της από τις κεφαλαιαγορές.
Συνεργάζεται στενά με την τραπεζική κοινότητα, τόσο στο πλαίσιο του δανεισμού της
όσο και για τη χρηματοδότηση σχεδίων επενδύσεων. Η εξέχουσα θέση που κατέχει
στις κεφαλαιαγορές χάρη στην άριστη πιστοληπτική της ικανότητα («ΑΛΑ»), της
επιτρέπει να δανείζεται κεφάλαια με τους καλύτερους όρους που επικρατούν στην
αγορά και, καθώς λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση, μεταβιβάζει το πλεονέκτημα
αυτό στους δανειολήπτες της.

Η ΕΤΕπ χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια, τόσο στο δημόσιο όσο και σε ιδιώτες, για
επενδυτικά

σχέδια,

τα

οποία

είναι

βιώσιμα

από

οικονομικής

τεχνικής

και

περιβαλλοντικής σκοπιάς και έχουν υγιή χρηματοοικονομική βάση. Η ακριβής διάρκεια
των δανείων της εξαρτάται από τη φύση του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου και
κυμαίνεται μεταξύ 5 και 12 ετών, ενώ μπορεί να φθάσει τα 20 ή και περισσότερα έτη
για τα έργα υποδομής. Τα δάνεια χορηγούνται στα νομίσματα των κρατών-μελών της
Ε.Ε., σε € και σε άλλα κύρια νομίσματα που χρησιμοποιούνται στις διεθνείς
συναλλαγές, δεδομένου ότι

η

ΕΤΕπ δεν επιδιώκει

κέρδος, τα επιτόκια των

χορηγήσεων της αναπροσαρμόζονται διαρκώς αντικατοπτρίζουν το αγοραίο κόστος
κάθε νομίσματος στο οποίο προστίθεται ένα μικρό περιθώριο που επιτρέπει στην
Τράπεζα να καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας της και το οποίο έχει παραμείνει επί πολλά
χρόνια στο 0,15%. Η μέθοδος καθορισμού των επιτοκίων είναι ενιαία για όλες τις
χώρες και όλους τους οικονομικούς τομείς.

2.6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.6.1

Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας» (Γ' Κ.Π.Σ.)

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 2.8, Δράση 2.8.1 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το έργο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και
το Ελληνικό Δημόσιο. Συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια δαπάνη και ιδιωτική
συμμετοχή): 10 δις δρχ. (29.347.029 €).
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Το

πρόγραμμα

αποσκοπεί

στην

ανάπτυξη,

υποστήριξη

και

προώθηση

της

επιχειρηματικότητας των νέων μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία
νέων και βιώσιμων μΜΕ. Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την
υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς της Μεταποίησης,
του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στο
πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νέοι και νέες) που έχουν συμπληρώσει το 18°
έτος και δεν έχουν υπερβεί το 35° έτος της ηλικίας τους και δεν ασκούσαν
επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το διάστημα του προηγούμενου έτους (από
01.01.2000 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης). Το πρόγραμμα
προβλέπει την χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν σε
ποσοστό μέχρι το

50% του

προτεινόμενου συνολικού προϋπολογισμού του

επιχειρηματικού σχεδίου, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τα 50 εκ. δρχ. για τον τομέα
της Μεταποίησης και τα 30 εκ. δρχ. για τους τομείς του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και
του Τουρισμού, με κατώτατο όριο τα 10 εκ. δρχ.

2.6.2

Στον

Ταξινόμηση των μέτρων για τις μΜΕ κατά στόχο

παρακάτω

πίνακα

γίνεται

μία

προσπάθεια

ταξινόμησης των

μέτρων-

προγραμμάτων για τις μΜΕ κατά στόχο. Οι στόχοι στους οποίους αναφέρονται τα
μέτρα για τις μΜΕ είναι οι εξής:
•

Τυποποίηση - Πιστοποίηση - Διασφάλιση Ποιότητας

•

Νέες Τεχνολογίες

•

Προστασία Περιβάλλοντος - Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας

•

Συνεργασία - Υπεργολαβίες - Κρατικές Προμήθειες

•

Προβολή και προώθηση προϊόντων

•

Χρηματοδοτικοί θεσμοί και εργαλεία

•

Παροχή υπηρεσιών στις ΜΜΕ - Κέντρα Στήριξης ΜΜΕ

•

Κλαδική Πολιτική

•

Νέες επιχειρήσεις

•

Επιπρόσθετη εκπαίδευση - κατάρτιση
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ
Τυποποίηση - Πιστοποίηση

0 στόχος αυτός αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής, του

Διασφάλιση Ποιότητας

οποίου τα περισσότερα μέτρα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Βιομηχανίας (ΕΠΒ), στην Κοινοτική Πρωτοβουλία για
τις μΜΕ, στο RETEX και στα Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Το
κυρίως αρμόδιο υπουργείο για την υλοποίηση των μέτρων αυτών
είναι το υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είναι
το ΥΠ.ΕΘ.Ο. και οι Περιφέρειες. Οι φορείς υλοποίησης είναι ο
ΕΛ.Ο.Τ., οι εργαστηριακοί διαπιστευμένοι οργανισμοί που θα
προκόψουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων, καθώς και οι
ενδιάμεσοι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα.

Νέες Τεχνολογίες

Στον στόχο αυτό περιλαμβάνονται η βιομηχανική έρευνα, οι
καινοτομίες, οι ευρεσιτεχνίες, ο βιομηχανικός σχεδιασμός και οι
Τεχνολογίες στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων. Τα
περισσότερα μέτρα είναι ενταγμένα στο ΕΠΒ, στο ΕΠΕΤ Π, στο
ADAPT και στα ΠΕΠ και αφορούν στην πλειοψηφία τους όλες τις
επιχειρήσεις χωρίς να υπάρχει ειδική προσέγγιση για τις ΜΜΕ.
Αρμόδια υπουργεία είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΓΒ, ΓΤΕΤ), το
ΥΠ.ΕΘ.Ο., το Υπουργείο Εργασίας και οι Περιφέρειες. Η υλοποίηση
σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται μέσω ενδιάμεσων φορέων.

Προστασία Περιβάλλοντος

Περιλαμβάνονται μέτρα, τα οποία απευθύνονται σε όλες τις

Υγιεινή & Ασφάλεια

επιχειρήσεις γενικά, μέσω του ΕΠΒ και του LIFE και για τις

Εργασίας

επιχειρήσεις άνω των 50 ατόμων μέσω του RETEX. Δεν υπάρχει για
τις μΜΕ συγκεκριμένη προσέγγιση σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας
και προστασίας του περιβάλλοντος. Αρμόδια υπουργεία είναι το
Υπουργείο Ανάπτυξης και σε ορισμένες περιπτώσεις το Εργασίας και
το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Συνεργασία

0 στόχος της πολιτικής για συνεργασίες; υπεργολαβίες και κρατικές

Υπεργολαβίες

προμήθειες καλύπτεται από προγράμματα εθνικής εμβέλειας που

Κρατικές Προμήθειες

εντάσσονται στο Κ.Π.Σ., είναι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Αρμόδια
Υπουργεία για τα προγράμματα του συγκεκριμένου στόχου είναι το
Υπουργείο Ανάπτυξης (ΕΠΒ, Κοινοτική Πρωτοβουλία για τις μΜΕ)
και το ΥΠ.ΕΘ.Ο. (RETEX, ΠΕΠ, PHARE JOPP).
Φορείς υλοποίησης είναι ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και η ΕΤΒΑ.

Προβολή και προώθηση

Τα μέτρα για την προβολή και προώθηση προϊόντων εντοπίζονται

προϊόντων

σε προγράμματα Εθνικής Πρωτοβουλίας (Κ.Π.Σ., ΕΠΒ, ΠΕΠ) και
ελάχιστα σε διάφορα άλλα Κοινοτικά Προγράμματα.. Αρμόδια
Υπουργεία για τα προγράμματα του συγκεκριμένου στόχου είναι το
Υπουργείο Ανάπτυξης (ΕΠΒ, Κοινοτική Πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ),
το ΥΠΕΘΟ (INTERREG II) και οι Περιφέρειες (ΠΕΠ). Φορείς
υλοποίησης είναι ο ΟΠΕ, ο ΟΑΕΠ, η HELEXPO/ΔΕΘ.
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Χρηματοδοτικοί θεσμοί

Στον τομέα της χρηματοδότησης προβλέπονται μέτρα τόσο σε

και εργαλεία

προγράμματα Εθνικής Πρωτοβουλίας όπως το ΕΠΒ, ή το ΕΠΕΤ II,
όσο και σε προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας, όπως η
Πρωτοβουλίας ΜΜΕ και το INTTERREG II. Τα μέτρα αυτά είτε
αποσκοπούν στην ανάπτυξη υφιστάμενων χρηματοδοτικών θεσμών
είτε στη δημιουργία νέων.

Παροχή υπηρεσιών στις

Στον συγκεκριμένο στόχο έχουν περιληφθεί τα μέτρα που αφορούν

μΜΕ

παροχή υπηρεσιών στις ΜΜΕ, ιδίως στους τομείς διοίκησης και

Κέντρα Στήριξης μΜΕ

οργάνωσης των

επιχειρήσεων.

Αρμόδια

Υπουργεία

είναι

το

Ανάπτυξης και το ΥΠ.ΕΘ.Ο.
Κλαδική Πολιτική

Η

κλαδική

πολιτική

υλοποιείται

κυρίως

μέσω

εθνικών

προγραμμάτων (ΕΠΒ, ΕΠΕΤ Π και ΠΕΠ), μέσω συγκεκριμένων
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών κλαδικού χαρακτήρα (COTVER, RETEX)
και με την αξιοποίηση του 4ου προγράμματος πλαισίου για τις μΜΕ.
Νέες επιχειρήσεις

Μέτρα για τις νέες επιχειρήσεις απαντώνται τόσο σε προγράμματα
που προτείνονται με πρωτοβουλία της Ελλάδας ως συγκεκριμένες
δράσεις για την ανάπτυξη

νέων επιχειρήσεων,

λειτουργικά

Κοινοτικών

προγράμματα

ανταποκρϊνονται

στις

προϋποθέσεις των

όσο

και

Πρωτοβουλιών,
κανονισμών

σε
που

αυτών.

Αρμόδια υπουργεία είναι το Ανάπτυξης και το Εργασίας, καθώς και
άλλοι δημόσιοι ή τρίτοι οργανισμοί.
Επιπρόσθετη εκπαίδευση

Αρμόδιο Υπουργείο είναι το

Εργασίας,

αλλά

και

οι γενικές

κατάρτιση

Γραμματείες Περιφερειών, ενώ η υλοποίηση γίνεται μέσω των
Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), σύμφωνα με το νέο
σύστημα που προώθησε το Υπουργείο Εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με το Ν.2733/99 (Φ.Ε.Κ.155Α/30.07.99) συνεστήθη η Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά
(ΝΕ.Χ.Α.)

που προβλέπει την εισαγωγή μετοχών μικρομεσαίων δυναμικών ή

καινοτόμων εταιριών που δεν έχουν εισαχθεί στην Κύρια ή στην Παράλληλη αγορά
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Η άντληση κεφαλαίων από τη Νέα
Χρηματιστηριακή Αγορά (Ν.Ε.Χ.Α.) θα συμβάλει στην ανάπτυξη, στον εκσυγχρονισμό
και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πλέον δυναμικών και καινοτόμων
ΜΜΕ.
Για

την

υποστήριξη

των

μΜΕ

κατά

την εισαγωγή

τους στη

νεοσύστατη

Χρηματιστηριακή Αγορά, ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. έχει υποβάλει, στα πλαίσια του Γ' Κ.Π.Σ.,
πρόταση για την ευρύτατη πληροφόρηση τους, σχετικά με τις προϋποθέσεις
εισαγωγής, αλλά και την ενίσχυσή τους για τις αναγκαίες συμβουλευτικές υπηρεσίες
(εκπόνηση του απαιτούμενου για την εισαγωγή επενδυτικού σχεδίου, επιλογή
Αναδόχου Έκδοσης-Συμβούλου Ειδικού Διαπραγματευτή κλπ.).

3.2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Ίδια Κεφάλαια
Τα ίδια κεφάλαια της εκδότριας εταιρίας πρέπει να ανέρχονται σε διακόσια
εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. τουλάχιστον, για την οικονομική χρήση, που
προηγείται της αίτησης εισαγωγής στη ΝΕ.Χ.Α.

Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων
Η εκδότρια εταιρία πρέπει να έχει δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
της, ως ανώνυμη εταιρία, για δύο (2) τουλάχιστον οικονομικές χρήσεις που
προηγούνται της υποβολής της αίτησης εισαγωγής. Οι οικονομικές καταστάσεις της
εταιρίας πρέπει να είναι ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή.
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Φορολογικός Έλεγχος
Εταιρία που υποβάλλει αίτηση εισαγωγής των μετοχών της για πρώτη φορά στη
ΙΝΕ.Χ.Α., πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις, για τις οποίες κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν δημοσιευθεί οι ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις.

Διάθεση Μετοχών - Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Για την εισαγωγή των μετοχών στη ΝΕ.Χ.Α. διατίθενται, με δημόσια εγγραφή, στο
κοινό τουλάχιστον εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές αξίας τουλάχιστον διακοσίων
πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δρχ. Από τη διάθεση των μετοχών αυτών
ποσοστό 80% τουλάχιστον προέρχεται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρίας.

Επενδυτικό Σχέδιο
Η εταιρία υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο, το οποίο συντάσσεται με ευθύνη του
αναδόχου. Στο σχέδιο αυτό γίνεται υποχρεωτικά αναλυτική περιγραφή των τεχνικών
και χρηματοοικονομικών του στοιχείων, των στοιχείων της αγοράς στα οποία
βασίζεται η στρατηγική της εταιρίας και των μέσων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει
για την επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων. Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο
περιεχόμενο του επενδυτικού σχεδίου, τα κριτήρια βάσει των οποίων εκτιμώνται ο
δυναμισμός της επιχείρησης οι προοπτικές της και η πρωτοτυπία της επιχειρηματικής
προτάσεως,

καθώς και

κάθε άλλο αναγκαίο για την επάρκειά του

στοιχείο

καθορίζονται με κανονιστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑΑ.

Ενημερωτικό Δελτίο
Η εταιρία συντάσσει και δημοσιεύει, πριν την έναρξη της δημόσιας εγγραφής,
Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125Α'), στο
οποίο περιέχονται επιπροσθέτως πληροφορίες για τις οικονομικές προοπτικές της
εταιρίας όπως αυτές αξιολογούνται από τον ανάδοχο, για χρονικό διάστημα πέραν
της τρέχουσας χρήσης τις οποίες η εταιρία αιτιολογεί.
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Ανάδοχος Έκδοσης - Σύμβουλος
Ο Ανάδοχος Έκδοσης εγγυάται την πλήρη κάλυψη του διατιθέμενου από την αύξηση
με δημόσια εγγραφή κεφαλαίου της εταιρίας και οφείλει να παρακολουθεί και να
ενημερώνει

το

κοινό

για

την

πρόοδο

του

επενδυτικού

σχεδίου

και

τη

χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας, ευθυνόμενος κατά τα λοιπά σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 350/1985

Υποχρεώσεις Εισηγμένων Εταιριών
1)

Eταιpίεg των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στη ΝΕ.Χ.Α., υποχρεούνται να
δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το Π.Δ. 360/1985 (ΦΕΚ
129 Α').
Υποχρεούνται επίσης:

α) να υποβάλλουν ανά εξάμηνο έκθεση σχετικά με τον
τρόπο χρήσης των κεφαλαίων και την πορεία του
επενδυτικού σχεδίου και
β) να δημοσιεύουν σε ετήσια βάση το σύνολο των
μετοχών και δικαιωμάτων που κατέχουν τα μέλη του
Διοικητικού τους Συμβουλίου και τα στελέχη που
κατέχουν διευθυντικές θέσεις.

2)

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδεται ύστερα από γνώμη
του Δ.Σ. του ΧΑΑ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν
να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις για γνωστοποίηση στοιχείων σχετικών με
την κατάσταση και την εξέλιξη της δραστηριότητας της εταιρίας.

3.3 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δέσμευση Μετοχών
Μέτοχος της εταιρίας που κατέχει μετοχές η ονομαστική αξία των οποίων αντιστοιχεί
τουλάχιστον στο 5% του μετοχικού της κεφαλαίου δεσμεύεται, πριν την υποβολή της
αίτησης εισαγωγής, ότι δεν θα διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο το 80% των μετοχών
του για τον πρώτο χρόνο και 50% για τον δεύτερο και τρίτο χρόνο από την εισαγωγή
της στην ΝΕ.Χ.Α.
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Ειδικός Διαπραγματευτής
Προϋποθέσεις: α) να είναι Μέλος του ΧΑΑ και β) να έχει μετοχικό κεφάλαιο
τουλάχιστον ίσο με το προβλεπόμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο του άρθρου 28, §1
του Ν.2396/1996 (ΦΕΚ Α' 73) για Ε.Π.Ε.Υ. που δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες
αναδόχου έκδοσης τίτλων.
Η εταιρία ορίζει έναν τουλάχιστον Ειδικό Διαπραγματευτή. Η ιδιότητα του Ειδικού
Διαπραγματευτή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αναδόχου Έκδοσης ή
του Συμβούλου. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής είναι μέλος του ΧΑΑ, συνάπτει
χρηματιστηριακές συμβάσεις εντός κύκλου στο όνομά του και για ίδιο λογαριασμό και
συμβάλλει στην ενίσχυση της ρευστότητας αγοράς των μετοχών της εταιρίας.
Ο Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να διαθέτει Τμήμα Ειδικού Διαπραγματευτή από
το οποίο θα διενεργεί συναλλαγές ειδικής διαπραγμάτευσης μόνο για ίδιο λογαριασμό
μέσω ξεχωριστού κωδικού αριθμού τον οποίο θα γνωστοποιεί στο ΧΑΑ και θα
χρησιμοποιεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Στο τμήμα αυτό θα απασχολείται ένα
τουλάχιστον πρόσωπο με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση το οποίο θα
γνωστοποιείται

στο

ΧΑΑ

και

το

οποίο

πρέπει

α)

να

έχει

την

ιδιότητα

χρηματιστηριακού εκπροσώπου, β) να μην είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου,
διευθυντικό στέλεχος ή ελεγκτής εταιρίας της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στη
ΝΕ.Χ.Α. και γ) να μην απασχολείται σε άλλο Τμήμα του ίδιου Μέλους και ιδίως στο
Τμήμα Διαπραγμάτευσης μετοχών εισηγμένων στη ΝΕ.Χ.Α.
Από την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης εισηγμένων μετοχών Εταιρίας στη ΝΕ.Χ.Α.,
ο ορισμένος από αυτήν Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να ενισχύει τη ρευστότητά
τους. Για το σκοπό αυτό και από τη χρονική στιγμή όπου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, δίνεται στα Μέλη η δυνατότητα διαβίβασης εντολών στο Σύστημα
Συναλλαγών προς αυτόματη και συνεχή κατάρτισή τους, ο Ειδικός Διαπραγματευτής
διαβιβάζει στον πίνακα Συνεχούς Διαπραγμάτευσης σε συνεχή βάση, αποκλειστικά
ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης για ίδιο λογαριασμό για κάθε μετοχή της
οποίας έχει αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση (εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης)
μέσω του κωδικού της § 1 του άρθρου 3 της παρούσας, υποχρεωτικά για μία
ημερήσια ελάχιστη ποσότητά τους, υπό όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις
ακόλουθες παραγράφους.
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A.

Η απόκλιση τιμής για κάθε διαβίβαση των ανωτέρω εντολών αγοράς και
πώλησης, η οποία ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ τιμής της εντολής πώλησης και
τιμής της εντολής αγοράς, πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από το πέντε τοις
εκατό (5%) του ημίσεως του αθροίσματος τους. Εννοείται ότι οι τιμές αυτές
κυμαίνονται εντός του επιτρεπτού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
ημερήσιου ορίου διακύμανσής τους.

Β.

Ως Ελάχιστη Ημερήσια Ποσότητα Μετοχών ορίζεται ο αριθμός που αντιστοιχεί
στο 0,5% του συνολικού αριθμού των εισηγμένων στη ΝΕ.Χ.Α. μετοχών της
Εταιρίας.

3.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ορισμοί
Είναι

η

εταιρία

που

υποβάλλει

αίτηση

εισαγωγής

για

Εκδότρια Εταιρία
διαπραγμάτευση στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά.
Ορίζεται από την εκδότρια εταιρία Πιστωτικό Ίδρυμα η εταιρία
Ανάδοχος έκδοσης

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που εγγυάται την πλήρη
κάλυψη του διατιθέμενου με δημόσια εγγραφή κεφαλαίου και

Σύμβουλος

ενημερώνει το κοινό για την πρόοδο του επενδυτικού έργου και
τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας.
Ορίζεται από την εκδότρια εταιρία μέλος του ΧΑΑ που συνάπτει

Ειδικός
χρηματιστηριακές συμβάσεις και συμβάλλει στην ενίσχυση της
Διαπραγματευτής

ρευστότητας των μετοχών της εταιρίας.

Εξειδίκευση θεσμικού πλαισίου;
Για την εφαρμογή του Ν.2733/99 προβλέπεται η έκδοση των παρακάτω αποφάσεων:
1.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από εισήγηση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιτρέπεται η εισαγωγή στη ΝΕ.Χ.Α. και άλλων
κινητών αξιών.
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2.

Το

ελάχιστο

ποσό

των

απαιτούμενων

ιδίων

κεφαλαίων

της

εταιρίας

αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
3.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη δέσμευση
των μετοχών.

4.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να μεταβάλλονται τα
ποσοστά δέσμευσης μετοχών.

5.

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζεται ο τρόπος κατανομής
των μετοχών που διατίθενται με δημόσια εγγραφή.

6.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. ρυθμίζονται θέματα εισαγωγής των εταιριών
στη ΝΕ.Χ.Α.

7.

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι υποχρεώσεις του
Αναδόχου Έκδοσης, του Συμβούλου και του Ειδικού Διαπραγματευτή.

8.

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι υποχρεώσεις της
εισηγμένης εταιρίας για

τη

γνωστοποίηση

στοιχείων σχετικών με την

κατάσταση και την εξέλιξη της.

3.5

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Στο παράρτημα του κεφαλαίου 3 επισυνάπτονται τμήματα του θεσμικού πλαισίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΙ μΜΕ

4.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ένταξη οτην ζώνη ευρώ συνεπάγεται σημαντικά δυνητικά οφέλη, εμπεριέχει
περιορισμούς και προκλήσεις και δημιουργεί αξιόλογες προοπτικές. Η Ελλάδα με τη
συμμετοχή της στην ζώνη ευρώ έχει τη δυνατότητα να διασφαλίζει ευνοϊκότερες
συνθήκες για ευημερία και πλήρη απασχόληση.
Ειδικότερα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η ένταξη της χώρας μας στην ζώνη ευρώ,
είναι μία ευκαιρία και μία πρόκληση για να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες τους, αξιοποιώντας την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, το ευνοϊκό
μακροοικονομικό περιβάλλον, αλλά και μία επιτακτική ανάγκη να αναδιοργανωθούν
και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

4.2

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ €

Με την εισαγωγή του € στις οικονομίες των κρατών-μελών προκύπτουν τα
ακόλουθα σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις:
•

Εξαλείφεται

η αβεβαιότητα από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών

ισοτιμιών των εθνικών νομισμάτων της ζώνης ευρώ. Επομένως οι επιχειρήσεις
πραγματοποιούν ανεμπόδιστα τα εμπορικά και επενδυτικά τους προγράμματα.
•

Μειώνονται σημαντικά τα επιτόκια δανεισμού. Επομένως οι επιχειρήσεις έχουν
καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

•

Μειώνεται το τραπεζικό κόστος για συναλλαγές εντός της ζώνης ευρώ, γιατί οι
επιχειρήσεις

δεν

επιβαρύνονται

με

προμήθειες

για

την

κάλυψη

συναλλαγματικού κινδύνου.
•

Η μεταφορά εντολών πληρωμής μεταξύ κρατών-μελών της ζώνης ευρώ γίνεται
ταχύτερα και ασφαλέστερα.
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•

Απλοποιούνται οι διακοινοτικές επιχειρηματικές συναλλαγές, εφόσον όλα τα
προϊόντα και η παροχή υπηρεσιών τιμολογούνται σε ευρώ.

•

Αυξάνονται οι εμπορικές και επενδυτικές συναλλαγές μεταξύ των κρατώνμελών της ζώνη ευρώ, λόγω της εξάλειψης συναλλαγματικών κινδύνων και του
σταθερού μακροοικονομικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται.

•

Υπάρχει διαφάνεια τιμών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που ενθαρρύνει τον
ανταγωνισμό και προφυλάσσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

•

Το τέλος των υποτιμήσεων: σύμφωνα με μελέτες, το όφελος που προκύπτει για
τις ελληνικές επιχειρήσεις από υποτίμηση ή διολίσθηση της δραχμής είναι
προσωρινού

χαρακτήρα.

Μακροπρόθεσμα,

οι

διολισθήσεις

οδηγούν

σε

αλυσιδωτή αύξηση τιμών και μισθών, με αρνητικές συνέπειες για την
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.
•

Μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών: οι επιχειρήσεις με εξαγωγικό
προσανατολισμό
μετατροπών

θα

εξοικονομήσουν

συναλλάγματος

ή

τις

σημαντικά
δαπάνες

ποσά
για

από

την

το

κόστος

κάλυψη

από

συναλλαγματικούς κινδύνους. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι θα πετύχουν
βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, λόγω της σταθερότητας των
βραχυπρόθεσμων επιτοκίων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν, κατά καιρούς,
υποστεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις από τις απότομες διακυμάνσεις των
βραχυπρόθεσμων επιτοκίων στις νομισματικές κρίσεις των τελευταίων ετών και
βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τις ξένες ανταγωνίστριές τους.
Για τις επιχειρήσεις το € σημαίνει ένα ενιαίο βραχυπρόθεσμο επιτόκιο, το οποίο
καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το σύνολο των χωρών,
που συμμετέχουν στην ευρωζώνη (δεν υπάρχει πλέον παρά μόνο μία
χρηματαγορά), το οποίο είναι εξ' ορισμού πιο σταθερό από τα σημερινά
επιτόκια

και

θα

εξαλείψει

άλλον

έναν

παράγοντα

στρέβλωσης

του

ανταγωνισμού.
•

Αναζήτηση νέων αγορών: η χρήση του ευρώ θα ενισχύσει την ενιαία αγορά και
θα επιτρέψει στις ελληνικές επιχειρήσεις να αναζητήσουν νέες αγορές χωρίς
συναλλαγματικό κίνδυνο. Συνεπώς οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν μεν
εντονότερο ανταγωνισμό, αλλά θα μπορέσουν ταυτόχρονα να αναζητήσουν
νέους πελάτες.

Θα

μπορέσουν,

επίσης
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να

συγκρίνουν τις τιμές των

προμηθευτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενδεχομένως να βελτιώσουν τις
συνθήκες αγοράς αλλάζοντας προμηθευτές. Για τις επιχειρήσεις, το ευρώ θα
είναι παράγοντας ενίσχυσης του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
αγοράς, αλλά επίσης και απαρχή νέων ευκαιριών, τόσο ως προς την πελατεία
όσο και ως προς τους προμηθευτές.
•

Ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις εμπορικές συναλλαγές και
στις διεθνείς νομισματικές σχέσεις:

όπως η

Ευρωπαϊκή

Ενωση

γίνεται

ισχυρότερη όταν έχει ενιαία εκπροσώπηση, έτσι και το ευρώ εκτιμάται ότι θα
είναι πιο ισχυρό από τις εθνικές νομισματικές μονάδες των χωρών της ζώνης και
θα

επιτρέψει

παγκοσμίως

μια

εξισορρόπηση

οικονομικού

συσχετισμού

δυνάμεων. Αυτό είναι σημαντικό, αν ληφθεί υπόψη ότι το δολάριο των ΗΠΑ
καλύπτει σήμερα το 83% των συναλλαγών στις αγορές συναλλάγματος και το
48% των εμπορικών συναλλαγών, ενώ τα δύο τρίτα των περιουσιακών
στοιχείων μιας εταιρίας σε συνάλλαγμα είναι εκφρασμένα σε δολάρια.

Η

ζώνη του ευρώ θα έχει το ίδιο κύρος με των ΗΠΑ στο διεθνές εμπόριο.
Επιπροσθέτως, η Ε.Ε. θα είναι πολύ λιγότερο εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις
των

νομισμάτων

τρίτων χωρών,

δεδομένου

του

μεγάλου

όγκου

του

ενδοκοινοτικού εμπορίου. Επομένως το ευρώ θα εξασφαλίσει στις επιχειρήσεις
τη δυνατότητα να εκφράζεται σε ένα και μόνο νόμισμα το 90% των
συναλλαγών τους.
•

Ένα κίνητρο για εξορθολογικοποίηση των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας:
αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι η αυστηρή τήρηση των κριτηρίων του
Μάαστριχτ και των προβλέψεων του Συμφώνου για τη Σταθερότητα και
Ανάπτυξη θα οδηγήσει, στην περίπτωση της Ελλάδας σε σταδιακή μείωση του
δημοσίου χρέους, το οποίο υπερβαίνει το 100% του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (ΑΕΠ).

•

Οι επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με χώρες - εκτός ζώνης ευρώ - μπορούν
να χρησιμοποιούν το ευρώ που είναι ισχυρό και σταθερό διεθνές νόμισμα.
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4.3
Η

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ομαλή

μετάβαση

των

επιχειρήσεων

στο

ευρώ

και

η

αξιοποίηση

των

πλεονεκτημάτων από τη συμμετοχή της Ελλάδος στην ευρωζώνη, συνεπάγονται την
εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν:
α)

Στην τεχνική προσαρμογή της επιχείρησης τους.

β)

Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης τους

4.3.1

Μέτρα για την τεχνική προσαρμογή της επιχείρησης

Οι βασικότεροι τομείς στους οποίους οι επιχειρήσεις πρέπει να επικεντρώσουν την
προσοχή τους και να εξετάσουν την προσαρμογή τους είναι:
Α. Οι Μηχανογραφικές εφαρμογές
Ενδεικτικά αναφέρονται:
•

Η ανάγκη επανεξέτασης της διαθέσιμης πληροφορικής τεχνολογίας και των
πληροφοριακών συστημάτων.

•

Η διαμόρφωση του συστήματος πληροφόρησης ώστε να δέχεται το ευρώ.

•

Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων.

•

Η

επίλυση

τυχόν

προβλημάτων

στρογγυλοποίησης

και

παράλληλα

η

τροποποίηση των συστημάτων ώστε να λειτουργούν με δεκαδικά.
•

Η έγκαιρη κάλυψη των αναγκών που απαιτούν την συμμετοχή εξωτερικών
συνεργατών.

Β. Το Λογιστήριο
Η τήρηση βιβλίων:
•

Χρήση 2000 σε δραχμές
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•

Χρήση 2001 σε δραχμές ή ευρώ με επιλογή του φορολογούμενου και μετά από
ανέκκλητη δήλωση στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)

•

Χρήση 2002 σε ευρώ μόνο.

Η έκδοση στοιχείων:
•

Χρήση 2000 σε δραχμές

•

Χρήση 2001 σε ευρώ και δραχμές μετά από ανέκκλητη δήλωση στη ΔΥΟ

•

Χρήση 2002 σε ευρώ.

Η μετατροπή του κεφαλαίου της επιχείρησης σε ευρώ
1.

Ανώνυμες Εταιρίες (ΑΡΘΡΟ 12, Ν. 2842/2000):
ο

Μετατροπή του ελάχιστου κεφαλαίου, και της ονομαστικής αξίας εκάστης
μετοχής σε ευρώ.

ο

Τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού, που αποφασίζεται
από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ο

Επισημαίνεται ότι από την 1/1/2002 για την έγκριση τροποποίησης του
καταστατικού ΑΕ, απαιτείται το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία
των μετοχών να έχουν μετατραπεί σε ευρώ.

2.

Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΑΡΘΡΟ 14, Ν. 2842/2000):
ο

Μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου, και της μερίδας συμμετοχής των
εταίρων.

ο

Τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

ο

Από την 1/1/2002 για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού
της εταιρίας απαιτείται το εταιρικό κεφάλαιο και τα μερίδια να έχουν
μετατραπεί σε ευρώ.
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Γ. Οι Φορολογικές Δηλώσεις
Ετήσιες δηλώσεις:
•

Για εισοδήματα του διαχειριστικού έτους 2000 (ή προγενέστερων) που
υποβάλλονται κατά το 2001, σε δραχμές

•

Για εισοδήματα του διαχειριστικού έτους 2001 που υποβάλλονται από την
1/1/2002, σε ευρώ

Περιοδικές δηλώσεις:
•

Για εισοδήματα του 2000 σε δραχμές. Για εισοδήματα του 2001 που
υποβάλλονται κατά το 2001, σε δραχμές ή ευρώ με ανέκκλητη επιλογή του
φορολογούμενου.

•

Για εισοδήματα του 2001 που υποβάλλονται μετά την 1/1/2002 μόνο σε ευρώ.

Δ. Η Αντικατάσταση των εντύπων της επιχείρησης
•

Καταγραφή των εντύπων

•

Επανασχεδιασμός - όπου απαιτείται - και οργάνωση παραγγελίας για νέες
προμήθειες

Ε. Η ενημέρωση του προσωπικού
•

Για τη μισθοδοσία του

•

Για την πολιτική τιμών

•

Για την εξοικείωσή του με τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ

ΣΤ. Η επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές.
Πρέπει να επανεξεταστούν:
•

Τα Τιμολόγια - διπλή αναγραφή τιμών μέχρι 28/2/2002
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Οι παραγγελίες
•

Οι Συμβάσεις για προμήθειες

•

Οι επιταγές, που εκδίδονται από την 1/1/2002 και μετά πρέπει να είναι μόνο σε
ευρώ, αλλιώς δεν ισχύουν ως επιταγές.

Ζ. Ο Προεφοδιασμός της επιχείρησης με ευρώ .

Πρακτικά θέματα που η επιχείρηση καλείται να εξετάσει είναι:
•

Η συνεννόηση της με την προμηθεύτρια τράπεζα

•

Ο προσδιορισμός των αναγκών της σε ευρώ, τουλάχιστον για τις πρώτες
ημέρες του 2002

•

Ο τρόπος διασφάλισης της μεταφοράς και αποθήκευσης του ευρώ.

4.3.2

Μέτρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης

Η επιχείρηση καλείται να επανεξετάσει:
•

Τη διασφάλιση ή και ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας.

•

Τον εκσυγχρονισμό ή την ανανέωση του τεχνολογικού της εξοπλισμού

•

Τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών της

•

Την επέκταση ή και αναβάθμιση του δικτύου και των τεχνικών πωλήσεων της

•

Τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων / υπηρεσιών

•

Τη διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων της στις συνθήκες ευρώ

•

Τη βελτίωση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της

•

Την αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης της

•

Την ανάπτυξη συνεργιών ή συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις
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4.3.3
α)

Κίνδυνοι που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις αν δεν προετοιμασθούν
Ο Λογιστής ή ο Μηχανογράφος ίσως δεν μπορούν να σας βοηθήσουν λόγω
υπερβολικού φόρτου εργασίας.

β)

Ενδέχεται να προκόψει μείωση κερδών και προβλήματα από τη μη σωστή
επαναπροσέγγιση των τιμών των προϊόντων ή υπηρεσιών σας.

γ)

Είναι πιθανό να μη αξιοποιείται πλέον το λογισμικό σας.

δ)

Το προσωπικό δεν θα μπορεί να θυμηθεί τις διαδικασίες ρουτίνας, στο τέλος
του έτους, και θα μπερδεύεται με τη μετάβαση και θα συγχέει ποσά σε ευρώ
και σε δραχμές.

ε)

Αν η εσωτερική τήρηση των βιβλίων γίνεται σε δραχμές αλλά τα πάντα εκτός
εταιρίας εκφράζονται σε ευρώ χάνετε τον έλεγχο της επιχείρησης.

στ)

Δεν θα μπορείτε να πληρώνετε το προσωπικό και τους προμηθευτές σας, ούτε
να καταγράψετε τα έσοδά σας σε ευρώ.

4.4 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ως μεταβατική περίοδος ορίζεται η περίοδος που άρχισε από την 1/1/1999 και λήγει
στις 31/12/2001. Για την Ελλάδα, η μεταβατική περίοδος περιορίζεται στον ένα χρόνο
ήτοι την περίοδο από 1/1/2001 - 31/12/2001.
Κατά την διπλή αναγραφή θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες διατάξεις :
•

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι τιμές μετατροπής για τον υπολογισμό της
ισότιμης αξίας στη διπλή αναγραφή των τιμών.

•

Η στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο cent (λεπτό) θα πρέπει να καθιερωθεί ως
το ελάχιστο επίπεδο ακρίβειας για τιμές ή άλλες χρηματικές αξίες που έχουν
μετατραπεί από εθνικές νομισματικές μονάδες σε μονάδες ευρώ.

•

Οι διπλές αναγραφές τιμών και άλλων χρηματικών αξιών θα πρέπει να είναι
σαφείς εύκολα αναγνωρίσιμες και ευανάγνωστες
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Θα πρέπει, επίσης, να πληρούνται οι ακόλουθες βασικές διατάξεις και ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά τη σαφήνεια της διπλής αναγραφής των τιμών:
•

Θα πρέπει να είναι δυνατή η διάκριση μεταξύ, αφενός μεν, της μονάδας στην
οποία καθορίζεται η τιμή και στην οποία πρέπει να υπολογισθούν τα πληρωτέα
ποσά,

και,

αφετέρου

δε,

η

ισότιμη

αξία

που

αναγράφεται

μόνο για

πληροφοριακούς σκοπούς.
•

Οι διπλές αναγραφές των τιμών και άλλων χρηματικών αξιών δεν θα πρέπει να
επιβαρύνονται με την ύπαρξη υπερβολικής ποσότητας αριθμών. Κατά γενικό
κανόνα, η διπλή αναγραφή των τιμών στα μεμονωμένα προϊόντα μπορεί να
περιορίζεται στην τελική τιμή που πρέπει να πληρώσουν οι καταναλωτές.
Γενικά, οι διπλές αναγραφές των τιμών στις αποδείξεις από λιανικές πωλήσεις
και άλλα έγγραφα μπορούν να περιορίζονται στο συνολικό ποσό.

•

Οι λιανοπωλητές θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς αν είναι έτοιμοι να δεχτούν
πληρωμές σε μονάδες ευρώ κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

4.5 ΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εισαγωγή του ευρώ θα έχει πολλές συνέπειες στην πορεία των επιχειρήσεων. Για
να αντιμετωπιστούν σωστά, θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των τεχνικών
προβλημάτων και των στρατηγικών θεμάτων.

Α) ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Το ευρώ θα επηρεάσει άμεσα:
•

Τις νομικές υποχρεώσεις μιας επιχείρησης και κυρίως τις συμβάσεις που έχει
συνάψει. Οι συγκεκριμένες δυσκολίες, όμως θα είναι περιορισμένες λόγω της
"αρχής της συνέχειας των συμβάσεων", η οποία με κοινοτικό κανονισμό έχει
διασφαλιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

•

Το λογιστήριο μιας επιχείρησης: από την 1.1.2001 και έως την 31.12.2001, τα
βασικά

προβλήματα

που,

ενδεχομένως

πρέπει

να

αντιμετωπιστούν θα

σχετίζονται με τις εισροές και εκροές σε ευρώ από το 2001, τον τρόπο
μετατροπής των υπολοίπων ανοίγματος της πρώτης χρήσης σε ευρώ, την
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αντιμετώπιση των στρογγυλοποιήσεων μετατροπής και των συναλλαγματικών
διαφορών, καθώς και τη λογιστική καταχώρηση των πράξεων κάλυψης που
δεν θα έχουν εκκαθαριστεί την 1.1.2001. Για πολλά από αυτά τα θέματα, έχουν
γίνει προτάσεις ή ρυθμίσεις ώστε να διευκολυνθεί το έργο της κάθε
επιχείρησης (Ν.2842, ΦΕΚ 207 27/9/2000).
•

Τις σχέσεις μιας επιχείρησης με τους πελάτες ή τους προμηθευτές της ανάλογα
με τη νομισματική μονάδα που χρησιμοποιείται στην αλυσίδα αγοράς ή
τιμολόγησης: για να αποφευχθούν ενδεχόμενες δυσκολίες κυρίως μεταξύ των
μεγάλων προμηθευτών και των μΜΕ, μπορεί να θεσπιστούν κανόνες καλής
πρακτικής με σκοπό να απλοποιηθούν οι σχέσεις μιας επιχείρησης με τους
συνεργάτες της.

•

Τις

σχέσεις

του

επιχειρηματία

με

το

προσωπικό:

τροποποίηση

των

μισθολογικών καταστάσεων και των βασικών παροχών, ανάγκη εκπαίδευσης
των εργαζομένων κλπ.
•

Τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων μιας επιχείρησης και τις πράξεις σε
συνάλλαγμα: ενδεχομένως συγκέντρωση της διαχείρισης των ταμειακών της
διαθεσίμων, μείωση των πράξεων κάλυψης από συναλλαγματικούς κινδύνους
ενιαίο βραχυπρόθεσμο επιτόκιο κλπ.

•

Τις σχέσεις με τις τράπεζες: δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμών σε ευρώ,
μετατροπή σε δραχμές των εισροών και εκροών σε ευρώ (και αντιστρόφως),
δυνατότητα χρησιμοποίησης επιταγών σε ευρώ κλπ.

•

Την καθημερινή ζωή: κυρίως με όλα τα προβλήματα από τις στρογγυλοποιήσεις
των ποσών που έχουν μετατραπεί από ευρώ σε δραχμές και αντιστρόφως
(στρογγυλοποιήσεις στα τιμολόγια και τις ταμειακές αποδείξεις τις μισθολογικές
καταστάσεις, τα μερίσματα που καταβάλλονται στους μετόχους τη μετατροπή
του εταιρικού κεφαλαίου κλπ.).
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Β) ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κάθε επιχείρηση πρέπει να καταβάλει σημαντική προσπάθεια για την επίλυση των
τεχνικών προβλημάτων. Ωστόσο, η ύπαρξη πολυάριθμων κοινών συστάσεων ή
κοινών κανόνων "παιχνιδιού" για όλους τους ενδιαφερομένους φορείς (δημόσια
διοίκηση,

επιχειρήσεις,

τράπεζες, λογιστές)

και

η

συνεργασία των συνήθων

συνεργατών τους (τράπεζες, εταιρείες συμβούλων, εταιρείες πληροφορικής λογιστές)
θα διευκολύνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις στο έργο τους, εφόσον υπάρξει σωστός
και έγκαιρος συντονισμός.

Πρέπει, επομένως, να δοθεί προσοχή όχι μόνο στα τεχνικά προβλήματα για την
εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος, αλλά και στο τριπλό βασικό θέμα στρατηγικής που
αντιπροσωπεύει το ευρώ για τις επιχειρήσεις:
•

Το θέμα της εμπορικής στρατηγικής: η εισαγωγή ενός νέου νομίσματος που θα
έχει πολλαπλάσια αξία σε σύγκριση με τη δραχμή, θα διαταράξει όλα τα
συστήματα αναφοράς τιμών. Αν, λοιπόν, μια επιχείρηση παράγει ή εμπορεύεται
καταναλωτικά αγαθά θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι όλες οι συνήθειες των
καταναλωτών θα μεταβληθούν. Θα πρέπει, επίσης να αναθεωρήσει την
εμπορική της πολιτική, να προσαρμόσει τις ψυχολογικές τιμές να αλλάξει,
ενδεχομένως τις συσκευασίες. Επιπλέον, η ύπαρξη ενός ενιαίου νομίσματος
στα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. ασφαλώς θα διευκολύνει τις συγκρίσεις
τιμών (και συνεπώς των χρεώσεων) και, ίσως μακροπρόθεσμα να προωθήσει
μια κάποια προσέγγιση των τιμών, αλλά και της εμπορικής πρακτικής
γενικότερα. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν μπορεί παρά να
ενθαρρύνει μια τέτοια τάση. Συνεπώς ο προβληματισμός για το πόσο επηρεάζει
η εισαγωγή του ευρώ το στρατηγικό σχεδίασμά της εμπορικής πολιτικής των
επιχειρήσεων συνιστά

απόλυτη

προτεραιότητα .Το

στρατηγικό

θέμα της

πληροφορικής: σε πολλές επιχειρήσεις η προσαρμογή των συστημάτων
πληροφορικής στο ευρώ θα επιφέρει σημαντικό φόρτο εργασίας. Τα εξής
δύσκολα σημεία θα περιπλέξουν ακόμη περισσότερο αυτήν την εργασία:

s

ύπαρξη παλαιός τεχνολογίας λογισμικού ή εξοπλισμού, που η αναβάθμισή
τους είναι δύσκολη, στην περίπτωση που οι αρχικοί προγραμματιστές
έχουν αποσυρθεί,
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s

οι μελλοντικές τεχνικές εξελίξεις, κυρίως στον τομέα του μάρκετινγκ ή
του ηλεκτρονικού εμπορίου,

s

η αδυναμία να προβλεφθεί η ταχύτητα με την οποία θα διαδοθεί η χρήση
του ευρώ από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, κατά τη διάρκεια της
μεταβατικής περιόδου, και, συνεπώς, ο ρυθμός των απαιτούμενων
εργασιών από το 2000 έως το 2002.

•

Σε πολλές επιχειρήσεις, η εισαγωγή του ευρώ θα δώσει το έναυσμα για
ουσιαστικούς προβληματισμούς στρατηγικής σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες
ανάγκες τους στον τομέα της πληροφορικής.

•

Το θέμα της κοινωνικής στρατηγικής: η διαίρεση των μισθών διά του 340,750
(κοινοτικός κανονισμός 1478/2000) ενδέχεται να προκαλέσει αναστάτωση σε
πολλούς μισθωτούς . Μια από τις βασικές επιδιώξεις για τους ιθύνοντες μιας
επιχείρησης κατά τη μετάβαση στο ευρώ, θα είναι να προλάβουν αυτή τη
δυσκολία με τους παρακάτω τρόπους:

s

εξασφαλίζοντάς τους κατά τη μεταβατική περίοδο, πληροφορίες σχετικά
με το μισθό τους σε ευρώ,

s

εκπαιδεύοντας εγκαίρως το προσωπικό τους στη χρήση του ενιαίου
νομίσματος

s

καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση των
στελεχών τους σε αυτό το μακρόπνοο σχέδιο.

Δεν πρέπει να υποτιμηθούν οι ανησυχίες των εργαζομένων σχετικά με το ευρώ, διότι
σε μεγάλο βαθμό θα είναι τα ίδια άτομα που θα λαμβάνουν τους μισθούς τους σε
ευρώ, θα πληρώνουν τα αγαθά σε ευρώ και, βεβαίως, θα χρησιμοποιούν το ευρώ
μέσα στην επιχείρηση.

4.6 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΥΡΩ

Στο παράρτημα του κεφαλαίου 4 γίνεται αναφορά στους κανονισμούς τις σχετικές
εγκυκλίους τους νόμους και τις κυβερνητικές αποφάσεις για την εισαγωγή του €.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ TENSA

5.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν σχετικά με το νέο οικονομικό περιβάλλον στο
οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι μΜΕ παρουσιάζεται το παράδειγμα της εταιρίας
TENSA.

5.2

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πρόκειται για μία ομόρρυθμη κατασκευαστική εταιρία, η οποία ιδρύθηκε το 1972. Το
βασικό αντικείμενο δραστηριότητας είναι η ολοκληρωμένη κατασκευή ποιοτικά
αναβαθμισμένων οικοδομικών και βιομηχανικών έργων με συμβατική δόμηση ή
προκατασκευή, κατά την υλοποίηση των οποίων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην
εφαρμογή

αυστηρών

τεχνικών,

αισθητικών,

οικονομικών

και

χρονικών

προδιαγραφών. Ο τομέας δραστηριοποίησης είναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό
αυτός των ιδιωτικών έργων, όπου ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος.

Πλεονέκτημα της εταιρίας αποτελεί η εξειδίκευση σε δραστηριότητες όπως οι
προεντάσεις γεφυροποιίας και ειδικές αντιστηρίξεις με αγκύρια εδάφους, όπου
εκπροσωπεί στην Ελλάδα το μεγάλο κατασκευαστικό γερμανικό όμιλο Bilfinger +
Berger (ISO 9001), επισκευές και ενισχύσεις κτιρίων και αποκαταστάσεις βλαβών από
σεισμό.
Την τελευταία πενταετία, η εταιρία διεύρυνε τις δραστηριότητές της και στο χώρο
της κατασκευής κατοικίας και αξιοποίησης ακινήτων.
Η εταιρία προκειμένου να ανταποκριθεί στις εξελίξεις του κατασκευαστικού κλάδου,
βρίσκεται στο στάδιο μετατροπής της νομικής της μορφής από Ο.Ε. σε Α.Ε.
Στόχος της εταιρίας αποτελεί η προώθηση των δραστηριοτήτων της, αλλά και η
συνεργασία με κατασκευαστικούς ομίλους της Ελλάδας, όπως και του εξωτερικού για
την εκτέλεση των μεγάλων έργων που θα κατασκευασθούν τόσο στην Ελλάδα
(ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 και ένταξης της χώρας στην Ο.Ν.Ε.) όσο και
στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
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5.3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η εταιρία αποτελεί μία μΜΕ για τα δεδομένα του κατασκευαστικού κλάδου με
στελέχωση περί τα 50 - 60 άτομα (μηχανικοί, λογιστήριο, εργοδηγοί, εργατοτεχνικό
προσωπικό, κλπ.), ενώ οι εγκαταστάσεις και ο μηχανολογικός εξοπλισμός της σε αξία
ανέρχονται περί τα 250 εκ. δρχ.

Ο κύκλος εργασιών της TENSA κατά την τελευταία τριετία ανήλθε στα 2,5 δις δρχ.,
ενώ κατά το τρέχον έτος προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών θα προσεγγίσει το 1,5
δις δρχ.

5.4 ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η εικόνα της εταιρίας, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι ικανοποιητική ως προς τον κύκλο
εργασιών και το ύψος των πάγιων εγκαταστάσεων της. Παρόλα αυτά, η έλλειψη
ρευστότητας που χαρακτηρίζει την αγορά γενικά και ειδικότερα τον κλάδο των
κατασκευών τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει τη διοίκηση της εταιρίας σε
αναζήτηση

μεθόδων

χρηματοδότησης

των

δραστηριοτήτων

της

εκτός των

εισπρακτέων λογαριασμών της. Έτσι, η εταιρία προσέφυγε στον τραπεζικό δανεισμό
με

εγγύηση

εμπράγματες

εξασφαλίσεις

με

αποτέλεσμα

την

απόκτηση

του

απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης. Βέβαια, με την είσοδο των νέων τραπεζικών
προϊόντων και την πτώση των επιτοκίων, η στρατηγική της εταιρίας κατευθύνθηκε
προς ένα μίγμα μορφών χρηματοδότησης δηλαδή μείωση του τραπεζικού δανεισμού
με

εμπράγματες

(συναλλαγματικές

εξασφαλίσεις

δανειοδότηση

μεταχρονολογημένες

επιταγές)

υπερανάληψης από λογαριασμούς καταθέσεων

με

εγγύηση

και

χρηματοδότηση

όψεως.

Εξάλλου,

δικαιόγραφα
μέσω

τμήμα των

εισπρακτέων επιταγών χρησιμοποιήθηκε για απευθείας πληρωμές προς προμηθευτές
και υπεργολάβους με αποτέλεσμα τη μείωση των εκροών σε μετρητά.

Ως προς την οικοδομική της δραστηριότητα, η εταιρία σε συνεργασία με τραπεζικούς
φορείς προωθεί τα στεγαστικά δάνεια προς τους πελάτες της οπότε κατ' αυτόν τον
τρόπο διασφαλίζεται η βραχυπρόθεσμη είσπραξη του τιμήματος πώλησης.
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Στα προσεχή πλάνα της εταιρίας είναι η ανανέωση του μηχανολογικού της
εξοπλισμού με την μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως επίσης και η ίδρυση
θυγατρικής εταιρίας, με αντικείμενο δραστηριοποίησης τα περιβαλλοντικά έργα,
γεγονός που την καθιστά υποψήφια για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο ή σε κάποιο
από τα κοινοτικά προγράμματα υποστήριξης των μΜΕ.

5.5 ΤΟ ΕΥΡΩ

Με την εισαγωγή του ευρώ, η εταιρία καλείται να αναμορφώσει την τιμολογιακή
πολιτική

της,

ενώ

ήδη

έχουν

αναβαθμισθεί

τα

λογισμικά

προγράμματα

παρακολούθησης έργων και λογιστηρίου. Η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι με το
ενιαίο νόμισμα θα προκύψει ένα ευρύτερο φάσμα ανταγωνισμού (μεταξύ των χωρών
της Ε.Ε.) γεγονός που αναμένεται να ωφελήσει ιδιαίτερα το επιχειρησιακό πλάνο της
με δεδομένη και την υποστήριξη του γερμανικού κατασκευαστικού ομίλου.

5.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την ανωτέρω παρουσίαση προκύπτει ότι η εταιρία TENSA έχει αποκρυσταλλώσει
κάποια συγκεκριμένη πολιτική χρηματοδότησης των δράσεων της, αλλά ταυτόχρονα
αξιολογεί και τις δυνατότητες που παρέχονται από τις νέες μορφές χρηματοδότησης.
Εξάλλου, στη γρήγορα εξελισσόμενη αγορά της Ε.Ε., το πιο σπουδαίο για μία μΜΕ
είναι να παρουσιάζεται ευέλικτη, να καλλιεργεί και να βελτιώνει τις εξειδικεύσεις της
και είναι σε θέση να εντοπίζει τις ευκαιρίες για αύξηση του κύκλου εργασιών της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Είναι γεγονός ότι παρ' όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει για τη βελτίωση των
όρων χρηματοδότησης των μΜΕ και την στήριξη τους με κοινοτικά προγράμματα, η
εικόνα που παρουσιάζουν δεν είναι και τόσο θετική. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο
βαθμός επενδυτικής δραστηριότητας που παρατηρείται κατά τα τελευταία χρόνια δεν
είναι ο επιθυμητός, ενώ από το σύνολο των επενδύσεων που προγραμματίζονται
μέρος τους μόνο πραγματοποιείται τελικά, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να
μην απορροφώνται όλοι οι διαθέσιμοι πόροι.

Οι λόγοι για τους οποίους επικρατεί αυτή η κατάσταση έχουν να κάνουν κυρίως με το
γεγονός ότι δεν παρουσιάζονται οι καινοτόμες ιδέες των μΜΕ σε τρόπο τέτοιο που να
αποτελέσουν προτεραιότητα για επιδότηση ή δανειοδότηση.

Τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξε η ανάλογη ενημέρωση του ελεύθερου
επαγγελματία-επιχειρηματία για τις δυνατότητες που

παρέχουν τα

κοινοτικά

προγράμματα με αποτέλεσμα οι διαδικασίες υπαγωγής στα προγράμματα αυτά να
μοιάζουν χρονοβόρες και δαπανηρές. Εξάλλου, η χρηματοδότηση ακόμη και μέσω
των προγραμμάτων αυτών απαιτεί τις περισσότερες φορές τη συμμετοχή με
σημαντικό ποσοστό ίδιων κεφαλαίων από την πλευρά των μΜΕ. Όταν πρόκειται για
νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι αυτονόητο ότι τα ίδια κεφάλαια είναι περιορισμένα. Τα
νέα προγράμματα ενίσχυσης νεανικής επιχειρηματικότητας καλύπτουν τις περιπτώσεις
των νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Με βάση τα ανωτέρω, σε αρκετές περιπτώσεις αυτό που συνέβαινε ήταν να
ενισχύονται αντί των μΜΕ, οι μεγάλες υγιείς βιομηχανίες, με σημαντικά ίδια κεφάλαια,
που είχαν να ήδη να επιδείξουν ανοδική πορεία.
Η μη αξιοποίηση τόσο των κοινοτικών όσο και των εθνικών πόρων οφείλεται εν μέρει
και στην ιδιοσυγκρασία των ελλήνων μικρομεσαίων επιχειρηματιών, οι οποίοι δεν
έχουν την απαιτούμενη

κατάρτιση

για την αξιολόγηση των ευκαιριών που

παρουσιάζονται.
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Άλλοι λόγοι, που οδήγησαν στην μειωμένη επενδυτική δραστηριότητα είναι οι εξής:
•

Το υψηλό κόστος χρήματος σε συνδυασμό με την κατάργηση της ΑΝΕ 197/78
και την έλλειψη δυνατότητας παροχής εγγυοδοσίας από άλλους φορείς.

•

Τα

μειωμένα

κίνητρα

που

παρέχει

ο

αναπτυξιακός

νόμος

για

τα

επιχειρηματικά-επενδυτικά πλάνα που αφορούν στις αστικές περιοχές της
Αττικής και της Θεσσαλονίκης όπου είναι εγκατεστημένος ένας μεγάλος
αριθμός μΜΕ.
•

Η εφαρμογή σε μικρό βαθμό των κατά τα άλλα θεσμοθετημένων εναλλακτικών
τρόπων χρηματοδότησης όπως το Factoring και το Venture Capital.

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν
προκειμένου να βελτιωθούν οι μηχανισμοί χρηματοδότησης των μΜΕ:
•

Να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο και τα
κοινοτικά προγράμματα με λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες που να
διευκολύνει την ένταξη των μΜΕ στο μακροπρόθεσμο σχεδίασμά και να
λειτουργήσουν από το κράτος γραφεία εξυπηρέτησης και υποστήριξης των μΜΕ
στη συμπλήρωση των αιτήσεων.

•

Να προβλέπεται σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με την εκπαίδευση και την
επιμόρφωση.

•

Να υπάρχει σταθερότητα του πλαισίου λειτουργίας δράσης και ανάπτυξης των
οικονομικών μονάδων για να τις διευκολύνει στο μακροχρόνιο σχεδίασμά.

•

Να ενισχυθούν οι τομείς που μεγιστοποιούν την διεθνή ανταγωνιστικότητα της
Ελληνικής Οικονομίας προωθούν την περιφερειακή ανάπτυξη και τις σταθερές
θέσεις εργασίας σε μακροπρόθεσμη βάση.

•

Να καθιερωθεί ένα σύστημα χρηματοδότησης των μΜΕ προσαρμοσμένο στα
κοινοτικά δεδομένα και παράλληλη προώθηση του θεσμού των Εταιριών
Αμοιβαίων Εγγυήσεων με σημαντική συμμετοχή και οικονομική βοήθεια από το
Κράτος (παροχή κεφαλαίου σύστασης, ποσοστού κάλυψης των εγγυήσεων,
επιδότηση δανείων).

•

Θέσπιση κινήτρων για την προώθηση συνεργασιών μεταξύ των μΜΕ για τη
δημιουργία μονάδων, που θα αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα των οικονομιών
κλίμακας και θα είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές (π.χ. συγχωνεύσεις,
συνεταιρισμοί, κ.α.). Ένα σημαντικό βήμα που ήδη έχει γίνει προς αυτή την
κατεύθυνση είναι ο θεσμός των Clusters (υποδομή για κοινές επιχειρηματικές
δράσεις), για τον οποίο έχουν εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον οι ελληνικές μΜΕ.
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Επίσης, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προωθεί το νόμο περί των κινήτρων συγχώνευσης
στον κατασκευαστικό κλάδο.
•

Να είναι το φορολογικό σύστημα άμεσα συνδεδεμένο με το αναπτυξιακό
σύστημα, ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερα οι οικονομικοί στόχοι του κράτους.

•

Να διέπεται η λήψη οποιοσδήποτε απόφασης από τις αρχές της διαφάνειας και
της αντικειμενικότητας απέναντι στις επιχειρήσεις.

•

Να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις επεξεργασίας προϊόντων πρωτογενούς
παραγωγής για διαμόρφωση πρώτης ύλης (π.χ. εκκοκκιστήρια βάμβακος) να
διαθέτουν τα προϊόντα τους (πρώτες ύλες) στην εγχώρια βιομηχανία—βιοτεχνία,
ώστε να αποφεύγεται η άνοδος των τιμών των πρώτων υλών και η μείωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μας.

•

Να ενισχυθούν οι μΜΕ που χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης
παραγωγής και διάθεσης προϊόντων καθώς και αυτές που κάνουν χρήσεις
διεθνών προτύπων, τυποποίησης και ποιοτικού ελέγχου.

Τέλος μία ενδεχόμενη κατάργηση των επιδοτήσεων του αναπτυξιακού νόμου με
διατήρηση μόνο των φορολογικών κινήτρων κρίνεται μη σκόπιμη και ο λόγος είναι ότι
παρόλο που τα φορολογικά

κίνητρα προτιμούνται - κατά γενική άποψη -

περισσότερο, εφόσον ενθαρρύνουν κερδοφόρες δραστηριότητες και συμβάλλουν στη
μείωση της φοροδιαφυγής εν τούτοις είναι απαραίτητη η ύπαρξη κινήτρων με τη
μορφή επιδοτήσεων για τις μΜΕ, οι οποίες εμφανίζουν «συγκριτικό μειονέκτημα» σε
σχέση με τις μεγάλες μεταποιητικές μονάδες όσον αφορά την πρόσβαση τους στις
αγορές χρήματος.

Το κράτος ακόμη, πρέπει να υποστηρίξει τις μΜΕ, που στοχεύουν στην εισαγωγή
τους στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά προς άντληση κεφαλαίων για υλοποίηση
αναπτυξιακών πλάνων.

Η εισαγωγή του ευρώ, εξάλλου, πρόκειται να επιφέρει αρχικά διαφοροποιήσεις στις
λειτουργίες αλλά και τη στρατηγική των μΜΕ στα πλαίσια της ενιαίας πλέον
ευρωπαϊκής αγοράς. Ο τραπεζικός μηχανισμός είναι απαραίτητο να υποστηρίξει τις
ΜΜΕ κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά και κατά τους πρώτους μήνες του 2002.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.49
Aia6iKaai£Q δικαιολογητικά εισαγωγής και μονάδα διαπραγμάτευσης μετοχών στη
Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά
•

Στάδιο 1:

Έγκριση ενημερωτικού δελτίου ενόψει εισαγωγής μετοχών εταιρίας

για πρώτη φορά στη ΝΕ.Χ.Α.
•

Στάδιο 2: Έγκριση εισαγωγής στη ΝΕΧΑ των μετοχών της εταιρίας.

•

Στάδιο 3: Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών (Μέθοδοι διαπραγμάτευσης 1,
2 και 3 της 18/15.01.99 απόφασης του Δ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 39
Προσθήκη νέας μεθόδου υπ' αριθμόν 8 στην υπ' αριθμόν 18/15.01.99 απόφαση του
Δ.Σ. του ΧΡΗΜΑΉΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ σχετικά με τις μεθόδους και τις
διαδικασίες διαπραγμάτευσης μετοχών. Μετά την απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α που
εγκρίνει την εισαγωγή των μετοχών και μέχρι τρεις ημέρες πριν την έναρξη
διαπραγμάτευσης των μετοχών σύμφωνα με τις μεθόδους 1, 2 και 3 της παρούσας,
τα μέλη του Χ.Α.Α που πρόκειται να συμβληθούν με τον Ειδικό Διαπραγματευτή,
καταθέτουν στο Χ.Α.Α έγγραφη δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι προτίθενται να
καταρτίσουν χρηματιστηριακή συναλλαγή για τη μεταβίβαση από τους μετόχους στον
Ειδικό Διαπραγματευτή δεσμευμένων ή μη μετοχών.

Η

καταχώρηση της συναλλαγής στο ΟΑΣΗΣ γίνεται από εξουσιοδοτημένους

υπαλλήλους του Χ.Α.Α. σε τιμή που δεν μπορεί να διαφέρει από την τιμή που
προσδιορίστηκε από τον ανάδοχο κατά το στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος από
τους επενδυτές.

Οι μεταβιβάσεις δεσμευμένων μετοχών που προβλέπονται στις περιπτώσεις β, δ, και ε
του άρθρου 2 (Δ) του Ν.2733/1999 καθώς και όλες οι μεταβιβάσεις δεσμευμένων
μετοχών

σε

ειδικό

διαπραγματευτή

που
I

διενεργούνται

μετά

την

έναρξη

διαπραγμάτευσης γίνονται καθ' όλο το διάστημα που διαρκεί η κατά το άρθρο 2,
Ν.2733/1999 δέσμευση των μετοχών και μέχρι την οριστική αποδέσμευσή τους, με
ταύτιση εντός κύκλου εντολών δύο μελών για αγορά και πώληση ισόποσων μετοχών,
που δεν καταχωρούνται στο ΟΑΣΗΣ υπό τους ειδικότερους όρους και την διαδικασία
που ακολουθεί:

Προκειμένου για τη μεταβίβαση των δεσμευμένων μετοχών σύμφωνα με την
παρούσα μέθοδο, τα μέλη δηλώνουν εγγράφως κατά τη διάρκεια της περιόδου ΤΙ
στο Χ.Α.Α. την πρόθεσή τους να προβούν σε μεταβίβαση δεσμευμένων μετοχών. Η
τιμή της υπό κατάρτιση συναλλαγής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την τιμή
τελευταίας πράξης κατά το χρόνο υποβολής των εγγράφων δηλώσεων από τα μέλη.
Ως τιμή τελευταίας πράξης νοείται η αναγραφόμενη στο ΟΑΣΗΣ τιμή συναλλαγής που
έχει πραγματοποιηθεί σε ακέραιο πολλαπλάσιο της μονάδας διαπραγμάτευσης μέσω
των μεθόδων διαπραγμάτευσης 1 και 2 της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που
δεν έχει πραγματοποιηθεί συναλλαγή στο ΟΑΣΗΣ μέχρι τη χρονική στιγμή της
υποβολής της δηλώσεως, ως τιμή τελευταίας πράξης νοείται η τιμή κλεισίματος της
προηγούμενης συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50
Ρύθμιση θεμάτων επενδυτικού σχεδίου και κριτηρίων εκτίμησης των εταιριών που
προτίθενται να εισαγάγουν κινητές τους αξίες στη ΝΕΧΑ
Προδιαγραφές και περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου
•

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας

•

Ο καινοτόμος χαρακτήρας

•

Η δεσμευτικότητα

•

Η βιωσιμότητα

•

Η συνεκτικότητα

•

Ο βαθμός ιδίας χρηματοδότησης της εταιρίας για την υλοποίηση του ΕΣ

•

Η σχέση του κύκλου εργασιών της εταιρίας και των εταιριών που συνδέονται με
αυτήν ή τους βασικούς μετόχους της με το συνολικό κόστος του ΕΣ

•

Η σχέση της υλοποίησης του ΕΣ με τυχόν χρηματοδότηση επιχειρήσεων που
συνδέονται είτε με την εταιρία είτε με τους βασικούς μετόχους της. Κριτήρια
αξιολόγησης των χαρακτηριστικών της εταιρίας Ο χαρακτηρισμός μίας εταιρίας

ως «δυναμικής», γίνεται από τον ανάδοχο με βάση, ενδεικτικά, τα ακόλουθα
κριτήρια :
•

Τον ρυθμό ανάπτυξης των μεγεθών της εταιρίας και την τάση βελτίωσης
της αποδοτικότητας των ιδίων και συνολικών κεφαλαίων της

•

Τον προβλεπόμενο ρυθμό αύξησης των οικονομικών αποτελεσμάτων,
στην επόμενη μετά την εισαγωγή τριετία

•

Την προβλεπόμενη τάση βελτίωσης των τεχνικοοικονομικών στοιχείων,
στην επόμενη μετά την εισαγωγή τριετία

•

Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης από την εφαρμογή του οποίου
ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της οργάνωσής της επιχείρησης

•

Την κατάρτιση, τα προσόντα και τον βαθμό εξειδίκευσης του ανθρώπινου
δυναμικού. Ο χαρακτηρισμός μίας εταιρίας ως «καινοτόμου» γίνεται από
τον ανάδοχο με βάση, ενδεικτικά, τα ακόλουθα επιπλέον κριτήρια:
•

Τη δραστηριοποίησή της στην ανάπτυξη νέων αγορών προϊόντων
ή/και υπηρεσιών

•

Την

εισαγωγή

ή/και

χρήση

προηγμένων

συστημάτων

ή/και

τεχνολογιών
•

Την παραγωγή νέων προϊόντων ή/και την παροχή νέων υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41
Καθορισμός των οικονομικών υποχρεώσεων εταιριών των οποίων αξίες εισάγονται
προς διαπραγμάτευση στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών
Αθηνών.

Δικαιώματα εγγραφής: Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται ως δικαίωμα εγγραφής
κατά την εισαγωγή αξιών στη ΝΕ.Χ.Α. του Χ.Α.Α. καθορίζεται ως εξής:
1.

Ποσοστό 0,08% για αξία εισαγομένων τίτλων μέχρι του ποσού των 50 δις δρχ.

2.

Ποσοστό 0,04% για το ποσό από 50.000.000.001 έως 100.000.000.000 δρχ.

3.

Ποσοστό 0,02% για το ποσό από 100.000.000.001 δρχ. και άνω.

4.

Το κατώτατο όριο του εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής ορίζεται σε 250.000 δρχ.
για την εισαγωγή αξιών στην ΝΕ.Χ.Α.

ϋι

5.

Η αξία των προς εισαγωγή αξιών προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού των
εισαγομένων αξιών επί την τιμή εισαγωγής. Για τις ήδη εισηγμένες στην ΝΕ.Χ.Α.
εταιρίες που ζητούν την εισαγωγή συμπληρωματική σειρά μετοχών που
προέκυψαν από αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, το εφάπαξ ποσό
δικαιώματος ορίζεται σε ποσοστό 0,1% επί της αξίας έκδοσης.

Δικαιώματα διαπραγμάτευσης: Ο εκδότης αξιών που τελούν υπό διαπραγμάτευση στη
ΝΕ.Χ.Α.

καταβάλλουν

ανά

τρίμηνο

δικαιώματα

διαπραγμάτευσης,

τα

οποία

καθορίζονται ως εξής:
1.

Ποσοστό 0,04% όταν η αξία του συνόλου των τίτλων που έχουν εισαχθεί, όπως
αυτή υπολογίζεται παραπάνω, δεν είναι μεγαλύτερη του 1.000.000.000 δρχ.

2.

Ποσοστό 0,02% για το άνω των δρχ. 1.000.000.001 ποσό. Το κατώτερο ποσό
της τριμηνιαίας συνδρομής ορίζεται στο ποσό των δραχμών 15.000 δρχ. Η αξία
των εισηγμένων τίτλων βάσει της οποίας υπολογίζονται τα ανωτέρω ποσά
προκύπτει ως γινόμενο του αριθμού των εισηγμένων μετοχών ή ομολογιών
κάθε εταιρίας επί την μέση τιμή του τελευταίου μήνα του προηγούμενου
τριμήνου.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1103/97 του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 1997 σχετικά με
ορισμένες διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή του €
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1998 για την εισαγωγή
του €
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 975/98 του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1998 για την
ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται
να κυκλοφορήσουν
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/1999 του Συμβουλίου της 22ας Φεβρουάριου 1999 για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 975/98 για την ονομαστική αξία και τις
τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1478/2000 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2000, για
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2866/98 σχετικά με τις τιμές μετατροπής
του ευρώ και των νομισμάτων των κρατών μελών που υιοθετούν το ευρώ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 15 και 16 Ν.2842/2000 για
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αναγραφή των τιμών και άλλων χρηματικών ποσών
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στο ΕΥΡΩ αναφορικά με τη διαδικασία, τους όρους και τις λοιπές προϋποθέσεις
χορήγησης του ευρω-λογότυπου
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