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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν από κάθε άποψη τις τοπικές ελληνικές 

επιχειρήσεις. Λόγω της ευέλικτης οργάνωσης, της προσαρμοστικότητας, του 

δυναμισμού και της καινοτομίας που τις χαρακτηρίζουν, συμβάλλουν καθοριστικά 

στη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας και γι’ αυτό τον λόγο έχουν 

δικαίως χαρακτηριστεί ως η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Συμβάλλουν στο 

συνολικό ΑΕΠ με κύκλο εργασιών πολύ μεγαλύτερο απ’ αυτόν των μεγάλων 

επιχειρήσεων και απασχολούν πάνω από το 80% του συνόλου των εργαζομένων.

Συγχρόνως όμως οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν και 

εντονότατα προβλήματα, τα οποία δημιουργούνται μεταξύ άλλων και λόγω της 

ταύτισης της περιουσίας του ιδιοκτήτη με αυτή επιχείρησης, της μικρής πιστωτικής 

επιφάνειας και της χαμηλής ικανότητας αυτοχρηματοδότησης. Οι ΜΜΕ πάσχουν από 

έλλειψη προγραμματισμού, οργάνωσης, σχεδιασμού νέων προϊόντων και χρήσης νέων 

τεχνολογιών, ενώ παράλληλα δυσκολεύονται να επιβιώσουν σ’ ένα επιχειρηματικό 

περιβάλλον χαρακτηριζόμενο από πολυνομία, γραφειοκρατία, υψηλό κόστος 

χρήματος και απουσία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης για την 

αξιοποίηση των Κοινοτικών και άλλων κονδυλίων.

Στο κείμενο που ακολουθεί επιχειρείται μία συστηματική παρουσίαση αφενός 

μεν των χρηματοδοτικών μηχανισμών και αφετέρου δε των κοινοτικών 

προγραμμάτων που απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, γίνεται μία 

προσπάθεια επισήμανσης των προβλημάτων που ακόμη υπάρχουν και προτάσεις για 

την επίλυσή τους.

Στην προσπάθεια αυτή, πρέπει να σημειωθεί η συμβολή τόσο του καθηγητή κ™ 

Κωνσταντίνου Αγοραστού για την καίρια επίβλεψή του κατά τη διάρκεια της 

συγγραφής όσο και των κου Κωνσταντίνου Τραμαντζά, του κου Θεόδουλου Σκορδή 

και της κ^ Ιωάννας Ταβανίδου για τη βοήθειά τους στη συλλογή και την επεξεργασία 

στοιχείων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος 

αναφέρονται γενικά στοιχεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

Αρχικά δίνεται ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης όπως αυτός 

πρόσφατα καθορίστηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σύμφωνα 

με αυτόν ως μικρομεσαία επιχείρηση ορίζεται αυτή που απασχολεί λιγότερους από 

250 εργαζομένους, έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 40 εκατ. Ecu ή ετήσιο 

συνολικό ισολογισμό μικρότερο των 27 εκατ. Ecu και πληροί το κριτήριο της 

ανεξαρτησίας.

Στη συνέχεια παραθέτονται στατιστικά στοιχεία για τη διάρθρωση των 

ΜΜΕ στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα στοιχεία αυτά 

συμπεραίνεται ο πολύ μεγάλος αριθμός τους καθώς και ο πολύ μεγάλος αριθμός των 

απασχολούμενων σ' αυτές, γεγονός που από μόνο του υποδηλώνει τη σημαντικότητα 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πέρα όμως από αυτούς τους λόγους, 

υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που συντελούν στη σπουδαιότητα των ΜΜΕ, όπως η 

καινοτομία, η ευελιξία και η ανταγωνιστικότητα που τις διακρίνει.

Εξαιτίας της σπουδαιότητας των ΜΜΕ εξετάζονται αναλυτικά τα προβλήματα 

που αυτές αντιμετωπίζουν. Τα προβλήματα αυτά διακρίνονται σε προβλήματα στο 

εσωτερικό των επιχειρήσεων (μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων που δεν ευνοεί τη 

δημιουργία οικονομιών κλίμακας, χαμηλό επίπεδο στελέχωσης, καχύποπτη 

αντιμετώπιση σε άτομα με επαγγελματική κατάρτιση , αναποτελεσματική διοίκηση 

και οργάνωση της επιχείρησης, κ.α.), προβλήματα στο περιβάλλον των 

επιχειρήσεων (έλλειψη προσαρμογής στις ολοένα μεταβαλλόμενες εξελίξεις του 

περιβάλλοντος, έλλειψη των λειτουργιών έρευνας και ανάπτυξης, έλλειψη σύγχρονων 

μεθόδων μάρκετινγκ, χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των βασικών λειτουργιών και 

μεθόδων μάνατζμεντ, περιορισμένη εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών διασφάλισης 

ποιότητας, κ.α.), προβλήματα στις διαδικασίες πληροφόρησης, ενημέρωσης και 

προσφοράς υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ (έλλειψη δικτύων πληροφόρησης, χαλαρή 

σύνδεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού συστήματος με τις ανάγκες των ΜΜΕ, 

έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των ΜΜΕ, χαμηλό επίπεδο συμβουλευτικών υπηρεσιών 

προς τις ΜΜΕ, καθώς και έλλειψη πιστοποίησης των επιχειρήσεων παροχής



υπηρεσιών, ενώ το κόστος των υπηρεσιών είναι σχετικά υψηλό, κ.α.) και 

προβλήματα στην εξασφάλιση χρηματοπιστωτικών πόρων (ανεπαρκής 

χρηματοδότηση στα εναρκτήρια στάδια μιας ΜΜΕ, δυσκολία πρόσβασης των ΜΜΕ 

στο τραπεζικό σύστημα, έλλειψη επαρκών εξασφαλίσεων και εγγυήσεων από την 

πλευρά των ΜΜΕ, υψηλό κόστος χρήματος, ελλιπής πληροφόρηση προς τις ΜΜΕ 

από τις τράπεζες για τις διαφορετικές δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων, κ.α.).

Λόγω της δυσμενούς μεταχείρισης που τυγχάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

στις χρηματαγορές, έχουν αναπτυχθεί διάφοροι μηχανισμοί χρηματοδότησης τους, 

οι οποίοι και αναλύονται στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας:

Αρχικά αναλύονται τα μέτρα που έχουν ως στόχο τη βελτίωση των όρων του 

τραπεζικού δανεισμού. Ένα τέτοιο μέτρο είναι οι Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων 

(ΕΑΕ), οι οποίες παρέχουν στις επιχειρήσεις - μέλη τους υπηρεσίες όπως: εγγυήσεις 

για την κάλυψη χρηματοδότησης από τις τράπεζες, δάνεια, τα κεφάλαια των οποίων 

αντλούν συγκεντρωτικά από τράπεζες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο θεσμός των 

ΕΑΕ έχει φύση και προορισμό καθαρά επαγγελματικό, στηρίζεται στις δυνάμεις και 

τους κανόνες της αγοράς και στις αρχές της συνυπευθυνότητας, της αλληλεγγύης και 

της αμοιβαιότητας των μελών τους. Προωθείται έντονα τόσο από το κράτος όσο και 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένα άλλο μέτρο με στόχο τη βελτίωση των όρων του τραπεζικού δανεισμού 

είναι το “Ειδικό κεφάλαιο της ΑΝΕ 197/78” για την χρηματοδότηση της 

βιοτεχνίας. Σύμφωνα με την Απόφαση της Νομισματικής επιτροπής μέρος των 

ιδιωτικών καταθέσεων καθώς και την αξία των τίτλων Δημοσίου που παραδόθηκαν 

έναντι ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων που είχαν χορηγηθεί από το "ειδικό κεφάλαιο" της 

ΑΝΕ 197/78 δεσμεύεται προκειμένου να χορηγηθούν δάνεια σε ΜΜΕ για κτιριακές 

εγκαταστάσεις, για αγορά τοις μετρητοίς καινούργιων ή μεταχειρισμένων 

μηχανημάτων, για κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα ή βραχυπρόθεσμης 

διάρκειας, για την προετοιμασία παραγγελιών εσωτερικού και εξωτερικού και για 

κάλυψη δαπανών οργάνωσης (καλύπτεται δηλαδή όλο το φάσμα σύνολο των αναγκών 

των επιχειρήσεων). Το βασικό επιτόκιο δανεισμού είναι ίσο με αυτό των εντόκων 

γραμματίων του δημοσίου 12μηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που 

χρόνικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού του δανείου.

Ί



Στη συνέχεια αναλύονται οι κυριότεροι σχετικά νέοι μηχανισμοί 

χρηματοδότησης, τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν προς όφελος τους οι 

ΜΜΕ, όπως η Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing), η Πρακτορεία 

Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring) και τα Κεφάλαια Επιχειρηματικού 

Κινδύνου (Venture Capital). x

Μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

δίνονται και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΕ). Η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων, από τη μια ως όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσαρμόζει 

τη δραστηριότητά της στην εξέλιξη της πολιτικής της Ένωσης και συνδυάζει τις 

χορηγήσεις της με άλλες μορφές χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 

την άλλη ως Τράπεζα αντλεί τους πόρους της από τις κεφαλαιαγορές με τους 

καλύτερους όρους που επικρατούν στην αγορά και, καθώς λειτουργεί σε μη 

κερδοσκοπική βάση, μεταβιβάζει το πλεονέκτημα αυτό στους δανειολήπτες της.

Μακροπρόθεσμες εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση διευρωπάίκών δικτύων 

καθώς και επενδύσεων μικρομεσαίων χορηγεί και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), μέτοχοι του οποίου είναι η ΕΤΕπ (40%), η Ευρωπαϊκή Ένωση 

(30%) και 78 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τα δώδεκα κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο τέλος του δεύτερου μέρους γίνεται μία συνοπτική ανάλυση του νέου 

Αναπτυξιακού Νόμου 2234/94, ο οποίος δίνει στις ΜΜΕ αξιόλογα κίνητρα για 

παραγωγικές επενδύσεις.

Στο τρίτο μέρος αναλύονται η αποστολή και οι στόχοι των 4 Διαρθρωτικών 

Ταμείων της Κοινότητας και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σπουδαιότερα 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα 

προγράμματα αυτά είναι το Interreg II (προωθεί τη συνεργασία της Ελλάδας με την 

Αλβανία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή στους τομείς 

παραγωγής προϊόντων, διασυνοριακού εμπορίου, υποδομής, διασυνοριακής 

συνεργασίας ΜΜΕ και περιβάλλοντος)’ το Phare - Tacis Jop (προωθεί τις ιδιωτικές 

επενδύσεις στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μέσω της ενίσχυσης, 

δημιουργίας και ανάπτυξης μικτών επιχειρήσεων (Joint Ventures) μεταξύ



επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εταίρων από τις χώρες της ΚΑΕ και της 

Ρωσίας)' ο Κανονισμός Meda (χρηματοδοτικό πλαίσιο στήριξης της μεταρρύθμισης 

των Μεσογειακών χωρών)' η Κοινοτική Πρωτοβουλία ΜΜΕ (παρεμβάσεις που 

αφορούν όχι μόνο τις επιχειρήσεις της μεταποίησης, αλλά και του τριτογενή τομέα 

και στοχεύουν στη βελτίωση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος -ίων 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην παροχή πληροφόρησης, ενημέρωσης και 

υπηρεσιών στήριξης)' τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 

(αφορούν επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια εκτός από τα νησιά του Ιονίου και 

αποσκοπούν στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων μεταποιητικών 

επιχειρήσεων και την παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών στήριξης)', το πρόγραμμα 

Ανασυγκρότησης Φθίνουσων Περιοχών το πρόγραμμα για τον Τουρισμό' η 

Κοινοτική Πρωτοβουλία Urban (προβλέπει τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων με 

στόχο την παραγωγική, κοινωνική και πολεοδομική ανασυγκρότηση φθινουσών 

αστικών περιοχών σε κοινοτικό έδαφος)' το Πρόγραμμα Leonardo (στοχεύει στην 

βελτίωση του γενικού επιπέδου προσόντων και ικανοτήτων του εργατικού 

δυναμικού)' το Πρόγραμμα Adapt (Προσαρμογή εργατικού δυναμικού στη 

βιομηχανική αλλαγή) και τέλος τα Προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής 

ανάπτυξης ΕΠΕΤ II, Joule-Thermie, και Brite-Euram.

Τέλος, στο τέταρτο μέρος της εργασίας γίνεται μία προσπάθεια για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το κατά πόσο όλα τα παραπάνω μέτρα έχουν 

αποδώσει και δίνονται κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν αφενός 

μεν στη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

αφετέρου δε στην ορθότερη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων από αυτές.
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ΜΕΡΟΣ Ιο: ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
------------------------- \

Κατά τα τελευταία χρόνια τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, είχε 

επικρατήσει η ύπαρξη πολλών διαφορετικών ορισμών για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Η κατάσταση αυτή οδηγούσε σε έλλειψη συνέπειας και διαφάνειας, 

δημιουργούσε ανομοιογενείς καταστάσεις και προκαλούσε στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Γι’ αυτό το λόγο, τον Απρίλιο του 1996, καθορίστηκαν από την Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα κριτήρια για τον ορισμό της “Μικρομεσαίας 

Επιχείρησης”, τα οποία χρησιμοποιούνται για τις κοινοτικές πολιτικές που 

εφαρμόζονται μέσα στην ευρωπαϊκή Κοινότητα και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο. Σχετική Σύσταση (ΕΕΚ L 107/30.4.96) απευθύνθηκε στα Κράτη - Μέλη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Στο Παράρτημα της εν λόγω σύστασης ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται 

αυτές οι οποίες:

1ον): απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους,

2ον): έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια Ecu ή 

έχουν ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 27 εκατομμύρια Ecu 

και

30ν): πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το οποίο ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις είναι εκείνες που δεν ανήκουν, κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο 

του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, σε μία επιχείρηση ή από κοινού σε 

περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους ορισμούς της 

ΜΜΕ ή της μικρής επιχείρησης, ανάλογα με την περίπτωση.
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Ειδικότερα, όταν είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ μικρών και 

μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, ως “μικρή επιχείρηση” ορίζεται η επιχείρηση η 

οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους, έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που 

δεν υπερβαίνει τα 7 εκατομμύρια Ecu ή έχει ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν 

υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια Ecu 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 εργαζομένους.

Όταν κατά την τελική ημερομηνία κατάρτισης του Ισολογισμού μία επιχείρηση 

βρίσκεται κάτω ή πάνω από τα παραπάνω όρια, τούτο έχει σαν συνέπεια την 

απόκτηση ή την απώλεια από την επιχείρηση αυτή του καθεστώτος “ΜΜΕ”, “μικρής 

επιχείρησης” ή “πολύ μικρής επιχείρησης”, εφόσον το φαινόμενο αυτό 

επαναλαμβάνεται επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.

Η Επιτροπή τροποποιεί τα παραπάνω ανώτατα όρια κάθε τέσσερα χρόνια ή και 

όταν προκύπτει σχετική ανάγκη, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 

μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι τα τρέχοντα Κοινοτικά Προγράμματα στα οποία οι ΜΜΕ 

καθορίζονται με κριτήρια διαφορετικά από τα ως άνω αναφερόμενα θα συνεχίσουν να 

εφαρμόζονται, κατά τη διάρκεια μίας μεταβατικής περιόδου (η οποία πρέπει κατ’ 

αρχάς να λήξει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1997), προς όφελος των 

επιχειρήσεων που θεωρούνταν ως ΜΜΕ κατά την εποχή κατά την οποία εγκρίθηκαν 

τα προγράμματα αυτά.

Τέλος, πέρα από τα παραπάνω κριτήρια (αριθμός εργαζομένων, κύκλος 

εργασιών, σύνολο ενεργητικού), για τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν κι έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν κι άλλα, όπως 

το μέγεθος του ιδίου κεφαλαίου ή το σύνολο των απασχολούμενων κεφαλαίων. 

Πάντως, ο αριθμός των εργαζομένων είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο κριτήριο, 

επειδή δεν επηρεάζεται από τον πληθωρισμό, είναι πιο συγκεκριμένο και ξεκάθαρο 

μέτρο, είναι περισσότερο συγκρίσιμο και επίσης είναι εύκολα μετρήσιμο.
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12. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε.

1.2.1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στους παρακάτω πίνακες παραθέτονται συνοπτικά στατιστικά στοιχεία από την 

τελευταία απογραφή της βιομηχανίας, βιοτεχνίας και των υπηρεσιών από την Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ). Σύμφωνα με αυτά (Πίνακας 1), ο αριθμός των 

επιχειρήσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας ανέρχεται σε 

508.496 επιχειρήσεις, από τις οποίες το 96,43% απασχολεί από 1 ως 9 άτομα.

Όσον αφορά την κατανομή των επιχειρήσεων στους διάφορους κλάδους, 

χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 293.983 επιχειρήσεις (ποσοστό 57,81%) ανήκουν 

στον τομέα του εμπορίου. Από αυτές το 98,47% απασχολεί λιγότερα από 10 άτομα. 

Από τα παραπάνω, φαίνεται κατ' αρχήν ότι υπάρχει μεγάλος κατακερματισμός του 

εμπορίου και επιπλέον ότι οι έλληνες επιχειρηματίες προτιμούν τις μικρές, 

οικογενειακής μορφής επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το 

μικρό ποσοστό της μισθωτής εξαρτημένης απασχόλησης στην Ελλάδα, σε σχέση με 

τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο δεύτερος σε μέγεθος τομέας είναι αυτός της βιομηχανίας - βιοτεχνίας, στον 

οποίο ανήκουν 144.717 μονάδες ή, σε ποσοστό, το 28,46% των επιχειρήσεων του 

δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας. Από αυτές το 93,6% 

απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους, ενώ το υπόλοιπο 6,4%απασχολούν από 

10 ως 500 άτομα (το 4,7% απασχολεί από 10 ως 29 άτομα, ενώ το 1,7 από 30 ως 500). 

Χαρακτηριστικό των ελληνικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων φαίνεται να 

είναι το μικρό μέγεθος, παράγοντας από τον οποίο πηγάζουν πολλά προβλήματα του 

κλάδου της χώρας 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.
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Από τα στοιχεία του Πίνακα 2, όπου παραθέτεται η κατανομή των 

απασχολούμενων στους διάφορους κλάδους, αποδεικνύεται η σημασία των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην στήριξη της απασχόλησης στη χώρα.

Σημαντικότεροι κλάδοι από πλευράς αριθμού απασχολούμενων είναι και πάλι 

αυτοί της βιομηχανίας - βιοτεχνίας και του εμπορίου, οι οποίοι συνολικά απασχολούν 

το 81,5% του συνόλου των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τρι- 

τογενούς τομέα της οικονομίας. Αναλυτικότερα, στον κλάδο του εμπορίου, το 98,5% 

των επιχειρήσεων, (που είναι αυτές που απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα), απα

σχολούν το 82,6% των εργαζομένων στον κλάδο αυτό. Αντίστοιχα, στον κλάδο της 

βιομηχανίας - βιοτεχνίας, το 93,6% των επιχειρήσεων, που είναι αυτές που απα

σχολούν λιγότερα από 10 άτομα, απασχολούν το 42,7% των εργαζομένων στον 

κλάδο.

Από όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις του 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας είναι αφενός μεν πολλές στον 

αριθμό, αφετέρου δε πολύ μικρές στο μέγεθος. Αυτός είναι και ο λόγος που κρίνεται 

σκόπιμο να αναλυθούν και να μελετηθούν τα προβλήματά των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα και να γίνει μία ολοκληρωμένη παρουσίαση των 

μηχανισμών υποβοήθησης της λειτουργίας τους.
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1.2.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Σύμφωνα με στοιχεία που απορρέουν από μελέτες που έγιναν από κράτη - μέλη 

για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συνολικός αριθμός των ΜΜΕ στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 15.800.000 επιχειρήσεις. Από αυτές, οι 14.700.000 (ποσοστό 

93,04%) απασχολούν 0-9 άτομα, ενώ οι 1.100.000 (ποσοστό 6,96%) απασχολούν 10 

- 499 άτομα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το απασχολούμενο προσωπικό στις ΜΜΕ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 68.000.000 εργαζόμενους, οι οποίοι αποτελούν το 

72% του απασχολούμενου προσωπικού στον ιδιωτικό μη πρωτογενή τομέα.

Επιπλέον, ο συνολικός κύκλος εργασιών των ΜΜΕ αποτελεί το 69,7% στον 

κύκλο εργασιών του ιδιωτικού μη πρωτογενή τομέα.

1.3. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟ

ΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν δικαίως χαρακτηριστεί ως η “ραχοκοκαλιά” 

οποιασδήποτε οικονομίας. Αποτελούν από κάθε άποψη τις τυπικές ελληνικές 

επιχειρήσεις και την κινητήριο δύναμη της ελληνικής οικονομίας για τους εξής 

κυρίως λόγους:

10ν): Συντελούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε μια εποχή που οι μεγάλες 

επιχειρήσεις μειώνουν το εργατικό δυναμικό τους.

20ν): Δεδομένου ότι είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό, αλλά 

συγχρόνως και πιο ευέλικτες και προσαρμόσιμες σε σχέση με τις μεγάλες 

εταιρίες, οι ΜΜΕ τείνουν να βρίσκονται στο προσκήνιο της καινοτομίας.

3ον): Λόγω της καινοτομικής δυναμικής που διαθέτουν, αποτελούν σημαντική πηγή 

, ανταγωνισμού στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται και παίζουν καταλυτικό
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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 μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διαπίστωνε ότι ο 

ρόλος τους στην οικονομία ήταν πολύ πιο σημαντικός απ’ ότι είχε μέχρι τότε 

οριοθετηθεί.

Έγκριτοι ερευνητές διαπίστωναν ότι οι περισσότερες καινοτομίες, οι 

σημαντικότερες εφευρέσεις, τα πιο ενδιαφέροντα νέα προϊόντα προέρχονταν συχνά 

από τη φαντασία ενός μικρού επιχειρηματία κι όχι από το εργαστήριο έρευνας 

κάποιας μεγάλης εταιρίας.

Διαπίστωναν ακόμη ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι μεγάλες εταιρίες 

υπέφεραν συγκριτικά περισσότερο από τις μικρές και η συγκράτηση της ανεργίας 

οφειλόταν στη ζωογόνο δραστηριότητα των μικρών επιχειρήσεων, ενώ οι μεγάλες 

προέβαιναν σε μαζικές απολύσεις και επέτειναν την επιδείνωση του προβλήματος.

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών και η διεθνής οικονομική κρίση έδειξαν ακόμη 

πιο έντονα στις μέρες μας ότι το μοντέλο της μαζικής παραγωγής τίθεται υπό 

αμφισβήτηση. Την στιγμή που οι μεγάλες επιχειρήσεις χάνουν την ανταγωνιστικότητά 

τους καθώς δεν είναι αρκετά ευέλικτες, δεν εκσυγχρονίζονται επαρκώς, δεν 

επενδύουν και οδηγούν το ανθρώπινο δυναμικό τους σε ανεργία, οι ΜΜΕ 

αντιμετωπίζουν καλύτερα τις δύσκολες συνθήκες, καθώς είναι πιο ευέλικτες και 

προσαρμόζονται καλύτερα.
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1.4. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΜΕ ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

Η έντονη παρουσία των ΜΜΕ στον μεταποιητικό τομέα της οικονομίας 

συνδυάζεται με χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Ανησυχητικόχδε 

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 θνησιμότητά τους, κυρίως τα τρία πρώτα χρόνια από την ίδρυσή τους.

Αυξημένη είναι επίσης η τάση για ίδρυση νέων επιχειρήσεων στους τομείς των 

προσωπικών υπηρεσιών του λιανικού εμπορίου, των επισκευών αυτοκινήτων και 

εστιατορίων, όπου απαιτείται κάποια τεχνική εμπειρία, αλλά αυτό δεν είναι και η 

μοναδική προϋπόθεση για επιτυχία. Προβλήματα δημιουργούνται και λόγω της 

ταύτισης της περιουσίας του ιδιοκτήτη με αυτή επιχείρησης, της μικρής πιστωτικής 

επιφάνειας και της χαμηλής ικανότητας αυτοχρηματοδότησης των ΜΜΕ. Πρόκειται 

για επιχειρήσεις που πάσχουν από έλλειψη προγραμματισμού, οργάνωσης, 

σχεδιασμού νέων προϊόντων και χρήσης νέων τεχνολογιών, ενώ παράλληλα 

δυσκολεύονται να επιβιώσουν σ’ ένα επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηριζόμενο 

από πολυνομία, γραφειοκρατία, υψηλό κόστος χρήματος και απουσία παροχής 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης για την αξιοποίηση των Κοινοτικών και 

άλλων κονδυλίων.

Παρακάτω παραθέτονται επιγραμματικά τα κυριότερα προβλήματα των 

ελληνικών ΜΜΕ, τα οποία χωρίζονται σχηματικά στις εξής τέσσερις περιοχές: 

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.



Προβλήαατα στο εσωτερικό των επιγειρήσεων:

• 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.

• Χαμηλό επίπεδο στελέχωσης ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις κάτω των 50 ατόμων, 

καθώς το μεγαλύτερο τμήμα της εκπαίδευσής τους είναι η παραδοσιακή 

εκπαίδευση στην πράξη, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν με καχυποψία την 

επαγγελματική κατάρτιση που παρέχεται από άτομα με - έστω και πολλές - 

θεωρητικές γνώσεις, τα οποία όμως κινούνται εκτός του επιχειρηματικού χώρου.

• Ανεπαρκής αντιμετώπιση των ζητημάτων διαδοχής.

• Έλλειψη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και μη αξιοποίηση ή μη 

βελτιστοποίηση του υπάρχοντος.

• 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 ανυπαρξία συστημάτων παρακολούθησης, 

ελέγχου ποιότητας, κόστους και χρόνου παραγωγής και τέλος στην ανεπάρκεια 

κατάρτισης και επανακατάρτισης του εργατικού δυναμικού.

Προβλτίαατα στο περιβάλλον των επιγειρήσεων:

• Περιορισμένη αντίληψη της διεθνοποίησης και της παγκοσμιοποίησης της αγοράς.

• Έλλειψη προσαρμογής μέσω στρατηγικών σχεδίων στις ολοένα μεταβαλλόμενες 

εξελίξεις του περιβάλλοντος.
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• Έλλειψη των λειτουργιών έρευνας και ανάπτυξης - μη υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών παραγωγής, οργάνωσης και διοίκησης και πρόσβαση σε πηγές 

καινοτομιών.

• Έλλειψη σύγχρονων μεθόδων μάρκετινγκ, καθώς και έλλειψη οργανωμεγων 

δικτύων πωλήσεων και διανομής.

• Έλλειψη σχεδιασμού και διαφοροποίησης των τελικών προϊόντων.

• Χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των βασικών λειτουργιών και μεθόδων μάνατζμεντ 

(προγραμματισμός, οργάνωση, σχεδιασμός, διοίκηση, έλεγχος) σε όλους τους 

τομείς (διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, υλικών, και αποτελεσμάτων, οικονομικών 

πόρων, ποιότητας, κ.λ.π.)

• Περιορισμένη εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών διασφάλισης ποιότητας.

Προβληαατα στις διαδικασίες πληροφόρησης, ενηιιέρωστκ και προσφοράς υπηρεσιών

προς τις ΜΜΕ:

• Έλλειψη δικτύων πληροφόρησης σχετικής με τη διάδοση της τεχνογνωσίας και 

των επιχειρηματικών δεδομένων, όπως συνθήκες αγοράς, συμπεριφορά 

καταναλωτών, κ.λ.π. •

• Χαλαρή σύνδεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού συστήματος με τις ανάγκες 

των ΜΜΕ.

• Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των ΜΜΕ και έλλειψη γενικότερης δικτύωσης.

• Χαμηλό επίπεδο συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ, καθώς και έλλειψη 

πιστοποίησης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, ενώ το κόστος των 

υπηρεσιών είναι σχετικά υψηλό.

• Ανεπαρκής υποστήριξη μεταφοράς τεχνογνωσίας από ανεπτυγμένα κέντρα.

• Έλλειψη οργανισμών πιστοποίησης ποιότητας.
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• Έλλειψη μηχανισμών ελέγχου και υποστήριξης στη διαδικασία “γέννησης”.

• Αδυναμία των φορέων που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ να αποτελέσουν κινητήριο 

δύναμη εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων.

\
• Ανεπάρκεια υποστήριξης υλοποίησης μελετών και προγραμμάτων 

εκσυγχρονισμού.

• Έλλειψη ολοκληρωμένων κέντρων εξυπηρέτησης και υποστήριξης ΜΜΕ, που θα 

συνθέτουν υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο.

Ποοβλήαατα στην εξασφάλιση γρηιιατοπιστωτικών πόρων:

• Ανεπαρκής χρηματοδότηση στα εναρκτήρια στάδια μιας ΜΜΕ, όπου ο κίνδυνος 

για τον επενδυτή είναι εξαιρετικά υψηλός και το κόστος εκτίμησης και 

παρακολούθησης της επένδυσης εξαιρετικά υψηλό.

• Δυσκολία πρόσβασης των ΜΜΕ στο τραπεζικό σύστημα και υψηλό κόστος 

χρήματος.

• Έλλειψη επαρκών εξασφαλίσεων και εγγυήσεων από την πλευρά των ΜΜΕ, που 

επιπλέον έχουν μικρά ίδια κεφάλαια.

• Ελλιπής πληροφόρηση προς τις ΜΜΕ από τις τράπεζες για τις διαφορετικές 

δυνατότητες δανεισμού και ευρύτερα για τις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων από 

τους κοινοτικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.

• Η σταδιακή μείωση του ποσοστού επί των καταθέσεων για τη διαμόρφωση ειδικών 

κεφαλαίων χρηματοδότησης της βιοτεχνίας (σύμφωνα με την ΑΝΕ 197/98) μέχρι 

την κατάργησή του.

Τα έντονα προβλήματα που παρατηρούνται στη σχέση ΜΜΕ και τραπεζών

φαίνονται και στον παρακάτω πίνακα, όπου παρατηρείται σταδιακή μείωση του
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μεριδίου των βιοτεχνικών επιχειρήσεων στη συνολική χρηματοδότηση των εμπορικών 

τραπεζών κατά την δεκαετία 1986 - 1995.

Έτος
Ποσοστό συμμετοχής της βιοτεχνίας στη 
χρηματοδότηση από εμπορικές τράπεζες

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994 

Νοέμ. 1995

19,24%
20,97%
21,02%
19,53%
18,86%
17,09%
15,52%
13,56%
12,72%
11,35%

Πηγή: Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος
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ΜΕΡΟΣ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

Από την ανάλυση των χαρακτηριστικών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 

έγινε στο προηγούμενο μέρος διαφαίνεται καθαρά ότι οι επιχειρήσεις αυτές 

υφίστανται δυσμενή μεταχείριση στις χρηματαγορές. Οι ΜΜΕ, και ιδίως, οι 

νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες αναπτύσσουν μεγάλη δραστηριότητα στους 

τομείς της καινοτομίας, στις ειδικές αγορές ή/και στην εφαρμογή νέων 

επιχειρηματικών ιδεών, χάνουν αναπτυξιακές δυνατότητες λόγω ελλείψεως 

χρηματοδοτών αλλά και λόγω των υπερβολικά βραχυπρόθεσμων δανειακών 

συμβολαίων. Οι καινοτομίες με μακρά χρονικά διαστήματα αποσβέσεως 

αποτυγχάνουν λόγω των χρηματοδοτικών περιορισμών. Επιπλέον, οι επενδύσεις 

διασυνοριακού χαρακτήρα των ΜΜΕ, όπου η επιτυχία δεν είναι απόλυτα διαφανής, 

αντιμετωπίζουν συχνότερα τη διστακτικότητα των τραπεζών. Είναι φανερό ότι οι 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με μικρή κεφαλαιουχική βάση παρουσιάζουν κατά 

την άποψη των πιστωτικών ιδρυμάτων υψηλότερο κίνδυνο αφερεγγυότητας, ενώ 

παράλληλα συνήθως δεν είναι σε θέση να προσφέρουν τις εγγυήσεις ή άλλες μορφές 

ασφάλειας που απαιτούν τα πιστωτικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου, η πρόσβασή τους 

στην εξωτερική χρηματοδότηση είναι εξαιρετικά δυσχερής.

Για τον λόγο αυτό έχουν ληφθεί κάποια μέτρα τόσο από την πλευρά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από τα διάφορα κράτη - μέλη της, τα οποία αποβλέπουν 

στην βελτίωση της κατάστασης αυτής και στην διευκόλυνση της πρόσβασης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα πιστωτικά ιδρύματα.

2.1. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

2.1.1. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

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

ΜΜΕ στην προσπάθειά 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 (ΕΑΕ), ο
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οποίος προσφέρει μια λύση για τις ΜΜΕ, η οποία στηρίζεται στις δυνάμεις και τους 

κανόνες της αγοράς.

Οι ΕΑΕ 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 χρηματοδότησή 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 ΕΑΕ 

και τη σύσταση κεντρικών ή περιφερειακών Φορέων Αντεγγύησης, οι οποίοι 

εγγυώνται κατά ένα ποσοστό (συνήθως 40 - 60%) την κάλυψη των παρεχόμενων από 

τις ΕΑΕ εγγυήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιδιώκει την ενίσχυση των ΜΜΕ, ενθαρρύνει 

και προωθεί το θεσμό, συγχρηματοδοτώντας την ίδρυση και λειτουργία ΕΑΕ και 

Φορέων Αντεγγύησης. Παράλληλα, με διάφορα προγράμματα στοχεύει στη 

δημιουργία ΕΑΕ στα κράτη - μέλη όπου δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί ο θεσμός 

(Ελλάδα, Ιρλανδία, Αγγλία), καθώς και στην οργάνωση σεμιναρίων - συνεδρίων για 

την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ορθολογικότερη οργάνωση και λειτουργία 

των ΕΑΕ.

Εξ’ άλλου, 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 ΕΑΕ - μέλη.

Ο τρόπος σύστασης, διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας των ΕΑΕ ποικίλλει 

από χώρα σε χώρα και καθορίζεται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, καθώς επίσης 

και από το Καταστατικό και τον Κανονισμό λειτουργίας της κάθε ΕΑΕ.
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Την ίδρυση των ΕΑΕ υποβοηθούν συνήθως επιμελητήρια και επαγγελματικές 

ενώσεις, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες και κρατικοί και περιφερειακοί φορείς.

Οι ΕΑΕ οργανώνονται κατά περιφέρεια και πολυκλαδικά ή κατά κλάδο και σε 

εθνικό επίπεδο. Η συμμετοχή των ΜΜΕ στο Ιδρυτικό Κεφάλαιο των ΕΑΕ είναι 

μάλλον συμβολική. Το Ιδρυτικό Κεφάλαιο καταβάλλεται συνήθως από τα 

επιμελητήρια, τις τράπεζες και τους κρατικούς και περιφερειακούς φορείς. Πέραν του 

Ιδρυτικού Κεφαλαίου της ΕΑΕ δημιουργείται ένα Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 

(Εσωτερικό Ταμείο Κινδύνου) από συνδρομές που καταβάλλουν υποχρεωτικά τα 

μέλη για την παροχή της εγγύησης, από κέρδη της ΕΑΕ και άλλους πόρους. Το 

κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιείται για την κάλυψη τυχόν καταπτώσεων από τις 

παρεχόμενες από την ΕΑΕ 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 ΕΑΕ και δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του στην 

τράπεζα, η κατάπτωση της εγγύησης επιβαρύνει αναλογικά όλα τα μέλη της ΕΑΕ τα 

οποία έχουν εν ισχύ εκκρεμείς εγγυήσεις από αυτήν και κατά συνέπεια υφίσταται 

μερίδιό τους στο Εσωτερικό Ταμείο Κινδύνου.

Για την επιβίωση της ΕΑΕ, 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 ΕΑΕ για την παροχή εγγύησης. 

Το ποσοστό αυτό που είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ο μικρομεσαίος 

επιχειρηματίας μπορεί να κυμαίνεται από 1 ως 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 τρίτος δημιουργούν έναν Φορέα Αντεγγύησης 

που καλύπτει, έναντι προμήθειας, μέρος των εγγυήσεων που παρέχουν οι ΕΑΕ (10 - 

50%).
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Οι ΕΑΕ συνεργάζονται συνήθως μόνο με τα μέλη τους, με εξαίρεση τη 

Γερμανία, όπου οι ΕΑΕ εγγυώνται δάνεια και σε μη μέλη.

Οι υπηρεσίες που συνήθως παρέχουν οι ΕΑΕ, 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 ΕΑΕ στις τράπεζες για λογαριασμό των μελών της 

σπανιότατα καλύπτει το 100% του δανείου που χορηγείται με βάση αυτήν. Οι ΕΑΕ 

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 ΕΑΕ 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 ΕΑΕ ζητά συνήθως προσωπικές εγγυήσεις ή 

και εμπράγματες εξασφαλίσεις, προκειμένου να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

και να αναπληρώνει και να διατηρεί σε καλό επίπεδο τα αποθέματά 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 λάθος να θεωρηθεί ότι η παρεχόμενη από τις ΕΑΕ εγγύηση 

συνεπάγεται αυτόματα την κατάργηση των εμπράγματων εξασφαλίσεων και ότι 

αποτελεί πανάκεια στο πρόβλημα της εξεύρεσης δανειακών κεφαλαίων για τις ΜΜΕ. 

Ο θεσμός των ΕΑΕ δημιουργήθηκε απλά για να διευκολύνει τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις στην πρόσβασή τους στον τραπεζικό δανεισμό.
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2.1.2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ “ΕΙΔΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΕ 197/78”

Η χρηματοδότηση της βιοτεχνίας αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης σημασίας 

τόσο για τις τράπεζες όσο και για το Κράτος. Για το λόγο αυτό θεσπίστηκε από την 

Τράπεζα της Ελλάδος η δημιουργία λογαριασμού για κάθε εμπορική Τράπεζα με τον 

τίτλο 'Έντοκες Καταθέσεις Τραπεζών για Βιοτεχνικά Δάνεια". Οι καταθέσεις αυτές 

προέρχονται από την υποχρεωτική δέσμευση μέρους των πάσης φύσεως ιδιωτικών 

καταθέσεων σε δραχμές (δεν περιλαμβάνονται, κατ’ εξαίρεση, οι καταθέσεις σε 

συνάλλαγμα, το προϊόν των οποίων εκχωρείται έναντι δραχμών στην Τράπεζα της 

Ελλάδος) καθώς και την αξία των τίτλων Δημοσίου που παραδόθηκαν έναντι 

ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων που είχαν χορηγηθεί από το "ειδικό κεφάλαιο" της ΑΝΕ 

197/78.

Τα επιτόκια των βιοτεχνικών αυτών δανείων είναι πολύ χαμηλότερα από τα 

ισχύοντα στην αγορά, ενώ για την υπαγωγή μεταποιητικών επιχειρήσεων στις 

διατάξεις της ΑΝΕ 197/78, πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο μέγεθος των επιχειρήσεων:

• Ο μέσος ετήσιος (εμπορικός και βιοτεχνικός) κύκλος εργασιών κατά την 

τελευταία τριετία να μην υπερβαίνει τα 800 εκατ.

• Η μέση ετήσια απασχόληση κατά την τελευταία τριετία να μην υπερβαίνει τα 

100 άτομα, ανεξάρτητα αν η επιχείρηση λειτουργεί με μία ή περισσότερες 

βάρδιες.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους πλεκτικής, εφόσον 

έχουν τμήμα ραφής (Κ.Α.236), υποδηματοποιίας (Κ.Α.241) και κατασκευής 

παιχνιδιών (Κ.Α.397.1), το ανώτατο όριο απασχόλησης καθορίζεται ως ακολούθως:

• 100 άτομα εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί με μία βάρδια

• 150 άτομα εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί με δύο βάρδιες υπό τον όρο ότι η 

μία βάρδια δεν υπερβαίνει τα 100 άτομα

• 225 άτομα εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί με τρεις βάρδιες, υπό τον όρο ότι 

καμία βάρδια δεν υπερβαίνει τα 100 άτομα.
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Η χρηματοδότηση είναι δυνατή και στις περιπτώσεις που τα κριτήρια ετήσιας 

απασχόλησης και του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών προκύπτουν από χρονικό 

διάστημα μικρότερο των τριών ετών, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον χρόνο 

λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι κατηγορίες χρηματοδοτήσεων για τις οποίες χρησιμοποιείται το "Ειδικό 

Κεφάλαιο" της ΑΝΕ 197/78 καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των αναγκών των 

επιχειρήσεων και όλο το φάσμα των αναπτυσσόμενων από αυτές παραγωγικών 

δραστηριοτήτων. Χορηγούνται δάνεια για κτιριακές εγκαταστάσεις, για αγορά τοις 

μετρητοίς καινούργιων ή μεταχειρισμένων μηχανημάτων, για κεφάλαιο κίνησης 

μονιμότερου χαρακτήρα ή βραχυπρόθεσμης διάρκειας, για την προετοιμασία 

παραγγελιών εσωτερικού και εξωτερικού και για κάλυψη δαπανών οργάνωσης.

Το ανώτατο όριο δανεισμού που μπορεί να χορηγηθεί σε μια βιοτεχνική 

επιχείρηση από το Ειδικό Κεφάλαιο είναι 180 εκατ. δρχ., ενώ το βασικό επιτόκιο 

δανεισμού είναι ίσο με αυτό των εντόκων γραμματίων του δημοσίου 12μηνης 

διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε 

περιόδου εκτοκισμού του δανείου.

2.2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2.2.1.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing)

Χρηματοδοτική μίσθωση είναι ένα συμβόλαιο με βάση το οποίο η εταιρία 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, διατηρώντας την ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου, 

παραχωρεί τη χρήση του στο μισθωτή για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι 

μισθωμάτων που συνολικά εξοφλούν πλήρως την αξία του μισθίου πλέον τόκων και 

κέρδους.
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Τα πλεονεκτήματα της χρηματοδοτικής αυτής τεχνικής (της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης) είναι πολλά και ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

• Παρέχει συνήθως 100% χρηματοδότηση.

• Δημιουργεί μεγάλη ευελιξία μεταξύ των συναλλασσόμενων. \

• Μετριάζει το κόστος της χρηματοδότησης του μισθωμένου εξοπλισμού.

• Βελτιώνει την εικόνα του Ισολογισμού της εταιρίας.

• Η διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι απλή και γρήγορη.

• Συνήθως δεν απαιτούνται πρόσθετες εξασφαλίσεις πέραν της διατήρησης 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 Ν. 2234/94 δεν θίγονται από την πραγματοποίηση της επένδυσης 

μέσω leasing.

• Για αρκετούς κλάδους της οικονομίας θεωρείται ως η μοναδική διέξοδος για 

χρηματοδότηση εξοπλισμού που μισθώνεται από επιχειρηματίες.

Εκ πρώτης όψεως, η χρηματοδοτική μίσθωση είναι δαπανηρότερη 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 εφόσον οι 

εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, μην έχοντας τη δυνατότητα προσφυγής στο 

αποταμιευτικό κοινό, όπως οι εμπορικές τράπεζες, δανείζονται κυρίως από το 

τραπεζικό σύστημα.

Η εμπειρία όμως των τελευταίων ετών από την θέσπιση του θεσμού στην 

Ελλάδα διαψεύδει την φαινομενική αυτή εικόνα. Η κύρια εξήγηση για το γεγονός 

αυτό είναι το ότι το πραγματικό κόστος της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι 

χαμηλότερο από αυτό του δανεισμού όταν συνυπολογιστούν και άλλοι παράγοντες 

εκτός από το επιτόκιο, με κυριότερο από αυτούς την μεγαλύτερη εξοικονόμηση
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φόρων, φυσικά μόνον για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση κερδοφορίας 

και φοροδοσίας.

Τα ευεργετικά όμως αποτελέσματα του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

δεν περιορίζονται μόνο στους επενδυτές και τους εν γένει συναλλασσομένους 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 του επιπέδου της οικονομίας.

• Βελτιώνει το επιχειρηματικό κλίμα, αφού ενθαρρύνει την επιχειρηματική 

πρωτοβουλία μειώνοντας τον κίνδυνο.

• Ελαχιστοποιεί τις χρονοτριβές μεταξύ της σύλληψης και της εφαρμογής της 

επενδυτικής απόφασης.

• Συντελεί στη διεθνοποίηση της οικονομίας.

• Συντελεί στην προώθηση εξειδικευμένων τραπεζικών εργασιών.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προσπαθεί να βοηθήσει τις νεοσύστατες ΜΜΕ, επειδή 

η επωφελής χρήση του leasing τόσο από άποψη πρόσβασης σε ιδρύματα που 

παρέχουν την υπηρεσία αυτή, όσο και από άποψη φορολογικών απαλλαγών 

προϋποθέτει μία προηγούμενη λειτουργία μερικών ετών της επιχείρησης. Στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου, η Κοινότητα έχει χρηματοδοτήσει στο 

παρελθόν την ανάπτυξη ταμείων/οργανισμών όπου συμμετέχουν η Επιτροπή, η εθνική 

κυβέρνηση και οι περιφερειακές αρχές κατά ποσοστό 55%, 30% και 15% αντίστοιχα. 

Ο οργανισμός αυτός έχει ως στόχο την επιδότηση της παροχής υπηρεσιών leasing από 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (εταιρίες leasing ή πιστωτικά ιδρύματα) προς 

ΜΜΕ. Η παρέμβαση του οργανισμού αυτού συμβάλλει στη μείωση του κόστους του 

leasing για τις ΜΜΕ που έχουν ανάγκη απόκτησης παραγωγικής υποδομής (ακινήτων, 

κτιρίων, εξοπλισμού). Η μείωση του κόστους αντιστοιχεί σε μία επιδότηση 10% της
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αξίας των εκμισθωμένων πραγμάτων/στοιχείων ή σε μία επιδότηση της τάξης του 3% 

του κανονικού εμπορικού επιτοκίου.

2.2.2. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Factoring)

Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) είναι μία σύμβαση στα 

πλαίσια της οποίας μία επιχείρηση factoring ή τράπεζα (ο factor) αγοράζει το σύνολο 

ή μέρος των απαιτήσεων του πελάτη της (του πωλητή) που προέρχονται από την επί 

πιστώσει πώληση προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και προσφέρει σ’ αυτόν ορισμένες 

υπηρεσίες όπως χορήγηση προκαταβολών, κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (ενδεχόμενο 

αφερεγγυότητας του πελάτη του πωλητή) και διαχείριση (λογιστική παρακολούθηση, 

είσπραξη, οχλήσεις προς τους οφειλέτες, κ.λ.π.) των εν λόγω απαιτήσεων που 

εκχωρούνται στον factor.

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τις ΜΜΕ από τη χρήση του factoring 

συνίστανται κυρίως στη μείωση των αναγκών τους σε κεφάλαια κίνησης, στη μείωση 

του πιστωτικού κινδύνου και στη μείωση του διοικητικού κόστους που 

αντιπροσωπεύει η διαχείριση από τις ίδιες τις ΜΜΕ των λογαριασμών με πελάτες. 

Παράλληλα, το factoring βελτιώνει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα των ΜΜΕ 

και άρα και την πιστοληπτική ικανότητά τους. Συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της 

ρευστότητας, με αποτέλεσμα την ευχερέστερη ανανέωση των αποθεμάτων και την 

αύξηση των πωλήσεων.

Η Επιτροπή έχει συμβάλλει στο παρελθόν κατά 50% - 60% στο κεφάλαιο 

σύστασης ενός οργανισμού όπου συμμετείχαν οι εθνικές και περιφερειακές αρχές 

κατά 20% αντίστοιχα. Το Ταμείο αυτό διαχειρίζονταν οι περιφερειακές αρχές και έχει 

ως στόχο την επιδότηση του κόστους παροχής υπηρεσιών factoring προς ΜΜΕ. Στο 

πλαίσιο αυτό ΜΜΕ του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας 

εξασφάλισαν επιδότηση υπηρεσιών εκχώρησης βραχυπροθέσμων επιχειρηματικών 

απαιτήσεων που αντιστοιχούσε σε επιδότηση επιτοκίου κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες ή 

κατά 1/3 του κανονικού εμπορικού επιτοκίου και σε επιχορήγηση από 1/3 έως 1/2 της 

αμοιβής που έπρεπε να καταβάλλει η ΜΜΕ.
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2.2.3. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Venture Capital)

Στην περίπτωση αυτού του είδους της χρηματοδότησης, ο χρηματοδότης 

συνήθως συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης, 

συμμερίζεται τον επιχειρηματικό κίνδυνο και βοηθά ενεργά στην γρήγορη ανάπτυξη 

όχι μόνο με την οικονομική υποστήριξη αλλά και με το κύρος του και τους 

συμβούλους του. Ο χρηματοδότης δεν δανείζει χρήματα με στόχο τόκους, σιγουριά με 

εγγυήσεις επί ακινήτων και μακροχρόνια επένδυση. Αντίθετα, 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 καινοτομικό προϊόν ή υπηρεσία που να καλύψει 

υπάρχουσες ή να δημιουργήσεις 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 μπορούν να ταξινομηθούν ως ακολούθως:

Seed Capital Κεφάλαιο για ανάπτυξη και δοκιμή αρχικής ιδέας

Start-up Capital Κεφάλαιο εκκίνησης, ανάπτυξη προϊόντος ή 
υπηρεσίας

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

Development Finance 
(ή Expansion Capital)

Κεφάλαιο για αύξηση της παραγωγικής
δυναμικότητας, επέκταση στην αγορά, κ.λ.π.

Mezzanine ή Bridge 
Finance

Χρηματοδότηση στο στάδιο προετοιμασίας για την 
είσοδο στο χρηματιστήριο
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Πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν σαφή όρια που καθορίζουν τις διαδοχικές 

κατηγορίες. Είναι, πάντως, φανερό ότι η επικινδυνότητα (το ρίσκο) της επένδυσης 

μειώνεται όσο κινούμαστε από το Seed Capital προς το Bridge Financing.

Στο πλαίσιο του financial engineering έχουν λειτουργήσει πέντε ειδών 

μηχανισμοί:

• η συμμετοχή σε εταιρίες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου (ΕΚΕΚ) 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

23. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕπ) ΚΑΙ ΤΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΈΤΑΕ)

23.1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το 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.
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Η ΕΤΕπ είναι ο μεγαλύτερος πολυμερής χρηματοδοτικός οργανισμός του 

κόσμου. Για το έτος 1996 υπέγραψε χρηματοδοτικές συμβάσεις ύψους 15,4 δισεκατ. 

ECU υπό μορφή ατομικών δανείων και 5,6 δισεκατ. ECU υπό μορφή συνολικών 

δανείων. Από εκκρεμή συνολικά δάνεια χορηγήθηκαν πιστώσεις συνολικού ύψους 4,4 

δισεκατ. ECU. Η κατανομή των χρηματοδοτήσεων αυτών κατά τομέα ήταν η εξής:'

Τοιιέας Δισεκατ. ECU ποσοστό

Τηλεπικοινωνίες 7,0 35%

Διαχείριση των υδάτων και διάφορα έργα υποδομής 3,3 16%

Ενέργεια 4,9 25%

Βιομηχανία και υπηρεσίες (*) 4£ 23%

Σύνολο 19,7 100%

(*) εκ των οποίων 2,7 δισεκατ. υπό μορφή πιστώσεων, που χορηγήθηκαν από συνολικά 

δάνεια σε 12.000 περίπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από στοιχεία που αναφέρονται στην κατανομή των χρηματοδοτήσεων κατά 

χώρα, φαίνεται ότι κατά την ίδια χρονική περίοδο στην Ελλάδα η ΕΤΕπ χορήγησε 721 

εκατ. ECU ή 232.526 εκατ. δρχ., από τα οποία ένα συνολικό δάνειο 32 εκατ. ECU 

(ποσοστό 4,4%) χορηγήθηκε για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

στους τομείς της βιομηχανίας και του τουρισμού.

Η ΕΤΕπ έχει το διττό χαρακτήρα του οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Τράπεζας. Ως όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσαρμόζει τη δραστηριότητά 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 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 ("AAA"), 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
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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 Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ECU 

και σε άλλα κύρια νομίσματα που χρησιμοποιούνται στις διεθνείς συναλλαγές. 

Δεδομένου ότι η ΕΤΕπ δεν επιδιώκει κέρδος, τα επιτόκια των χορηγήσεών της 

αναπροσαρμοζόμενα 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.

Μέσα στον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΤΕπ, ο οποίος φθάνει τα 8 δισεκατ. 

ECU, περιλαμβάνεται και 1 δισεκατ. ECU, με επιδότηση επιτοκίου κατά 2% 

χρηματοδοτούμενη από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δημιουργούν 

θέσεις εργασίας. Η επιδότηση θα χορηγείται επί μία πενταετία για ένα δάνειο μέχρι 

ανώτατου ύψους 30.000 ECU ανά δημιουργούμενη θέση εργασίας και θα 

καταβάλλεται εφόσον ο δικαιούχος αποδεικνύει τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

23.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της 

ανάπτυξης, η ΕΤΕπ έχει επίσης καίριο ρόλο στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Επενδύσεων (ΕΤΑΕ). Ο νέος αυτός τριμερής οργανισμός, που ιδρύθηκε στο 

Λουξεμβούργο τον Ιούνιο του 1994 και του οποίου το κεφάλαιο έχει αναληφθεί από 

την ΕΤΕπ (40%), την Ευρωπαϊκή Ένωση (30%) και 78 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

από τα δώδεκα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγεί μακροπρόθεσμες
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εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση διευρωπαϊκών δικτύων καθώς και επενδύσεων 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από 25 εκατ. ECU του 

προϋπολογισμού του ΕΤΑΕ είναι το πρόγραμμα ELISE (European Loan Insurance 

Scheme for Employment - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Εγγύησης Δανείων για την 

Απασχόληση). Τα κονδύλια αυτά διαβιβάζονται άμεσα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), και προορίζονται για τη χρηματοδότηση των προμηθειών που 

απαιτεί το ΕΤΑΕ για τις εγγυήσεις που χορηγεί (το ΕΤΑΕ απαιτεί για την εμπορική 

του δραστηριότητα μια αμοιβή για την κάλυψη των κινδύνων και των διοικητικών 

δαπανών που αναλαμβάνει). Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα που έχει καταρτίσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο τη 

δημιουργία απασχόλησης.

Οι εγγυήσεις ισχύουν για όλη τη διάρκεια των δανείων και καλύπτουν συνήθως 

50% του ύψους τους. Χορηγούνται από το ΕΤΑΕ σύμφωνα με τις συνήθεις 

διαδικασίες σε ότι αφορά τη χορήγηση εγγυήσεων. Σε περίπτωση επενδύσεων 

διασυνοριακού χαρακτήρα, το ποσοστό κάλυψης μπορεί να ανέλθει μέχρι 75% του 

ύψους του δανείου.

Σε αντίθεση με το πρόγραμμα για τη χορήγηση επιδοτήσεων επιτοκίου, το 

πρόγραμμα ELISE προβλέπει τη διάθεση εγγυήσεων δανείων, γεγονός που βοηθά στη 

μείωση του δανειακού κινδύνου των ΜΜΕ και διευκολύνει την πρόσβασή τους στη 

χρηματοδότηση, δεδομένου ότι το πιστωτικό ίδρυμα καλύπτεται από τον κίνδυνο 

αφερεγγυότητας των ΜΜΕ. Επιπλέον, δεν θεσπίζει ειδικούς όρους αναφορικά με τις 

προς δημιουργία θέσεις απασχόλησης, όπως το προηγηθέν πρόγραμμα επιδοτήσεως 

επιτοκίου, ούτε υπάρχει το ενδεχόμενο να συνδεθεί απόλυτα το ποσοστό της 

εγγυήσεως στη χρηματοδότηση ή ολόκληρη η εγγυημένη χρηματοδότηση με τον 

αριθμό των νέων προς δημιουργία θέσεων εργασίας. Στο έγγραφο της Επιτροπής 

ορίζεται απλώς ότι οι λεπτομέρειες και οι όροι θα θεσπισθούν σε μία συμφωνία 

συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), 

ενώ οι δεσμεύσεις αναφορικά με τη δημιουργία θέσεων εργασίας θα βασίζονται σε 

μεγάλο βαθμό στη "διευκόλυνση για τις ΜΜΕ".
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Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος διαδραματίζουν οι 

χρηματοδοτικοί ενδιάμεσοι. Η Επιτροπή επισημαίνει στην πρότασή της ότι το δίκτυο 

των χρηματοδοτικών ενδιαμέσων πρέπει να είναι αρκετά ευρύ και να περιλαμβάνει 

κυρίως τράπεζες, οι οποίες ενεργούν ως ενδιάμεσοι για τα συνολικά δάνεια της ΕΤΕ. 

Σε τελευταία ανάλυση, οι ενδιάμεσοι αυτοί λαμβάνουν απόφαση σχετικά με τον 

πελάτη στον οποίο επιθυμούν να προσφέρουν την εγγυημένη χρηματοδότηση. Οι 

πελάτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν επαρκείς ασφάλειες ακόμη και 

χωρίς την εγγύηση δανείων, έχουν προτεραιότητα έναντι αιτούντων με επισφαλείς 

ή/και καινοτόμες επενδύσεις, δεδομένου ότι οι ίδιοι οι χρηματοδοτικοί ενδιάμεσοι 

φέρουν συχνά το 50% του πιστωτικού κινδύνου των δανείων.

2.4. Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2234/94

Ο Ν2234/94 τροποποίησε και συμπλήρωσε το Ν1892/90. Μετά τη ψήφισή του, 

με πρόταση του τότε Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, εκδόθηκε το ΠΔ456/95. Στο 

συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα κωδικοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο κείμενο όλες οι 

ισχύουσες διατάξεις που αφορούσαν τη παροχή επενδυτικών κινήτρων ενώ 

συγχρόνως παραλήφθηκαν όλες όσες είχαν καταργηθεί.

Με το Νόμο αυτό δίνονται κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων, τα 

οποία αφορούν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μερικά χαρακτηριστικά 

παραδείγματα επενδύσεων είναι η αγορά στοιχείων του πάγιου ενεργητικού 

(οικόπεδα, κτίρια, μηχανές, έπιπλα, κ.λ.π.), δαπάνες για επέκταση της παραγωγικής 

ικανότητας, δαπάνες για τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της παραγωγής, δαπάνες 

οργάνωσης, δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 

προϊόντων, αγορά τεχνογνωσίας και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, επενδύσεις σε 

αποθέματα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1994 κατατέθηκαν 276 επενδυτικές προτάσεις, 

συνολικού προϋπολογισμού 86,8 δισεκατομμυρίων δραχμών, με σκοπό να ενταχθούν 

στις διατάξεις του Ν1892/90 και τελικά εγκρίθηκαν 67 από αυτές, συνολικού 

προϋπολογισμού 6,4 δισεκατομμυρίων δραχμών.
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2.4.1. ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η επικράτεια διαιρείται σε πέντε περιοχές (Α,Β,Γ,Δ και Θράκη) ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΗ A 0 νομός Αττικής (εκτός από τις επαρχίες Τροιζηνίας, Κυθήρων ,και 
της ζώνης Λαυρεωτικής), το τμήμα του νομού Κορινθίας πάυ 
συνορεύει με το νομό Αττικής και μέχρι τον Ισθμό της Κορίνθου, ο 
νομός Θεσσαλονίκης, εκτός από το τμήμα δυτικά του ποταμού 
Αξιού και της επαρχίας Λαγκαδά

ΠΕΡΙΟΧΗ Β Οι νομοί Βοιωτίας, Μαγνησίας, Λάρισας, Κορινθίας (εκτός από το 
τμήμα που συνορεύει με το νομό Αττικής και μέχρι τον Ισθμό της 
Κορίνθου), Αχαΐας (πλην της επαρχίας Καλαβρύτων), Ηρακλείου, 
η περιοχή της πόλης της Ρόδου που καθορίζεται σε ακτίνα 15 
χιλιομέτρων με κέντρο το Νομαρχιακό κατάστημα της πόλης, η 
ζώνη της Λαυρεωτικής της οποίας τα όρια για την εφαρμογή αυτού 
του νόμου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
και Εσωτερικών) και η επαρχία Τροιζηνίας, το τμήμα του νομού 
Θεσσαλονίκης δυτικά του ποταμού Αξιού, η επαρχία Λαγκαδά και 
η πόλη της Χαλκίδας.

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ Οι νομοί Ημαθίας, Κοζάνης, Καβάλας, Φωκίδας, Τρικάλων, 
Καρδίτσας, Αιτωλοακαρνανίας, Εύβοιας (πλην της πόλης της 
Χαλκίδας), Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, 
Πέλλας, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ηλείας, Χανίων, 
Κέρκυρας, Φθιώτιδας, Πιερίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, 
Λευκάδας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου, Ευρυτανίας, Γρεβενών, 
Φλώρινας, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων και οι επαρχίες 
Κυθήρων και Καλαβρύτων. Επίσης, τα τμήματα της Επικράτειας 
που δεν εμπίπτουν στις άλλες περιοχές.

ΠΕΡΙΟΧΗ Δ Οι νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου, Μεσσηνίας, Δωδεκάνησου πλην 
της περιοχής της πόλης Ρόδου που καθορίζεται σε ακτίνα 15 
χιλιομέτρων με κέντρο το νομαρχιακό κατάστημα της πόλης, οι 
ακριτικές περιοχές των διαφόρων νομών (πλην της νήσου 

Κέρκυρας) σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα, καθώς και 

οι Δήμοι ή Κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται 
από τη ζώνη των 20 χιλιομέτρων.

ΘΡΑΚΗ Οι νομοί Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.



2.4.2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Παρέχονται διαζευκτικά δύο πακέτα κινήτρων :

επιχορήγηση Δημοσίου, επιδότηση επιτοκίου και αυξημένες αποσβέσεις; 

φορολογικές εκπτώσεις και αυξημένες αποσβέσεις.
\

Επιχορήγηση Δημοσίου:

Παρέχεται δωρεάν κεφαλαιακή ενίσχυση μέρους των δαπανών της παραγωγικής 

επένδυσης εάν και εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις :

• να μην έχει επιχορηγηθεί η επένδυση από άλλη πηγή,

• το ύψος της επένδυσης που θα επιχορηγηθεί να μη ξεπερνά, στη γενική 

περίπτωση, τις 5 δισεκατομμύρια δραχμές (25 δισεκατομμύρια μόνο για τις 

μεταποιητικές επιχειρήσεις),

• το ύψος της επένδυσης που θα επιχορηγηθεί μπορεί να υπερβαίνει τις 25 

δισεκατομμύρια δραχμές μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (βιομηχανικές και 

τουριστικές επενδύσεις),

• η ίδια συμμετοχή των επενδυτών δεν πρέπει να είναι μικρότερη από ένα 

καθορισμένο κατώτατο όριο, το οποίο παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα:

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ IL

(ΑΝΑ ΠΕΡΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΑΡ ΑΓΩΓΙ ΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
[ΟΧΗ)

A Β Γ Δ Θράκη

Ύψος

Επένδυσης

< 5 δισ. Δρχ. 40% ' 40% 40% 30% 20%

5-25 δισ. Δρχ. 33 % * 33 % 33 % 33 % 33 %

* μόνο για τις ειδικές επενδύσεις
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Το ύψος της επιχορήγησης δε πρέπει να ξεπερνά τις 3 δισεκατομμύρια δραχμές 

(4 δισεκατομμύρια για τη Θράκη) ενώ στη περίπτωση που το κόστος επένδυσης είναι 

μεγαλύτερο από τις παραπάνω τιμές η υπαγωγή της στο νόμο γίνεται τμηματικά.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ^

(ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ)
A Β Γ Δ Θράκη

Ύψος < 5 δισ. Δρχ. 40% ' 15% 25% 35 % " 50%

Επένδυσης 5-25 δισ. Δρχ. 30 % * 30% 30% 30% 40%

Επενδύσεις Τουριστικών 
Επιχειρήσεων 40% * 10% 15% 25% *** 35%

μόνο για τις ειδικές επενδύσεις

** μόνο για επενδύσεις στους Νομούς Δωδεκάνησου, Χίου, Σάμου και Λέσβου (περιοχή 
Δ) και στις ακριτικές περιοχές και στις κοινότητες που βρίσκονται σε απόσταση 20 χλμ. από 
τα σύνορα το ποσοστό επιχορήγησης είναι 40%

*** μόνο για επενδύσεις στους Νομούς Δωδεκάνησου, Χίου, Σάμου και Λέσβου (περιοχή 
Δ) και στις ακριτικές περιοχές και στις κοινότητες που βρίσκονται σε απόσταση 20 χλμ. από 
τα σύνορα το ποσοστό επιχορήγησης είναι 30%

Η εκταμίευση της επιχορήγησης στην επένδυση αρχίζει όταν αποδεδειγμένα 

έχει καταβληθεί και δαπανηθεί από τον επενδυτή τουλάχιστον το 50% της ελάχιστης 

απαιτούμενης συμμετοχής του και τουλάχιστον το 25% της τυχόν συμμετοχής της 

χρηματοδοτούσας τράπεζας.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

κατά την 
υλοποίηση

της
επένδυσης

μετά την 
ολοκλήρωση 

της
επένδυσης

μετά την 
έναρξη της 

παραγωγικής 
λειτουργίας

Ύψος

Επένδυσης

< 500 εκατ. δρχ. 60% 20% 20%

> 500 εκατ. δρχ. 40% 40% 20%

Επενδύσεις στη Περιοχή 
της Θράκης 60% 20% 20%
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Επιδότηση Επιτοκίου:

Με την επιδότηση του επιτοκίου (για τραπεζικά, ομολογιακά ή άλλων 

χρηματοδοτικών οργανισμών δάνεια) μειώνεται το κόστος τυχόν δανεισμού για τη 

πραγματοποίηση της παραγωγικής επένδυσης. Τα ποσοστά επιδότησης είναι ίδια^με 

τα ποσοστά επιχορήγησης του Δημοσίου και η διάρκεια της επιδότησης ορίζεται για 4 

χρόνια, με εξαίρεση τις επενδύσεις στη Θράκη, όπου είναι για όλη τη διάρκεια του 

δανείου και μέχρι 10 χρόνια και στην περιοχή Δ μόνο μέσα σε ειδικές ζώνες που 

ορίζονται από τη νομοθεσία και στις περιοχές Α,Β,Γ και Δ για μερικές από τις ειδικές 

επενδύσεις, όπου είναι 6 χρόνια. Στην περίπτωση κεφαλαιοποίησης των τόκων κατά 

τη περίοδο χάριτος η επιδότηση καταβάλλεται στο δανειοδοτούμενο οργανισμό, για 

τη μείωση του δανείου που προέρχεται από τη κεφαλαιοποίηση.

Αυξημένες Αποσβέσεις:

Με τις αυξημένες αποσβέσεις οι επιχειρήσεις μειώνουν τα κέρδη προ φόρων, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται η φορολογία και να αυξάνονται τα καθαρά τους κέρδη. Το 

ποσοστό τους εξαρτάται από τη περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η παραγωγική 

επένδυση και από το πόσες βάρδιες εργασίας υπάρχουν.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ
(ΑΝ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ * 
Α ΠΕΡΙΟΧΗ & ΒΑΡΔΙΑ)

Περιοχή α' Βάρδια β' Βάρδια γ' Βάρδια

A — 20% 40%

Β 20% 40% 80%

Γ 35% 70% 120 %

Δ 50% 100% 150%

Θράκη 50% 100% 150%

* για τις επενδύσεις των τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, κατασκηνωτικά κέντρα, κέντρα χειμερινού τουρισμού, 
επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεως ιαματικών πηγών) ισχύουν οι 
συντελεστές της α' βάρδιας

Αφορολόγητες Εκπτώσεις:

Με τις αφορολόγητες εκπτώσεις μειώνεται το ποσοστό των κερδών προ φόρων, 

με αποτέλεσμα να μειώνονται οι φόροι και να αυξάνονται τα καθαρά κέρδη της
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επιχείρησης. Υπολογίζονται με βάση τα καθαρά κέρδη, αφού αφαιρεθούν οι 

κρατήσεις για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και για τη διανομή κερδών 

στους μετόχους, ενώ εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης (Γ' 

κατηγορίας) ως αφορολόγητα αποθεματικά. Ανάλογα με τη περιοχή στην οποία έγινε 

η παραγωγική επένδυση ορίζονται τα μέγιστα ποσοστά τόσο της αφορολόγητης 

ετήσιας έκπτωσης, επί των ετησίων κερδών, όσο και της συνολικής αφορολόγητης 

έκπτωσης, επί της αξία της επένδυσης. Οι αφορολόγητες ετήσιες εκπτώσεις δεν θα 

πρέπει να ξεπεράσουν, αθροιστικά, τη συνολική αφορολόγητη έκπτωση.

ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 

(ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ)

Περιοχή

ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΕ1

ΑΞΙΑΣ
ΤΔΥΣΗΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ
ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Γενικά Τουρ. Επιχ. Γενικά

A — — —

Β 60% 40% 60%

Γ 75% 55% 75%

Δ 90% 70% 90%

Θράκη 100% 100% 100%

Αν και το περιεχόμενο κάθε ευεργετήματος όπως καθορίζεται στη γενική 

περίπτωση έχει άμεσα σχέση με τη περιοχή εγκατάστασης, είναι δυνατό σε ειδικές 

επενδύσεις να διαφοροποιείται από αυτήν. Μερικές τέτοιες περιπτώσεις είναι: •

• εάν η επένδυση πραγματοποιηθεί σε περιοχή όπου πρόκειται να 

εφαρμοστούν ειδικά προγράμματα Περιφερειακής Ανάπτυξης ή σε περιοχή η 

οποία παρουσιάζει έντονο αναπτυξιακό ενδιαφέρον,

• εάν στο αντικείμενο της υπό δημιουργίας επιχείρησης δίνεται έμφαση σε 

ειδικά θέματα (εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας περιβάλλοντος, 

ανάπτυξης τεχνολογίας, κλπ),

• εάν οι κατά πλειοψηφία μέτοχοι ή οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν 

είναι άτομα με ειδικές ανάγκες,

• εάν στην επένδυση συμμετέχει κάποιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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2.4.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ Ν2234/94

Η υποβολή μιας πρότασης για την ένταξη επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο 

γίνεται δύο φορές το χρόνο : στις 1 Μαΐου - 15 Ιουνίου (η εξέταση και υπαγωγή της 

πρότασης ολοκληρώνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου) και 1 Νοεμβρίου - 15 Δεκεμβρίου 

(η εξέταση και υπαγωγή της πρότασης ολοκληρώνεται μέχρι τις 31 Μαΐου).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

• τεχνικοοικονομική προμελέτη της επένδυσης, η οποία πρέπει να 

περιλαμβάνει τεχνικά, οικονομικά αλλά και στοιχεία αγοράς,

• καταστατικό της εταιρίας ή τυχόν τροποποιήσεις, το οποίο πρέπει να 

συνοδεύεται με δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης,

• ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώνεται από τον επενδυτή,

• δήλωση του Άρθρου 8 του Ν1599/86, στην οποία ο επενδυτής πρέπει να 

αναφέρει τον αριθμό των μόνιμων εργαζομένων που θα απασχολούνται, 

προβλεπόμενες νέες θέσεις εργασίας, αν η επένδυση έχει υπαχθεί σε άλλον 

νόμο, κ.λ.π.,

• απλή δήλωση, στην οποία πρέπει να αναφέρεται τυχόν δανειοδότηση από 

τράπεζα,

• λοιπά δικαιολογητικά ανάλογα με το κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας 

και τη περιοχή εγκατάστασης της επιχείρησης.

Τέλος, αρμόδια όργανα για την εξέταση των προτάσεων αλλά και τη 

παρακολούθηση όσων αυτών εγκριθούν είναι:

• Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.: για βιοτεχνικές επενδύσεις μέχρι ορισμένου ύψους.
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• Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος: για επενδύσεις μέχρι 300 εκατομμυρίων 

δραχμών που αφορούν γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές ή αλιευτικές 

επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αγροτικών ή αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών, 

επιχειρήσεις τυποποίησης / συσκευασίας, συντήρησης, αποξήρανσης, 

κατάψυξης ή αφυδάτωσης γεωργικών, κτηνοτροφικών και ιχθυηρών 

προϊόντων.

• Διευθύνσεις ή Γραφεία Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΥΠ.ΕΘ.Ο.: για 

παραγωγικές επενδύσεις μέχρι 500 εκατομμυρίων δραχμών, για τις οποίες 

δεν είναι αρμόδια τα παραπάνω όργανα.

• ΥΠ.ΕΘ.Ο.: για επενδύσεις άνω των 500 εκατομμυρίων δραχμών.

• Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΥΠ.ΕΘ.Ο. στη Θράκη: για 

όλες τις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στη περιοχή αυτή.

2.4.4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Αρθρο 23α)

Στο Ν2234/94 μπορούν επίσης να υπαχθούν επιχειρηματικά σχέδια 

υφιστάμενων επιχειρήσεων που αφορούν είτε μεταποιητικές βιομηχανικές 

επιχειρήσεις, είτε επιχειρήσεις λογισμικού Η/Υ (software), οι οποίες έχουν συνεχή 

λειτουργία τουλάχιστον για μια πενταετία, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος.

Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), στα πλαίσια της αναπτυξιακής 

στρατηγικής μιας επιχείρησης, πρέπει να περλαμβάνει:

• το τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό 

και ανάπτυξή της με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης στη 

διεθνή αγορά,

• εκείνες τις ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων που είναι απαραίτητες για 

τη πραγματοποίησή του.
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Ένταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων στο Ν2234/94:

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο, για να ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού 

νόμου, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής:

• ανάλυση και διάγνωση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης (προϊόντα, 

τεχνικοπαραγωγικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία της τελευταίας 

πενταετίας, οργανωτική δομή),

• ανάλυση και διάγνωση του περιβάλλοντος της επιχείρησης και της αγοράς σε 

Ελλάδα και εξωτερικό (ευρύτερο οικονομικό, τεχνολογικό, παραγωγικό 

περιβάλλον, κλαδικό / ανταγωνιστικό περιβάλλον),

• προσδιορισμό και αιτιολόγηση της ανταγωνιστικής στρατηγικής της

επιχείρησης (χαρακτηριστικά της επιχείρησης, οργάνωση και

αποτελεσματικότητα της οργανωτικής της δομής, προοπτικές κερδοφόρας 

δραστηριότητας),

• προσδιορισμό και ανάλυση του σχεδίου δράσης της επιχείρησης (ανάπτυξη 

νέων προϊόντων / υπηρεσιών, παραγωγή, εξοπλισμός και επενδύσεις, 

οργανωτική δομή, πωλήσεις, marketing και διάθεση προϊόντων, ανάπτυξη 

της επιχείρησης για τη διείσδυση των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές και 

την ανάπτυξη διεθνών τεχνικών συνεργασιών),

• προσδιορισμό δαπανών που είναι απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση 

των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επενδύσεων, δαπάνες 

οργάνωσης και προώθησης των πωλήσεων, δαπάνες μισθοδοσίας 

προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτισης των εργαζομένων, όπου 

αυτό είναι απαραίτητο),

• προσδιορισμό εναλλακτικών χρηματοδοτικών σχημάτων,

• προσδιορισμό αποδοτικότητας των εναλλακτικών χρηματοδοτικών 

σχημάτων,

• προσδιορισμό του προτεινόμενου χρηματοδοτικού σχήματος και 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
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• προσδιορισμό ετησίων αλλά και συνολικών ποσοτικών στόχων (πωλήσεις, 

εξαγωγές, αποδοτικότητα ίδιων και συνολικών κεφαλαίων, κέρδη προ τόκων 

και αποσβέσεων, αύξηση των θέσεων απασχόλησης στην επιχείρηση).

Στις δαπάνες επενδύσεων περιλαμβάνονται παραγωγικές επενδύσεις (ΝΔ456/95 

- Άρθρο 1/παρ. α), αγορά και μίσθωση τεχνογνωσίας, ενοικίαση κτιρίων, αποθηκών 

και ανέγερση ή ενοικίαση κέντρων διανομής (μόνο στο εσωτερικό της χώρας), 

προμήθεια εξοπλισμού μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, εξασφάλιση ποιότητας 

προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών, συμπλήρωση και επέκταση συστημάτων 

αυτοματοποίησης και διαδικασιών μηχανοργάνωσης, κόστος σύνταξης του 

επιχειρηματικού σχεδίου.

Αντίστοιχα, στις δαπάνες οργάνωσης και προώθησης των πωλήσεων 

περιέχονται υπηρεσίες συμβούλων για την αναδιοργάνωση οποιοσδήποτε τμήματος 

της επιχείρησης και απαραίτητες δαπάνες για την υλοποίησή της, ανέγερση, αγορά, 

ενοικίαση και κόστος λειτουργίας κηρίων πωλήσεων, εκθέσεων, γραφείων, κέντρων 

διανομής (μόνο στο εξωτερικό), δαπάνες προώθησης των πωλήσεων και διάθεσης των 

προϊόντων στη διεθνή αγορά.

Η υποβολή της αίτησης για την ένταξη επιχειρημαηκού σχεδίου στον 

αναπτυξιακό νόμο γίνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου 

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Το τμήμα των σχεδίων για τη κατάρηση 

εργαζομένων υποβάλετε προς αξιολόγηση στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο και 

τελικά εισηγείται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται 

στους πρώτους δύο μήνες κάθε έτους ενώ οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής 

ολοκληρώνονται μέχρι της 31 Ιουλίου.

Παρεχόμενα Κίνητρα:

Το επιχειρημαηκό σχέδιο θα πρέπει να είναι πολυετές (2-5 έτη) και το συνολικό 

κόστος του να μην είναι μικρότερο από 1 δισεκατομμύριο δραχμές για μεταποιηηκές 

βιομηχανικές επιχειρήσεις και 500 εκατομμύρια δραχμές για επιχειρήσεις λογισμικού 

Η/Υ.
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΚΙΝΗΤΡΟ => ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Επιχειρήσεις 
(σε όλη την

Μέγιστο
Ύψος

Συνολικού
Ελάχιστο
Ποσοστό

Ποσοστιαία
Ποσοστιαία 
Εκταμίευση 

Επιχορήγησης '

Ελληνική
Επικράτεια)

Κόστους 
Επιχ. Σχ.

Ίδιας
Συμμετοχής

Επιχορήγηση
Δημοσίου

κατά την 
υλοποίηση 

του επιχ. σχ.

μετά την 
ολοκλήρωση 
του επιχ. σχ.

Μεταποιητικές
Βιομηχανικές 5 δισ. 33% 35% 80% 20%
Λογισμικού

Η/Υ 2 δισ. 33% 35% 80% 20%

2.4.5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 23β)

Στη συγκεκριμένη νομοθεσία (Ν2234/94) μπορούν επίσης να υπαχθούν 

βιομηχανικές μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

ποιότητας που είναι είτε υφιστάμενες και πραγματοποιούν τις εξής παραγωγικές 

επενδύσεις:

- δαπάνες μελέτης, εξοπλισμού, εγκατάστασης, λειτουργίας των απαραίτητων 

υποδομών και διαδικασιών και έξοδα πιστοποίησης, έτσι ώστε να 

πιστοποιούνται τα προϊόντα και οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας

- δαπάνες μετατροπής βιομηχανικών μονάδων με σκοπό οι μονάδες να γίνουν 

πιο ευέλικτες

- εισαγωγή και προσαρμογή περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στη 

παραγωγική διαδικασία

είτε υφιστάμενες ή νέες και πραγματοποιούν τις εξής παραγωγικές επενδύσεις:
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— παραγωγή καινοτομικών προϊόντων και εισαγωγή καινοτομιών στη 

παραγωγική διαδικασία, κατασκευή πρωτοτύπου εφεύρεσης, δαπάνες τελών 

για τη διαδικασία διεθνούς κατοχύρωσης εφεύρεσης και δαπάνες τελών για

την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης εφεύρεσης για·, μια
\πενταετία

- ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας

- ίδρυση βιομηχανικών μονάδων για την οικολογική αποσυναρμολόγηση/ 

διάλυση και ενδεχομένως αξιοποίηση προϊόντων που έχουν καταναλωθεί 

στην Ελλάδα.

Για την υποβολή αιτήσεων και για τις διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής τους 

στον αναπτυξιακό νόμο ισχύει ότι και στα επιχειρηματικά σχέδια.

Παρεχόμενα Κίνητρα:

Το ελάχιστο συνολικό κόστος των επενδύσεων υφισταμένων ή νέων 

επιχειρήσεων για ίδρυση εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας και την ίδρυση 

βιομηχανικών μονάδων για την οικολογική αποσυναρμολόγηση / διάλυση και 

ενδεχομένως αξιοποίηση προϊόντων που έχουν καταναλωθεί στην Ελλάδα ορίζεται 

στα 250 εκατομμύρια δραχμές ενώ για τις υπόλοιπες επενδύσεις είναι 50 εκατομμύρια 

δραχμές.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΚΙΝΗΤΡΟ => ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Επιχειρήσεις 
(σε όλη την 
Ελληνική 

Επικράτεια)

Ελάχιστο
Ποσοστό

Ίδιας
Συμμετοχής

Ποσοστιαία
Επιχορήγηση

Δημοσίου

όσες δεν έχουν 
επιχορηγηθεί 

από άλλη πηγή
40% 40%

* εξαιρούνται οι επενδύσεις που αφορούν ίδρυση 
βιομηχανικών μονάδων για την οικολογική 
αποσυναρμολόγηση / διάλυση και ενδεχομένως 
αξιοποίηση προϊόντων που έχουν καταναλωθεί στην 
Ελλάδα και πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη 
περιοχή A
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Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται, μετά από σχετική αίτηση του 

επενδυτή, σε δύο ισόποσες δόσεις ( η πρώτη αφού πιστοποιηθεί από το όργανο 

ελέγχου ότι ο επενδυτής έχει συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις της εγκριτικής

πράξης και έχει δαπανηθεί το 60% της ίδιας συμμετοχής και το 60% της τυχόν
\

συμμετοχής της χρηματοδοτούσας τράπεζας, για τη πραγματοποίηση της επένδυσης 

και η δεύτερη αφού πιστοποιηθεί ότι ο επενδυτής έχει συμμορφωθεί με τις 

προϋποθέσεις της εγκριτικής πράξης.

Η εκταμίευση της επιχορήγησης ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών, αφού όμως 

προηγηθεί η πιστοποίηση των οργάνων ελέγχου η οποία πραγματοποιείται εντός 45 

ημερών.
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Μέρος 3ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑ ΤΙΣ ΜΜΕ

3.1. ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (STRUCTURAL FUNDS) ΚΑΙ ΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥΣ

3.1.1. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Τα 4 διαρθρωτικά ταμεία της κοινότητας, τα οποία διαχειρίζονται τους πόρους 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με οδηγό πάντα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι 

επιγραμματικά τα εξής:

• Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ): Ιδρύθηκε το 

1975 κι έχει σαν στόχο τη μείωση των διαφορών ανάπτυξης που υφίστανται 

μεταξύ των περιφερειών της Κοινότητας.

• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ): Ιδρύθηκε το 1958 και έχει ως έργο 

τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης στην Κοινότητα.

• Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ): Ιδρύθηκε το 1964 και συμμετέχει 

αφενός μεν στη συγχρηματοδότηση των Εθνικών καθεστώτων ενίσχυσης 

προς τη Γεωργία και αφετέρου δε στην ανάπτυξη και στη διαφοροποίηση 

των δραστηριοτήτων στις αγροτικές ζώνες της Κοινότητας.

• Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ): Ιδρύθηκε 

το 1993 και συνοσεύει την αναδιάρθρωση του τομέα της αλιείας.

Επιπλέον των παραπάνω Διαρθρωτικών Ταμείων της Κοινότητας και ειδικά για 

τα τέσσερα Κράτη Μέλη (Ισπανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία) δημιουργήθηκε 

ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο, το Ταμείο Συνοχής, το οποίο χρηματοδοτεί έργα και 

προγράμματα στον τομέα του περιβάλλοντος και υποδομής μεταφορών.
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3.1.2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ:

Οι στόχοι, στην επίτευξη των οποίων συμβάλλουν το καθένα με τον κατάλληλο 

τρόπο τα Διαρθρωτικά Ταμεία και τα άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά όργανα είναι 

οι εξής:

Στόχος 1: Προώθηση της ανάπτυξης και διαρθρωτικής προσαρμογής 

των περιφερειών με καθυστέρηση ανάπτυξης

Στόχος 2: Ανασυγκρότηση των περιφερειών, παραμεθόριων περιοχών ή 

τμημάτων περιοχών (περιλαμβάνονται και οι περιοχές αγοράς 

εργασίας και αστικών κοινοτήτων), που πλήττονται σοβαρά 

από τη βιομηχανική παρακμή.

Στόχος 3: Καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας, διευκόλυνση της 

επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων (ηλικίας κάτω των 

25) και της επανένταξης των προσώπων που απειλούνται με 

αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Στόχος 4: Διευκόλυνση της προσαρμογής των εργαζομένων στις 

μεταβολές της βιομηχανίας και στην εξέλιξη των συστημάτων 

παραγωγής.

Στόχος 5α: Επιτάχυνση της προσαρμογής των γεωργικών διαρθρώσεων 

στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής 

πολιτικής (περιλαμβάνεται και η αλιεία).

Στόχος 5β: Διευκόλυνση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής 

προσαρμογής των αγροτικών περιοχών.

Η φιλοσοφία του νέου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με στόχο την προώθηση 

της ολοκληρωμένης ανάπτυξης περιλαμβάνει πολυταμειακά υποπρογράμματα όπου 

υπάρχουν μέτρα που χρηματοδοτούνται από όλα τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά και το 

κάθε μέτρο είναι μονοταμειακό, δηλαδή χρηματοδοτείται από ένα ταμείο.
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3.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ ΜΕ

Παρακάτω παρουσιάζονται σχετικά συνοπτικά τα σημαντικότερα προγράμματα 

της Ε.Ε. για τις ΜΜΕ.

3.2.1. INTERREGII

To INTERREG Π προωθεί τη συνεργασία της Ελλάδας με την Αλβανία, την 

Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή στους τομείς παραγωγής 

προϊόντων, διασυνοριακού εμπορίου, υποδομής, διασυνοριακής συνεργασίας ΜΜΕ 

και περιβάλλοντος. Οι ελληνικές επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους υποβάλλουν 

ολοκληρωμένη πρόταση προκειμένου να επιδοτηθεί το 70% της αρχικής δαπάνης της 

επένδυσης. Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν αφορούν δράσεις διάρκειας 

2-5 χρόνων, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο εξαγωγικός προσανατολισμός τους και θα 

πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από 100 έως 400 εκατ. δρχ.

Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτυχθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις 

μεσαίου μεγέθους και να μεταδοθεί η ανάπτυξή τους πολλαπλασιαστικά σε όλο τον 

παραγωγικό ιστό των περιοχών που δρουν.

Το συνολικό κόστος του Σχεδίου είναι 35 MECU, εκ των οποίων 14 MECU η 

Δημοσία Δαπάνη, 11,5 MECU η συμμετοχή του ΕΤΠΑ, 2,5 MECU η συμμετοχή του 

ΕΚΤ και 21 MECU η ιδιωτική συμμετοχή.

Η δράση προβλέπεται να διαρκέσει ως το τέλος του 1999 και υπολογίζεται ότι 

περίπου 50 επιχειρήσεις των παραμεθόριων περιοχών θα ενισχυθούν άμεσα και θα 

αυξηθεί η εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Το βασικό πρόβλημα που παρουσιάζεται στην υλοποίηση του Επιχειρηματικού 

Προγράμματος είναι το γεγονός ότι δεν έχει ανοίξει ακόμη για τον ιδιωτικό τομέα. 

Επίσης, ένα ειδικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι Έλληνες επενδυτές είναι η μη 

ύπαρξη αντίστοιχων διασυνοριακών προγραμμάτων με τα Σκόπια (ΠΓΔΜ).
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3.2.2. PHARE-TACIS JOP

To Phare-TACIS Jop είναι υποπρόγραμμα των προγραμμάτων Phare και TACIS 

που αποβλέπουν στην ανασυγκρότηση και μεταρρύθμιση της οικονομίας των χωρών 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στόχος του είναι η προώθηση των ιδιωτικών 

επενδύσεων στις χώρες αυτές, μέσω της ενίσχυσης, δημιουργίας και ανάπτυξης 

μικτών επιχειρήσεων (Joint Ventures) μεταξύ επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και εταίρων από τις χώρες της ΚΑΕ και της Ρωσίας.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιλέγουν να 

δημιουργήσουν μικτή επιχείρηση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο 

προϋπολογισμός προς διάθεση είναι 70 MECU για τις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης και 2 MECU για τη Ρωσία, για την οποία ισχύει από 01.01.96. 

To Phare-TACIS Jop προβλέπει για τους ενδιαφερομένους επενδυτές τέσσερις 

Διευκολύνσεις. Πιο συγκεκριμένα:

Η ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ 1 επιδοτεί σεμινάρια και ταξίδια (ανταλλαγές) μέχρι

100.000 ECU και χρηματοδοτεί το50% των επιλέξιμων δαπανών.

Η ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ 2 χρηματοδοτεί μέχρι 20.000 ECU για την προμελέτη και

15.000 ECU για τη μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία μικτής επιχείρησης. Η 

συνεισφορά της Κοινότητας είναι 50% των επιλέξιμων δαπανών για την προμελέτη 

και 100% για τη μελέτη σκοπιμότητας αν ιδρυθεί η μικτή επιχείρηση. Τα στοιχεία που 

απαιτούνται για τη συμπλήρωση του φακέλου Phare-TACIS Jop για τη “Διευκόλυνση 

2” αφορούν πέραν των τυπικών στοιχείων οικονομικά στοιχεία που να αποδεικνύουν 

τη δυνατότητα των εταίρων να χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό σχέδιο. Ευνοούνται 

όλες οι οικονομικές δραστηριότητες εκτός από αυτές που αφορούν εισαγωγή και 

διανομή προϊόντων. Θα πρέπει απαραίτητα να έχει γίνει ανταλλαγή επιστολής 

επίδειξης ενδιαφέροντος (Letter of Intent) για τη δημιουργία μικτής επιχείρησης από 

τους εταίρους. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούν και άλλα στοιχεία όπως οικονομικά, 

ιδιοκτησιακού χαρακτήρα που να δείχνουν την προοπτική της μικτής επιχείρησης, 

στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή απόδειξη της οικονομικής θέσης της
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εταιρίας στη χώρα, το στόχο και το εύρος της επιχειρηματικής προσπάθειας, καθώς 

και τα κριτήρια επιλογής της ξένης εταιρίας.

Η ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ 3 αφορά άμεσα τις επενδύσεις. Γίνεται με τη μορφή της 

κεφαλαιουχικής συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγγύησης μέχρι το 50% του 

συνολικού ύψους της συγχρηματοδότησης με ανώτατο ύψος τα 2 MECU. Η 

Διευκόλυνση 3 δεν ισχύει προς το παρόν για τη Ρωσία.

Η ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ 4 αφορά τεχνική βοήθεια (εκπαίδευση προσωπικού, 

κλ..π.). Το ποσό της επιδότησης φτάνει στο 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ 

ανώτατο ποσό είναι τα 250.000 ECU. Η Διευκόλυνση 4 αφορά και στη Ρωσία.

Η αξιολόγηση, η ρύθμιση των συγχρηματοδοτήσεων και η παρακολούθηση της 

εφαρμογής των επενδυτικών σχεδίων γίνεται σε συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και του χρηματοπιστωτικού ενδιάμεσου που έχει ορίσει για τη χώρα (για την Ελλάδα 

το ρόλο του χρηματοπιστωτικού ενδιάμεσου έχουν η ΑΤΕ, η ΕΤΒΑ και η Τράπεζα 

Μακεδονίας Θράκης).

Το κύριο πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, είναι η περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης 

της αρχικής επένδυσης. Επιπλέον είναι δύσκολο να βρεθούν από τις ΜΜΕ οι πρώτες, 

αλλά αποφασιστικής σημασίας δαπάνες (ταξίδια, δημιουργία και ανάπτυξη μικτών 

σχημάτων, κ.λ.π.).

Στο αρχικό στάδιο υλοποίησης του προγράμματος στην Ελλάδα προχωρούσε 

μόνο η διευκόλυνση 2 με χρηματοδότηση της μελέτης σκοπιμότητας και όχι με την 

ενεργό συμμετοχή των τραπεζών στην επένδυση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, 

ιδιαίτερα στη Διευκόλυνση 2 που αναλύθηκε, προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα. 

Είναι ευέλικτο, ασφαλές όσον αφορά τις πληρωμές, ανοίγει το δρόμο για 

χρηματοδότηση και ευρύτερη υποστήριξη της επιχειρηματικής προσπάθειας, μειώνει 

το ρίσκο για τα πρώτα βήματα των επιχειρηματιών σε μία ξένη ανταγωνιστική αγορά 

και αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο δυναμικός επενδυτής έχει την αναγκαία 

πληροφόρηση και μια άμεση εικόνα της χώρας που σκοπεύει να αναπτυχθεί, στοιχεία 

της. αγοράς, του ανταγωνισμού, της οικονομίας γενικότερα και ένα πρόσθετο στοιχείο
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όπως είναι η ίδια η μελέτη για την αναζήτηση συμπληρωματικών πόρων. Τα 

μειονεκτήματά του για τους Έλληνες επιχειρηματίες είναι τα μικρά ποσά που δίνονται 

(αν και στην τελευταία μορφή του καλύπτει πιο εκτενείς δαπάνες) και κυρίως το 

γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ανοίξει για τις άλλες πλην της Ρωσίας, χώρες της 

Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών.

Η δραστηριοποίηση όμως τα δύο τελευταία χρόνια των ελληνικών τραπεζών 

στα Βαλκάνια και στις Παρευξείνιες χώρες (Εθνική Τράπεζα, ΑΛΦΑ Τράπεζα 

Πίστεως, Ιονική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, κ.α.) είναι σίγουρο ότι θα δώσει νέα 

ώθηση στη χρήση του προγράμματος. Ενισχυτικό της κατάστασης είναι οι αποφάσεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επέκτασή του σε όλες τις χώρες της τέως ΕΣΣΔ, 

αλλά και η δημιουργία στη Θεσσαλονίκη ενός ειδικευμένου Κέντρου για την 

υποστήριξη ΜΜΕ που σκοπεύουν να αναπτυχθούν στις χώρες αυτές (ΔΙΠΕΚ).

Τα αιτήματα των δυνητικών επενδυτών δεν θα περιορίζονται στα κλασσικά 

τραπεζικά θέματα, αλλά θα απαιτούν mo ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη, 

καθώς επίσης και την ενεργοποίηση της Διευκόλυνσης 3 με τη συμμετοχή των 

ιδρυμάτων στην επένδυση και την αξιοποίηση άλλων συμπληρωματικών 

χρηματοδοτήσεων από Κοινοτικές πρωτοβουλίες.

Η επιτυχία όμως μιας δυναμικής και μακροπρόθεσμης προσπάθειας, όπως είναι 

η ανάπτυξη των ελληνικών ΜΜΕ, χρειάζεται και προϋποθέτει χρήση όλων των 

χρηματοοικονομικών εργαλείων και κυρίως παρόμοιων σαν το Phare - TACIS Jop 

που η φιλοσοφία του είναι ο σύνθετος σχεδιασμός και η ενθάρρυνση του Ευρωπαίου 

μικρομεσαίου επενδυτή για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε νέες αγορές.

3.2.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗ

ΜΕΣΟΓΕΙΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ MEDA

Η πολιτική Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας στον οικονομικό τομέα 

εκφράζεται μέσω και της δημιουργίας μιας ευρείας Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών 

μεταξύ της Διευρυμένης Ευρώπης και των Μεσογειακών χωρών που θα ολοκληρωθεί 

το 2010.
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Ο προϋπολογισμός MEDA είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο στήριξης της 

μεταρρύθμισης των Μεσογειακών χωρών, αντίστοιχο με τα προγράμματα Phare και 

TACIS για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στις τομεακές 

προτεραιότητες για το χρονικό διάστημα 1995 - 1999 για τη στήριξη, του 

επιχειρηματικού τομέα (ΜΜΕ) διατίθεται 1,4 δισ. ECU εκ των οποίων 0,7 δισ. ECU 

για εμπειρογνωμοσύνη για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση, την 

ιδιωτικοποίηση, καθώς και τη βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, 0,4 δισ. 

ECU για κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και 0,3 δισ. ECU για επαγγελματική 

κατάρτιση και διαχείριση.

Η διαδικασία έχει αρχίσει και με την προοπτική της ένταξης της Κύπρου στην 

Κοινότητα και της οικονομικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορισμένες 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η χώρα μας θα πρέπει να ενδιαφερθεί 

να ενισχύσει και να ενθαρρύνει εταιρικές συνεργασίες στην περιοχή. Πόσο μάλλον , 

αφού η Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών θα καλύπτει αγορά 600 - 800 εκατ. και θα δίνει 

πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς που οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 

συγκριτικό πλεονέκτημα από την εμπειρία τους στις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης.

3.2.4. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΜΕ

Πρόκειται για ένα ενιαίο και συνεκτικό πλέγμα παρεμβάσεων, συνολικού 

προϋπολογισμού 156.863 MECU, που καλύπτουν το σύνολο της χώρας και αφορούν 

όχι μόνο τις επιχειρήσεις της μεταποίησης, αλλά και του τριτογενή τομέα. Οι στόχοι 

της πρωτοβουλίας συνοψίζονται ως εξής:

•Βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

•Βελτίωση του εξωτερικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

•Παροχή πληροφόρησης, ενημέρωσης και υπηρεσιών στήριξης.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναφέρεται στη διάθεση συνολικού ποσού 107.427 

MECU για την κατά 50% συγχρηματοδότηση δράσεων που αφορούν την εκπόνηση 

μελετών, την παροχή τεχνικής βοήθειας, την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και
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λογισμικού, την προβολή και προώθηση προϊόντων και δραστηριοτήτων και τέλος την 

κατάρτιση του προσωπικού. Επιλέξιμες είναι μεμονωμένες ή συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 250 εργαζόμενους. Το συνολικό ύψος των 

προτεινόμενων δράσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 εκατ. δρχ. για μεμονωμένες 

επιχειρήσεις ή τα 150εκατ. για συνεργαζόμενες. Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότη\ας 

τίθενται για επί μέρους επιδοτούμενες ενέργειες.

Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν θα στηριχθεί, μεταξύ άλλων, 

και στο κριτήριο της συμβατότητας της στρατηγικής των παρεμβάσεων με τους 

ευρύτερους στόχους της εθνικής βιομηχανικής πολιτικής. Τέτοιες προτεραιότητες 

είναι για παράδειγμα η παραγωγή επώνυμων ή καινοτομικών προϊόντων, η απόκτηση 

σημάτων συμμόρφωσης (CE) των προϊόντων και η εγκατάσταση συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας.

3.2.5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ)

Τα ΠΕΠ, που αποτελούν την περιφερειακή συνιστώσα του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης, είναι πολυταμιακά και πολυτομεακά ολοκληρωμένα 

προγράμματα με γεωγραφικό χώρο εφαρμογής τη διοικητική περιφέρεια. Στο 

Ελληνικό ΚΠΣ περιλαμβάνονται 13 ΠΕΠ συνολικού προϋπολογισμού 6.640 MECU, 

στα 12 από τα οποία έχουν ενταχθεί μέτρα ενίσχυσης των ΜΜΕ, συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 97,054 MECU.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναφέρεται στην ενίσχυση επιχειρήσεων σε όλη 

την επικράτεια εκτός από τα νησιά του Ιονίου. Προβλέπεται η κατά 50% 

συγχρηματοδότηση του 50% των δράσεων, συνολικού προϋπολογισμού έως 30 εκατ. 

δρχ., που αποσκοπούν στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων 

μεταποιητικών επιχειρήσεων και την παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών στήριξης. 

Επιλέξιμες είναι οι ΜΜΕ που απασχολούν από 5 έως 30 άτομα, εάν βρίσκονται στους 

νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ή από 3 έως 30 άτομα εάν βρίσκονται αλλού.
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3.2.6. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΘΙΝΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Το Μέτρο 1.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας, συνολικού 

προϋπολογισμού 105 MECU, αφορά την υλοποίηση δράσεων όπως εκπόνηση 

μελετών, πραγματοποίηση επενδύσεων υποδομής, στήριξη νέων επιχειρηματικών 

προσπαθειών και παροχή ειδικών κινήτρων στις τοπικές επιχειρήσεις. Στόχος του 

Μέτρου αυτού είναι η ανάπτυξη των χαρακτηρισμένων φθινουσών βιομηχανικών 

περιοχών της χώρας, σε συνδυασμό με συναφή έργα και ενέργειες που εντάσσονται 

στα ΠΕΠ και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και 

Προώθησης της Απασχόλησης.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναφέρεται στη Δράση 2 του Μέτρου 1.4 και 

αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ με στόχο την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητάς τους. Μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η κατά 50% 

συγχρηματοδότηση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων, προϋπολογισμού από 

40 έως 300 εκατ. δρχ., κατ’ αναλογία με τα business plan των ειδικών επενδύσεων του 

άρθρου 23β του αναπτυξιακού νόμου. Επιλέξιμες είναι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις 

με προσωπικό από 3 έως 250 άτομα και έδρα ή παραγωγική δραστηριότητα σε μία 

από τις φθίνουσες περιοχές. Οι δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, 

εντασσόμενες στο business plan, αναφέρονται στην πραγματοποίηση βασικών 

επενδύσεων, την οργάνωση και ανάπτυξη πωλήσεων και τη στήριξη των ΜΜΕ από 

ειδικούς συμβούλους ή προσωπικό.

Βασικό κριτήριο επιλογής θα είναι η συμβολή των υποβαλλόμενων σχεδίων 

στην αντιμετώπιση του προβλήματος των φθινουσών περιοχών με τη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης. Δεύτερο κριτήριο θα είναι η συμβατότητα των προτάσεων με 

το κατά περιοχή πρόγραμμα παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής 

δράσης, που θα διαμορφώνεται από το τοπικό Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής.
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3.2.7. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΤΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πρόκειται για την προκήρυξη της Ενέργειας 1 του Μέτρου 5 (Υπηρεσίες προς 

ΜΜΕ και Δίκτυο Πληροφορικής) του Υποπρογράμματος 1 (Τουρισμός) του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Τουρισμού - Πολιτισμού. Η συνολική 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη του μέτρου είναι 11,667 MECU.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ενέργειας είναι η κατά 50% επιδότηση των 

ΜΜΕ, που λόγω αντικειμένου εργασιών εντάσσονται στο τουριστικό κύκλωμα, για 

την εκπόνηση μελετών marketing, την καλύτερη οργάνωσή τους, την ανάπτυξη 

τεχνογνωσίας σε ειδικές μορφές τουρισμού, την ένταξη σε δίκτυα συνεργασίας, τη 

δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων καθώς και τη συμμετοχή σε κλαδικές 

εκθέσεις. Στα πλαίσια αυτά συγχρηματοδοτούνται ολοκληρωμένες προτάσεις 

μεμονωμένων επιχειρήσεων προϋπολογισμού έως 25 εκατ. δρχ. και προτάσεις 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων προϋπολογισμού έως 50 εκατ. δρχ. Και στις δύο 

περιπτώσεις, επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις που απασχολούν σε μόνιμη ή εποχιακή 

βάση από 1 έως 150 εργαζόμενους.

3.2.8. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας URBAN, συνολικού προϋπολογισμού 54,118 

MECU, προβλέπεται η χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία ΕΤΠΑ και ΕΚΤ 

παρεμβάσεων με στόχο την παραγωγική, κοινωνική και πολεοδομική ανασυγκρότηση 

φθινουσών αστικών περιοχών σε κοινοτικό έδαφος. Από την Ελλάδα έχουν ενταχθεί 

στο πρόγραμμα έξι συνολικά ζώνες και έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση των δράσεων 

που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα τοπικά επιχειρησιακά προγράμματα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναφέρεται σε δύο από αυτές τις περιοχές, τον 

δήμο Ερμούπολης και την περιοχή Κερατσινίου - Δραπετσώνας, στα σχέδια δράσης 

των οποίων περιλαμβάνεται η διάθεση κοινοτικών και εθνικών πόρων ύψους 4, 1103 

MECU για την απευθείας ενίσχυση τοπικών ΜΜΕ. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν 

για την κατά 65% συγχρηματοδότηση περιορισμένου κόστους ενεργειών 

εκσυγχρονισμού παραγωγικών υποδομών ή συνοδευτικών δράσεων οργανωτικής και



τεχνικής στήριξης από υπάρχουσες ή νέες μεταποιητικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε ορισμένους παραδοσιακούς κλάδους (για την Ερμούπολη) και 

απασχολούν έως 3 (για την Ερμούπολη) ή έως 5 (για την περιοχή Κερατσινίου - 

Δραπετσώνας) εργαζόμενους.

Προϋποθέσεις ένταξης:

Κοινό χαρακτηριστικό των προγραμμάτων (ΠΕΠ, ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

ΦΘΙΝΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, URBAN, με εξαίρεση την πρωτοβουλία 

ΜΜΕ), είναι ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει ή να συμμετέχει σε μία μόνο 

πρόταση. Επίσης, διαφαίνεται η πρόθεση τα κονδύλια να διατεθούν εξ ολοκλήρου για 

τη χρηματοδότηση προτάσεων που θα υποβληθούν στα πλαίσια των τρεχουσών 

προκηρύξεων. Για τους δύο αυτούς λόγους οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες πρέπει 

να είναι πολύ προσεκτικοί στην επιλογή προγράμματος, καθώς και στη σύνταξη και 

υποβολή της πρότασής τους, ώστε να εκμεταλλευτούν κατά τον αποδοτικότερο τρόπο 

τα παρεχόμενα κίνητρα. Τα βασικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι τα 

εξής:

• Επιλέξιμες είναι οι ΜΜΕ που λειτουργούν τουλάχιστον μία τριετία, δηλαδή 

έχουν ιδρυθεί πριν το 1994. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελεί η 

πρωτοβουλία URBAN, στα πλαίσια της οποίας μπορούν να επιδοτηθούν και 

νέες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα όμως αυτό είναι περιορισμένης εμβέλειας, 

τόσο γεωγραφικά όσο και χρηματοδοτικά.

• Τα προγράμματα αφορούν μεταποιητικές επιχειρήσεις, με την εξαίρεση των 

τουριστικών και της πρωτοβουλίας ΜΜΕ, στην οποία μπορούν να ενταχθούν 

και ΜΜΕ παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία 

μεταποιητικών επιχειρήσεων και μόνο εφόσον συμμετέχουν μαζί τους σε 

ομάδες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η επιλεκτική αυτή τοποθέτηση 

επιβάλλεται από τη φιλοσοφία των ίδιων των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

ή πρωτοβουλιών απ’ όπου αντλείται η χρηματοδότηση.
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Κριτήρια επιλογής των προτάσεων (εκτός από τη συμμόρφωση με τις τυπικές 

προϋποθέσεις) είναι τα χρηματοοικονομικά και τεχνικά εκείνα στοιχεία, που 

πιστοποιούν την ευρωστία της επιχείρησης, οι στόχοι του προτεινόμενου 

σχεδίου και η μέθοδος επίτευξής τους και τέλος οι προβλεπόμενες 

επιπτώσεις από την υλοποίηση του σχεδίου στη θέση της επιχείρησης. 

Ειδικές προϋποθέσεις που αφορούν την κοινωνική χρησιμότητα των 

παρεμβάσεων, τίθενται από την πρωτοβουλία ΜΜΕ και το πρόγραμμα 

φθινουσών περιοχών. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στη συγκρότηση του 

επιχειρησιακού προγράμματος δράσεων, ώστε να μην αποτελείται από 

ασύνδετες ενέργειες, το αθροιστικό κόστος υλοποίησης των οποίων να 

ισούται με τον συνολικό προϋπολογισμό, αλλά να χαρακτηρίζεται από 

εσωτερική συνοχή και συνέργια δράσεων.

Σε κάθε περίπτωση, στην πρόταση πρέπει να περιλαμβάνεται διαγνωστική ή 

οικονομοτεχνική μελέτη, όπου θα τεκμηριώνεται, σύμφωνα με τα παραπάνω 

κριτήρια και συγκεκριμένο υπόδειγμα, η αποτελεσματική χρήση του 

χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στην επιδότηση.

Άλλη προϋπόθεση επιλεξιμότητας που πρέπει να προσεχθεί είναι το μέγεθος 

των μονάδων. Για τον σκοπό αυτό, η επιχείρηση πρέπει να πληροί μία σειρά 

κριτηρίων μεγέθους, τα οποία είναι ελαστικά, επιτρέποντας την ένταξη 

επιχειρήσεων που ακόμη και με τα ελληνικά μεγέθη θα μπορούσαν να 

χαρακτηρισθούν πολύ μικρές. Παράλληλα, όμως, παρέχεται η δυνατότητα 

ένταξης στο ίδιο πρόγραμμα και σχετικά μεγάλων μονάδων. Με δεδομένο ότι 

οι προϋποθέσεις, τα προαπαιτούμενα και τα κριτήρια ένταξης είναι και στις 

δύο περιπτώσεις τα ίδια, εκφράζεται η ανησυχία ότι η διαδικασία επιλογής 

θα λειτουργήσει τελικά προς όφελος των μεγαλύτερων μονάδων, που θα 

μπορέσουν να παρουσιάσουν καλύτερες επιδόσεις ή προοπτικές, αλλά και να 

ετοιμάσουν έναν πιο ολοκληρωμένο φάκελο υποψηφιότητας με όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προβλεπόμενες μελέτες. Σε αντίθεση με 

τα κίνητρα για επενδύσεις που παρέχονται από άλλου είδους ρυθμίσεις όπως 

ο αναπτυξιακός νόμος ή το άρθρο 23 του νόμου κ.λ.π., στα συγκεκριμένα 

προγράμματα αποδίδεται σημασία εκτός από τις άμεσα παραγωγικές



επενδύσεις και στην επιδότηση υπηρεσιών στήριξης, με στόχο την 

εξοικείωση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών με αυτές και την κατανόηση 

του βαθμού συμβολής τους στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Έτσι, εκτός από 

το πρόγραμμα που αφορά τις ΜΜΕ του τουριστικού τομέα και συγκροτείται 

αποκλειστικά από τέτοιου είδους δράσεις, οι λεγάμενες «συνοδευτικές 

ενέργειες» εντάσσονται, μέχρι ενός ποσοστού του συνολικού 

προϋπολογισμού, σε όλα τα προγράμματα.

Σχηματικά, οι ανάγκες για στήριξη και οι αντίστοιχες υπηρεσίες που πιθανώς θα 

επιδοτηθούν μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες:

Τεχνικές υπηρεσίες: Καλύπτουν τις ανάγκες που αφορούν τις παραγωγικές 

διαδικασίες και τον προγραμματισμό των εισροών.

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Καλύπτουν τις ανάγκες που αναφέρονται 

κυρίως στην εξεύρεση κεφαλαίων με τη μορφή του παραδοσιακού τραπεζιού 

δανεισμού, της πρόσβασης σε νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή της ένταξης σε 

προγράμματα επιχορηγήσεων.

Οργανωτικές υπηρεσίες: Καλύπτουν τις ανάγκες που αναφέρονται στη 

βελτίωση της οργανωτικής δομής και στον προγραμματισμό της δράσης των 

επιχειρήσεων.

Υπηρεσίες marketing: Περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες έρευνας αγοράς, 

προβολής και προώθησης των προϊόντων, καθώς και σχεδιασμού νέων με τη χρήση 

σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων.

3.2.9. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO

Το κοινοτικό πρόγραμμα Leonardo σχεδιάστηκε για να στηρίξει και να 

συμπληρώσει τις δράσεις των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα 

της επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 

της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, καθώς και της θέσης των εργαζομένων μέσα στην 

επιχείρηση. Ενισχύει, ιδιαίτερα, τις συνεργασίες και την ανταλλαγή εμπειριών, τις
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νέες προσεγγίσεις στις μεθόδους, στο περιεχόμενο, στις τεχνικές και στα προϊόντα 

επαγγελματικής κατάρτισης, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την πολυμορφία της.

Το πρόγραμμα Leonardo καλύπτει την χρονική περίοδο από 1.1.95 έως 

31.12.99. Κεντρική ιδέα του προγράμματος είναι η βελτίωση του γενικού επιπέδου 

προσόντων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

τους και της εργασίας τους. Προωθεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της συνεχούς 

κατάρτισης, τόσο ως ουσιώδη παράγοντα προσωπικής ανάπτυξης, όσο και ως 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα Leonardo θα διευκολύνει την ανταλλαγή ιδεών και ορθών 

πρακτικών, θα αυξήσει τις δυνατότητες χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών, θα 

συμβάλλει στην πρόβλεψη νέων ειδικοτήτων και αναπτυσσόμενων επαγγελμάτων, θα 

ενισχύσει τις δυνατότητες ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας και τέλος θα 

στηρίξει τον ανθρώπινο παράγοντα, ως το μοχλό για την εισαγωγή καινοτομιών στη 

βιομηχανία και την παραγωγή.

3.2.10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ADAPT (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ)

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί Κοινοτική Πρωτοβουλία που αναφέρεται στην 

περίοδο 1994 - 1999 και αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχόλησης και της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, 

το πρόγραμμα στοχεύει στα εξής:

• Στην επιτάχυνση της προσαρμογής του εργατικού δυναμικού στη 

βιομηχανική μεταβολή.

• Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και 

του εμπορίου.

• Στην πρόληψη της ανεργίας, μέσω της βελτίωσης των προσόντων του 

εργατικού δυναμικού και μέσω της εξασφάλισης μεγαλύτερης 

επαγγελματικής κινητικότητας.
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• Στην πρόβλεψη και την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων και 

θέσεων εργασίας.

Το πρόγραμμα Adapt αποβλέπει να χρησιμεύσει ως καταλύτης για την 

προώθηση της καινοτομίας σε Κοινοτικό επίπεδο , την οργανωμένη μεταφορά 

τεχνογνωσίας και την διάδοση της ορθής πρακτικής μεταξύ των κρατών - μελών. 

Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε ενέργειες που αποσκοπούν στην προώθηση ίσων 

ευκαιριών για τις γυναίκες.

Οι προτάσεις των κρατών - μελών πρέπει να στοχεύουν:

• Στη διευκόλυνση της προσαρμογής του εργατικού δυναμικού μέσω της 

επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης καθώς και ενεργειών 

προσανατολισμού και παροχής συμβουλών σε σχέση με τις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

• Στην προώθηση εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών 

κέντρων, επιχειρήσεων, φορέων κατάρτισης και δημοσίων αρχών.

• Στην ανάπτυξη δικτύων και συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, προμηθευτών 

και πελατών, με στόχο την ενθάρρυνση της μεταφοράς της σχετικής 

τεχνογνωσίας και της ορθής πρακτικής και την βελτίωση της ικανότητας των 

εταιριών να παρέχουν επαρκή κατάρτιση στο εργατικό δυναμικό τους, ιδίως 

για την κάλυψη των ειδικών αναγκών των ΜΜΕ

Οι ενέργειες που καλύπτονται από το πρόγραμμα χρηματοδοτούνται από κοινού 

από τα κράτη - μέλη, την Κοινότητα και από επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Η 

κατανομή των πόρων βασίζεται στην σχετική σοβαρότητα των διαρθρωτικών 

προβλημάτων, ιδίως στο επίπεδο της ανεργίας. Η κοινοτική βοήθεια μπορεί να δοθεί 

απευθείας σε αποκεντρωμένους φορείς αρμόδιους για διακρατικές ενέργειες που θα 

ορίζει το κράτος - μέλος, ενώ οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν μια γενική 

εκτίμηση της κατάστασης, τους στόχους, το χρονοδιάγραμμα, τα κριτήρια και τις 

διαδικασίες εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης.
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3.2.11. ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΥΞΗΣ

Στα πλαίσια των κοινοτικών προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής 

ενισχύονται δράσεις που αποβλέπουν στην προώθηση τεχνολογιών αιχμής στον 

ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της διεθνούς 

ανταγωνιστικής ικανότητας των επιχειρήσεων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την 

προστασία του περιβάλλοντος.

Οι τομείς στους οποίους επιδιώκεται η ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας 

είναι οι ακόλουθοι:

• Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών: τηλεματικές

εφαρμογές, τεχνολογίες προηγμένων επικοινωνιακών υπηρεσιών, κ.α.

• Βιομηχανικές τεχνολογίες: θεωρητικός και εφαρμοσμένος σχεδιασμός, 

συστήματα παραγωγής και διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, υλικά και 

τεχνολογίες υλικών, τεχνολογίες μεταφορικών μέσων, έρευνα στον τομέα της 

τυποποίησης, των μετρήσεων και των δοκιμών.

• Περιβάλλον: νέες τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος, 

θαλάσσιες επιστήμες και τεχνολογίες.

• Βιοεπιστήμες και Βιοτεχνολογία: βιοτεχνολογία, βιοϊατρική και υγεία, 

γεωργία και αλιεία.

• Ενέργεια: ορθολογική χρήση της ενέργειας, χρήση ανανεώσιμων μορφών 

ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα, αποδοτική και καθαρότερη καύση ορυκτών 

καυσίμων, κ.α.

• Μεταφορές: έρευνες για τη μείωση των συμφορήσεων και της 

αποτελεσματικότερης διαχείρισης της κυκλοφορίας, έρευνες για τη βελτίωση 

της ασφάλειας των μεταφορών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στην Ελλάδα, τα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 

εντάσσονται στο γενικότερο επιχειρησιακό πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας 

ΕΠΕΤ II, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

και το οποίο υπάγεται στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και

59



Δικαιούχοι του προγράμματος είναι επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, 

πανεπιστήμια και άλλοι παρεμφερείς οργανισμοί, ενώ για να γίνει ένα έργο δεκτό 

πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• να προωθεί τη χρήση καινοτόμων τεχνικών παραγωγής ή νέων ενεργειακών 

προϊόντων,

• να λαμβάνει μέριμνα για την ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος,

• η χρηματοδότησή του να θεωρείται δυσχερής εξαιτίας σοβαρών τεχνικών και 

εμπορικών κινδύνων,

• να προτείνεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία θα δύνανται να 

εφαρμόζουν ή να συμβάλλουν στη διάδοση των ανωτέρω τεχνικών ή 

προϊόντων,

• στην υλοποίησή του να συμμετέχουν δικαιούχοι από τουλάχιστον δύο 

διαφορετικά κράτη (εκ των οποίων το ένα να είναι απαραίτητα μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης),

• να εκτελείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν η πραγματοποίησή 

του σε άλλη περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ένωση.

Οι ενισχύσεις της Ε.Ε. λαμβάνουν τη μορφή επιχορηγήσεων, οι οποίες κανονικά 

δεν υπερβαίνουν το 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ αρμόδιος φορέας είναι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενικές Διευθύνσεις XVII για τις προτάσεις επίδειξης και XII 

για τις υπόλοιπες προτάσεις).

Brite-Euram :

Το πρόγραμμα Brite-Euram επιχορηγεί δαπάνες έρευνας στους τομείς:

• Τεχνολογιών παραγωγής (ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στα συστήματα 

παραγωγής, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ορθολογική διαχείριση πρώτων 

υλών, κ.λ.π.).
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• Τεχνολογιών υλικών (μηχανική των υλικών, νέες μέθοδοι σχεδιασμού και 

κατασκευής προϊόντων, αξιοπιστία και ποιότητα υλικών και προϊόντων, 

ανάκτηση των προϊόντων μετά το τέλος της διάρκειας ζωής τους).

• Τεχνολογιών για τα μέσα μεταφορών (ανάπτυξη της ευρωπαϊκής τεχνολογίας 

στον τομέα της αεροναυτικής).

Σημειώνεται ότι η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει 

κανονικά το 50% των συνολικών επιλέξιμων· δαπανών, ενώ σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις (π.χ. κάλυψη πρόσθετων δαπανών, βραβεία σκοπιμότητας) η συμμετοχή 

μπορεί να φτάσει και το 100%.

Τέλος, αρμόδιος φορέας του προγράμματος είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(Γενική Διεύθυνση ΧΠ).

33. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μία προσπάθεια ταξινόμησης των μέτρων - 

προγραμμάτων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 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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ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Τυποποίηση - 
Πιστοποίηση - 
Διασφάλιση 
Ποιότητας

0 στόχος αυτός αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής, 
του οποίου τα περισσότερα μέτρα εντάσσονται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας (ΕΠΒ), στην Κοινότική 
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 ΥΠΕΘΟ και οι 
Περιφέρειες. Οι φορείς υλοποίησης είναι ο ΕΛΟΤ, 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, 
ΓΤΈΤ), το ΥΠΕΘΟ, το Υπουργείο Εργασίας και οι Περιφέρειες. 
Η υλοποίηση σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται μέσω ενδιάμεσων 
φορέων.

Προστασία 
Περιβάλλοντος - 

Υγιεινή και 
ασφάλεια 
εργασίας

Περιλαμβάνονται μέτρα, τα οποία απευθύνονται σε όλες τις 
επιχειρήσεις γενικά, μέσω του ΕΠΒ και του LIFE και για τις 
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 ΥΠΕΧΩΔΕ.

Συνεργασία - 
Υπεργολαβίες - 

Κρατικές 
Προμήθειες

0 στόχος της πολιτικής για συνεργασίες, υπεργολαβίες και 
κρατικές προμήθειες καλύπτεται από προγράμματα εθνικής 
εμβέλειας που εντάσσονται στο ΚΠΣ, είναι Κοινοτικές 
Πρωτοβουλίες. Αρμόδια Υπουργεία για τα προγράμματα του 
συγκεκριμένου στόχου είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΕΠΒ, 
Κοινοτική Πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ) και το ΥΠΕΘΟ (RETEX, 
ΠΕΠ, PHARE JOPP). Φορείς υλοποίησης είναι ο ΕΟΜΜΕΧ και 
η ΕΤΒΑ.
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Προβολή και 
προώθηση 
προϊόντων

Τα μέτρα για την προβολή και προώθηση προϊόντων εντοπίζονται 
σε προγράμματα Εθνικής Πρωτοβουλίας (ΚΠΣ, 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 Π) και οι Περιφέρειες (ΠΕΠ). 
Φορείς υλοποίησης είναι ο ΟΠΕ, ο ΟΑΕΠ, η HELEXPO/ΔΕΘ.

Χρηματοδοτικοί 
θεσμοί και 
εργαλεία

Στον τομέα της χρηματοδότησης προβλέπονται μέτρα τόσο σε 
προγράμματα Εθνικής Πρωτοβουλίας όπως το ΕΠΒ, ή το ΕΠΕΤ 
Π, όσο και σε προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας, όπως η 
Πρωτοβουλίας ΜΜΕ και το INTERREG II. Τα μέτρα αυτά είτε 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη υφιστάμενων χρηματοδοτικών 
θεσμών είτε στη δημιουργία νέων.

Παροχή 
υπηρεσιών στις 
ΜΜΕ - Κέντρα 
Στήριξης ΜΜΕ

Στον συγκεκριμένο στόχο έχουν περιληφθεί τα μέτρα που 
αφορούν παροχή υπηρεσιών στις ΜΜΕ, ιδίως στους τομείς 
διοίκησης και οργάνωσης των επιχειρήσεων. Αρμόδια Υπουργεία 
είναι το Ανάπτυξης και το ΥΠΕΘΟ.

Κλαδική
Πολιτική

Η κλαδική πολιτική υλοποιείται κυρίως μέσω εθνικών 
προγραμμάτων (ΕΠΒ, ΕΠΕΤ II και ΠΕΠ), μέσω συγκεκριμένων 
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών κλαδικού χαρακτήρα (CONVER, 
RETEX) και εν μέρει 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, όσο 
και σε λειτουργικά προγράμματα Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, 
που ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις των κανονισμών αυτών. 
Αρμόδια υπουργεία είναι το Ανάπτυξης και το Εργασίας, καθώς 
και άλλοι δημόσιοι ή τρίτοι οργανισμοί.

Επιπρόσθετη 
εκπαίδευση - 
κατάρτιση

Αρμόδιο Υπουργείο είναι το Εργασίας, αλλά και οι γενικές 
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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Μέρος 4ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Είναι γεγονός ότι παρ’ όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει για τη βελτίωση 

των όρων χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την στήριξή τους με 

κοινοτικά προγράμματα, η εικόνα που αυτές παρουσιάζουν σήμερα δεν είναι και τόσο 

ρόδινη. 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 τόσο 

με τις διαδικασίες επιδότησης και δανειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

όσο και με το γενικότερο εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον.

Προκειμένου όλες οι επιχειρήσεις να λάβουν τις κρατικές ή τις κοινοτικές 

επιχορηγήσεις για τις επενδύσεις τους, απαιτείται μια ογκώδης, χρονοβόρα και 

δαπανηρή προεργασία. Είναι λοιπόν επόμενο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στην 

πλειοψηφία τους δεν έχουν επαρκή κεφάλαια και οργάνωση να μην μπορούν να 

ανταποκριθούν και να αποκλείονται από τις ενισχύσεις αυτές. Αυτό που γίνεται 

λοιπόν στην πράξη είναι αντί των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ενισχύονται οι 

μεγάλες υγιείς βιομηχανίες που εμφανίζουν ανοδική πορεία.

Ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να επισημανθεί είναι η ατελής προσαρμογή των 

κοινοτικών προγραμμάτων στα ελληνικά δεδομένα, γεγονός που οδηγεί τελικά στη 

σπατάλη πολύτιμων χρηματικών πόρων.

Η λανθασμένη αξιοποίηση τόσο των κοινοτικών και εθνικών πόρων οφείλεται 

εν μέρει και στις περιορισμένες ικανότητες των ελλήνων μικρομεσαίων 

επιχειρηματιών, οι οποίοι εκτός από ελλιπή κατάρτιση χαρακτηρίζονται και από μία 

νοοτροπία που δεν βοηθά στην ανάπτυξη.
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Άλλοι λόγοι οι οποίοι 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.

• Ο αποκλεισμός από τον αναπτυξιακό νόμο όλων σχεδόν των επενδυτικών 

σχεδίων που αφορούν στις αστικές περιοχές της Αττικής και της 

Θεσσαλονίκης, όπου είναι εγκατεστημένος ένας πολύ μεγάλος αριθμός 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

• Η έλλειψη θεσμοθέτησης των “έμμεσων” ή εναλλακτικών τρόπων 

χρηματοδότησης όπως το Factoring και το Venture Capital.

Παρακάτω παραθέτονται κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν 

προκειμένου να βελτιωθούν οι μηχανισμοί χρηματοδότησης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων:

• Να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο με αντιγραφειοκρατικές διαδικασίας, που να 

διευκολύνει την ένταξη των ΜΜΕ στο μακροπρόθεσμο σχεδίασμά.

• 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.

• Καθιέρωση ενός συστήματος χρηματοδότησης των ΜΜΕ προσαρμοσμένο 

στα κοινοτικά δεδομένα με παράλληλη προώθηση του θεσμού των Εταιριών
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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 εκδηλώσεις μεγάλο 

ενδιαφέρον οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

• Το φορολογικό σύστημα να είναι άμεσα συνδεδεμένο με το αναπτυξιακό 

σύστημα, ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερα οι οικονομικοί στόχοι του 

κράτους.

• Η λήψη οποιοσδήποτε απόφασης να διέπεται 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 (αφορολόγητα 

αποθεματικά, αυξημένες αποσβέσεις, κ.λ,π.) κρίνεται λανθασμένη και ο 

λόγος είναι ότι παρόλο που τα φορολογικά κίνητρα είναι από γενική άποψη 

προτιμώμενα, εφόσον ενθαρρύνουν κερδοφόρες δραστηριότητες και
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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 πρόσβασή τους στις αγορές 

χρήματος.
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