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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες δραματικών και ραγδαίων 
εξελίξεων, τελικός στόχος των οποίων είναι η πλήρης ενοποίηση των 

ευρωπαϊκών κρατών. Νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα δημιουργούν 
νέες συνθήκες στο παγκόσμιο περιβάλλον. Η παγκοσμιοποιημένη 

κοινωνία που συνεπάγεται το άνοιγμα των παγκόσμιων αγορών και την 
ελεύθερη διασυνοριακή ροή προϊόντων, κεφαλαίων, πληροφοριών είναι 

«προ των πυλών» με τις θετικές και αρνητικές συνέπειες που αυτή θα 

επιφέρει.

Οι επιχειρήσεις λοιπόν αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις που 
συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση των αγορών, τις δραστικές 

τεχνολογικές εξελίξεις και με την ανάγκη βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας τους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι ΜικροΜεσαίες 
επιχειρήσεις καλούνται να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια του Τμήματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ο λόγος που 

επιλέχθηκε η ενασχόληση με το θέμα της χρηματοδότησης και κρατικής 

παρέμβασης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ήταν αυτές 
ακριβώς οι προκλήσεις της «νέας εποχής» και η αναγνώριση της 
αναγκαιότητας απόδοσης της δέουσας σημασίας στη ραχοκοκαλιά της 
ελληνικής οικονομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η παρούσα εργασία εκτείνεται σε επτά κεφάλαια, όπου 
αναφέρονται αναλυτικά οι κυριότερες μορφές χρηματοδότησης στις 
οποίες μπορούν να προσφύγουν σήμερα οι νεοϊδρυόμενες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών.

Στο Πρώτο Κεφαλαίο γίνεται μία προσπάθεια για την ανάλυση των 

ορισμών της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματία, ενώ παράλληλα 

δίνονται και οι διάφοροι ορισμοί που κατά καιρούς έχουν αποδοθεί στην 

μικρομεσαία επιχείρηση. Ακολουθεί μια ιστορική αναδρομή για την 
εξελικτική πορεία της μικρομεσαίας επιχείρησης στον χώρο και στον 

χρόνο. Επιπρόσθετα, γίνεται μια σύντομη αναφορά στα πλεονεκτήματα

ΣΦΥΡΙ ΔΟΥ Ο Λ Υ Μ Π i A
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και στα μειονεκτήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τέλος, γίνεται 
μια περιγραφή των σημαντικότερων βημάτων που θα πρέπει να 
ακολουθήσει ο υποψήφιος επιχειρηματίας προκειμένου να ιδρύσει μια 
μικρομεσαία επιχείρηση, βήματα όπως το επιχειρηματικό πλάνο 
δράσης, η επιλογή της νομικής μορφής της επιχείρησης και η άντληση 

των πηγών κεφαλαίου.
Στο Δεύτερο Κεφαλαίο επιχειρείται μια εκτενή παρουσίαση της 

έννοιας και λειτουργίας του θεσμού του Venture Capital (VC) καθώς και 
μια σύντομη αναδρομή στην ιστορική εξέλιξη του στον χρόνο και στον 
χώρο. Αναλύονται οι προμηθευτές που παρέχουν το επιχειρηματικό 

κεφάλαιο στις εταιρίες VC καθώς και οι διάφορες μορφές επενδύσεων VC 

που μπορεί να περιλαμβάνει η χρηματοδότηση μιας επιχείρησης. Στη 
συνέχεια παρατίθεται η διαδικασία με την οποία γίνεται η επιλογή των 
εταιριών που θα χρηματοδοτηθούν με επιχειρηματικό κεφάλαιο. 

Ακολουθεί η ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του 
Venture Capital καθώς και των εναλλακτικών πηγών που υπάρχουν. Το 

κεφάλαιο κλείνει με την αναφορά σε δύο έρευνες σχετικά με το 

αντίκτυπο του VC στην Ευρώπη και την διαθέσιμη αγορά που υπάρχει 
στην Ελλάδα καθώς και με την παράθεση συμπερασμάτων και 
προοπτικών για το μέλλον.

Το Τρίτο Κεφαλαίο επιχειρεί μια σύντομη περιγραφή των 
κυριότερων Άρθρων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (2601/98), 

ξεκινώντας από τον σκοπό που καλείται να επιτελέσει αυτός καθώς και 
τους φορείς στους οποίους απευθύνεται. Αναφέρονται περιληπτικά οι 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν 
να υπαχθούν σε αυτόν όπως, το ελάχιστο ύψος της παραγωγικής 
επένδυσης καθώς και η ίδια συμμετοχή σε αυτήν. Από την άλλη πλευρά 

η πολιτεία επιλέγει την επιχείρηση που θα υπαχθεί στον αναπτυξιακό 

νόμο με βάση μια σειρά πολύπλοκων κριτηρίων. Σκοπός του κεφαλαίου 

είναι εκτός από την κατανόηση των κυριοτέρων σημείων του νόμου, ο 

εντοπισμός της χρησιμότητας του στην ενίσχυση τόσο της δημιουργίας 

νέων, όσο και της περαιτέρω ανάπτυξης ήδη υφιστάμενων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.
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Στη συνέχεια, το Τέταρτο Κεφαλαίο πραγματεύεται την ανάλυση 
του υποπρογράμματος 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Βιομηχανίας που αφορά επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια 
και αποσκοπεί στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων 
μεταποιητικών επιχειρήσεων και την παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών 

στήριζης. Ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή των ενεργειών της δράσης 

και των κριτηρίων επιλογής των έργων που θα χρηματοδοτηθούν.

Μέσα στα ίδια πλαίσια κινείται και το Πέμπτο Κεφαλαίο 

περιγράφοντας τις επιχορηγήσεις που παρέχονται μέσω του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και τα κίνητρα για την 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Στο Εκτο Κεφαλαίο παρουσιάζονται τα σπουδαιότερα
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη χρηματοδότηση 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή 
αναφορικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για την ενίσχυση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων είτε μέσω κοινοτικών προγραμμάτων, είτε 

μέσω έμμεσων μέτρων που έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την 

πρόσβαση των ΜΜΕ στους χρηματοδοτικούς πόρους. Επιπρόσθετα, 

γίνεται μια σύντομη αναφορά στις γυναίκες επιχειρηματίες και στο 
πρόβλημα της ενημέρωσης και της συμμετοχής των ΜΜΕ στα 

προγράμματα αυτά.

Τέλος, το Εβδομο Κεφαλαίο αποτελεί την ολοκλήρωση της 
εργασίας με την παράθεση κάποιων συμπερασμάτων αναφορικά με το 
βαθμό απόδοσης όλων των παραπάνω μέτρων και δίνονται κάποιες 

προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τόσο στη βελτίωση των όρων 
χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και στην 
περαιτέρω διερεύνηση των συμπερασμάτων αυτών.

ΣΦΥΡΙ ΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙ
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1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στη χώρα μας πρόσφατα μέσα στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων 

της αναπτυξιακής πολιτικής, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούνται 
βασικός μοχλός ανάπτυξης, για την μείωση της ανεργίας των νέων, την 
αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη 

της επαρχίας. Παράλληλα στο κοινοτικό επίπεδο έχει γίνει κατανοητό ότι 
η αντιμετώπιση των πιεστικών οικονομικών προβλημάτων, μεταξύ των 

οποίων και η μείωση της ανεργίας, δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί 

εάν οι προσπάθειες της κοινότητας δεν περιλαμβάνεται η ενθάρρυνση 
τομέων υψηλής τεχνολογίας και η ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

Στον παρόν κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια για την ανάλυση των 

ορισμών της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματία, καθώς συχνά 
στην Ελλάδα οι δύο αυτοί όροι συγχέονται. Κατόπιν δίνονται οι διάφοροι 
ορισμοί που κατά καιρούς έχουν αποδοθεί στην μικρομεσαία επιχείρηση 

με επικρατέστερο τον επίσημο ορισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς 
και η ιστορική εξέλιξή της στον χώρο και στον χρόνο.

Επιπρόσθετα γίνεται μια σύντομη αναφορά στα πλεονεκτήματα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που τις καθιστούν ικανές να επιβιώσουν 

παρά τον ανταγωνισμό των μεγάλων επιχειρήσεων και στα μειονεκτήματα 
αυτών που εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Τέλος, γίνεται μια περιγραφή των σημαντικότερων βημάτων που θα 
πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος επιχειρηματίας προκειμένου να 
ιδρύσει μια μικρομεσαία επιχείρηση, βήματα όπως το επιχειρηματικό 
πλάνο δράσης, η επιλογή της νομικής μορφής της επιχείρησης και η 
άντληση των πηγών κεφαλαίου.

1.2. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.2.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

Όπως είναι γνωστό υπάρχουν αρκετοί ορισμοί της 
επιχειρηματικότητας στη διεθνή βιβλιογραφία. Το πρώτο ριζικό

Φ V ΡIΔ Ό Υ ΟΛΥΜ Π / A
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προέρχεται από το ρήμα «επιχειρώ» που σημαίνει επιλαμβάνομαι, κάνω 
απόπειρα, αποπειρώμαι και επιπίπτω. Κατά σειρά όλα τα παράγωγα της 
λέξης επιχειρώ έχουν την ίδια εννοιολογική και κατά επέκταση και 
πρακακή σημασία. Ωστόσο, σύμφωνα με διάφορους οικονομικούς 

αναλυτές, ο ορισμός της επιχειρηματικότητας επεκτείνεται και σε άλλους 
ορισμούς, η σύνθεση των οποίων αποδίδει την έννοια της 

επιχειρηματικότητας ως

*τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την υλοποίηση νέων λύσεων, για 
την ικανοποίηση αναγκών, μέσω νέων συνδυασμών των συντελεστών 
παραγωγής και τρόπων αξιοποίησης των υπαρχόντων αλλά και νέων 
πόρων».

Κατά μία άλλη άποψη

«... επιχειρηματικότητα είναι η έμπρακτη ικανότητα για καινοτομία, 
επένδυση και επέκταση σε νέες αγορές, νέα προϊόντα και νέες μεθόδους.»

Με την έννοια αυτή πίσω από κάθε ανάληψη κινδύνων και 

επένδυση πόρων για κάτι καινούργιο ή για ανάπτυξη νέων ή 
τροποποιημένων προϊόντων ή νέων αγορών υπάρχει ένα άτομο με 

επιχειρηματικό πνεύμα.

Ο Stevenson στο βιβλίο του «Η Σημασία της Επιχειρηματικότητας 
στην Οικονομική Ανάπτυξη», περιγράφει την επιχειρηματικότητα σαν μια 
οικονομική λειτουργία που αντανακλάται από μια ποικιλία 
συμπεριφορών όπως, ο στρατηγικός προσανατολισμός, η προσήλωση 

στην ευκαιρία, η προσήλωση στις πηγές, ο έλεγχος των πηγών αυτών, η 
μορφή της εταιρίας, κλπ.

Το επιχειρηματικό πνεύμα είναι μια δυναμική διαδικασία μέσω 
της οποίας οι ενδιαφερόμενοι προσδιορίζουν συνεχώς οικονομικές 
ευκαιρίες τις οποίες αξιοποιούν με την ανάπτυξη, την παραγωγή και την 

πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή απαιτεί ιδιότητες 

όπως αυτό-εμπιστοσύνη, ικανότητα ανάληψης κινδύνων και αίσθημα 

προσωπικής ανάληψης υποχρεώσεων.

Φορέας αυτού του επιχειρηματικού πνεύματος και υποκείμενο της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι ο επιχειρηματίας ο οποίος έχει

ΪΦΥΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
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την ευθύνη και τον κίνδυνο της εξεύρεσης και διάθεσης νέων πόρων για 
την ανάπτυξη του κύριου ρόλου του, την επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Έτσι συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

επιχειρηματικότητα είναι η εξυπνάδα να αντεπεξέλθει κανείς στις 

μεταβολές της αγοράς, να καινοτομεί, να μπορεί να χειρίζεται τις 

αλλαγές και να δημιουργεί νέες αξίες.
Ο Μέντεριθ έχει αναφέρει ότι επιχειρηματίας είναι αυτός που έχει 

την ικανότητα να διαβλέπει και να αξιολογεί επιχειρηματικές ευκαιρίες, 
να συλλέγει τους απαιτούμενους πόρους και να τους αξιοποιεί και τέλος 
να καταφεύγει στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να διασφαλίζει την 

επιτυχία των ενεργειών του. Παράλληλα όμως θα πρέπει να είναι έτοιμος 

για κάθε αποτυχία, αφού πολλοί επιχειρηματίες πέτυχαν μέσα από την 
εμπειρία πολλών αποτυχιών.

Ο Shumpeter υποστηρίζοντας ότι ο επιχειρηματίας δημιουργεί 

νέους συνδυασμούς πόρων εννοώντας ότι δημιουργεί νέα αγαθά ή νέα 
ποιότητα αγαθών μέσα από νέες μεθόδους παραγωγής, δημιουργεί νέες 

αγορές, ανακαλύπτει νέες πηγές προμηθειών και επιδρά αλλάζοντας την 

οργάνωση ή δομή ενός βιομηχανικού τομέα ή της οικονομίας. Ωστόσο, 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι επιχειρηματίας δεν είναι μόνο ο «επενδυτής», 

ούτε ο «ιδιοκτήτης» της επιχείρησης, ή ο «manager» αυτής.
Στη δεκαετία του 1970 ο I. Kirznem ανέπτυξε μια θεωρία που 

παρουσιάζει την επιχειρηματικότητα σαν την επάγρυπνη προσπάθεια του 
ατόμου (επίδοξου επιχειρηματία) να ανακαλύψει και να εκμεταλλευθεί 
κάθε ευκαιρία κέρδους που παρουσιάζεται στην αγορά. Ο 
επιχειρηματίας, για να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να 
διαθέτει γνώσεις και πληροφορίες για την αγορά που δεν διαθέτουν οι 
άλλοι. Η επιχειρηματικότητα αυτή, που είναι εμφανής στις διάφορες 
εμπορικές επιχειρήσεις και τόσο προσφιλής στους Έλληνες και που 

λειτουργεί σαν εξισορροπιστικός μηχανισμός για να καλυφθούν τα 

διάφορα κενά και ανισορροπίες που εμφανίζονται στην αγορά, στηρίζεται 

κυρίως στην συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα του επιχειρηματία να 

αναγνωρίσει και να εκμεταλλευθεί κάθε δυνατότητα κέρδους που πέφτει 
στην αντίληψη του.
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1.2.2. Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ)

Αν και ο ορισμός της επιχειρηματικότητας είναι ο ίδιος σε όλα τα 
μήκη και πλάτη της γης, δεν συμβαίνει το ίδιο και για τον προσδιορισμό 

της μικρομεσαίας επιχείρησης. Στην πραγματικότητα είναι αρκετά 
δύσκολος ο ορισμός της, ιδιαίτερα αν προσπαθήσει κανείς να την 
προσδιορίσει κάνοντας συγκρίσεις μεταξύ διαφόρων χωρών, καθώς 

διαφορετικό είναι το φάσμα των μεγέθους των επιχειρήσεων στις Η.Π.Α., 
διαφορετικό στην Ιαπωνία, άλλο στην Γερμανία, και πολύ διαφορετικό 
στην Ελλάδα που είναι κυριολεκτικά κορεσμένη από χιλιάδες μικρές 

επιχειρήσεις. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι το κριτήριο και το 
ποσοτικό μέτρο που εφαρμόζεται για το χαρακτηρισμό μιας μονάδας σαν 
μικρομεσαία επιχείρηση διαφέρει από χώρα σε χώρα, επειδή οι 
συνθήκες και τα μεγέθη των μονάδων διαφέρουν από τη μία χώρα στην 

άλλη.

Τα κριτήρια που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία για την 
διάκριση των επιχειρήσεων σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος τους, 

βασίζονται σε ένα ή περισσότερα στοιχεία στατικά ή δυναμικά, που 
συνδέονται κυρίως με τους συντελεστές παραγωγής, που
χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Επιπρόσθετα, τονίζεται από τη βιβλιογραφία, το γεγονός ότι δεν 

υπάρχουν απόλυτα κριτήρια, με βάση τα οποία να είναι δυνατή η 
κατάταξη των επιχειρήσεων σε μια κατηγορία. Μια μικρομεσαία 
επιχείρηση εξετάζεται έχοντας σαν βάση ένα συνδυασμό ποσοτικών και 
ποιοτικών κριτηρίων. Τα ποσοτικά κριτήρια που εφαρμόζονται 
συνηθέστερα είναι τα εξής:

° Η αξία του συνόλου του ενεργητικού 
° Το μέγεθος του ίδιου κεφαλαίου 
° Το συνολικό απασχολούμενο κεφάλαιο 

° Το ετήσιο ύψος πωλήσεων (τζίρος - κύκλος εργασιών)

° Ο αριθμός των απασχολουμένων

Το τελευταίο κριτήριο έχει την ευρύτερη εφαρμογή για μία 

πληθώρα λόγων όπως το γεγονός ότι δεν επηρεάζεται από τον
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πληθωρισμό, είναι συχνά πιο συγκεκριμένο και ξεκάθαρο μέτρο, είναι 
περισσότερο συγκρίσιμο και επίσης είναι εύκολα μετρήσιμο.

Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και τα ποιοτικά κριτήρια τα 

οποία προσδιορίζουν μέχρι ένα βαθμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις :
° κάθε μια από αυτές ελέγχει και επηρεάζει ένα μικρό μέρος της 

αγοράς,
° η διοίκηση ασκείται από τον ιδιοκτήτη προσωπικά,
° έχει οικονομική ανεξαρτησία και επιχειρηματική ευελιξία όπου ο 

ιδιοκτήτης έχει τον πραγματικό έλεγχο της επιχείρησης 
° το κεφάλαιο προέρχεται από ένα άτομο ή από μια μικρή ομάδα 

ατόμων οι οποίοι είναι και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. 

α το μέγεθος της επιχείρησης είναι μικρό σε σύγκριση με το μέγεθος 
του κλάδου.

Το τελευταίο κριτήριο θεωρείται από πολλούς ερευνητές ιδιαίτερα 

σημαντικό καθώς σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις κρίνεται αν μια 
επιχείρηση είναι μικρή ή όχι ανάλογα με το σχετικό της μέγεθος, 
δηλαδή αν κυριαρχεί στον κλάδο ή όχι.

Στη Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με την επιτροπή Bolton, η οποία 
πραγματοποίησε μεγάλη έρευνα το 1978 σχετικά με τις μικρές 
επιχειρήσεις, ο «οικονομικός ορισμός» της μικρής επιχείρησης θα πρέπει 

να περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία χαρακτηριστικά:
° Να έχει ένα μικρό σχετικά τμήμα της αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται.
α Να διοικείται από τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες της, κατά 

ένα προσωπικό τρόπο και όχι με τη βοήθεια μιας 
συγκεκριμένης οργανωτικής δομής.

° Να είναι ανεξάρτητη, με την έννοια ότι ο ιδιοκτήτης - manager 

της να μην επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες κατά τη 
διάρκεια λήψης αποφάσεων.

Από την άλλη πλευρά, στην Αυστραλία, σε παρόμοια έρευνα που 

έγινε το 1971 από την επιτροπή Wiltshire, έμφαση δόθηκε στην 

σπουδαιότητα των χαρακτηριστικών του management, όρισε ως μικρή 

επιχείρηση αυτήν στην οποία ένα ή δύο άτομα είναι υπεύθυνα για την
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πραγματοποίηση όλων των αποφάσεων ζωτικής σημασίας για την 
επιχείρηση, όπως αγορές, έρευνα αγοράς, διάθεση προϊόντων, 
καθορισμός τιμών, πρόσληψη προσωπικού, άντληση και χρησιμοποίηση 
κεφαλαίων κλπ., χωρίς την βοήθεια ειδικών συμβούλων επί του θέματος.

Στις ΗΠΑ σύμφωνα με το νόμο περί μικρών επιχειρήσεων του 

1953, μικρή επιχείρηση είναι εκείνη η οποία παρουσιάζει ανεξαρτησία 
τόσο ως προς την ιδιοκτησία όσο και ως προς την λειτουργία της, και δεν 

δεσπόζει στον τομέα της οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιείται. Ο 
νόμος όμως παρέχει μια ευελιξία ως προς τον ορισμό της μικρής 

επιχείρησης, επιτρέποντας τη χρήση κριτηρίων όπως τον αριθμό των 
απασχολουμένων ατόμων και τη χρηματική αξία του όγκου εργασιών της 
επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, ο αμερικάνικος οργανισμός Small 

Business Administration χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένα ανώτατα 
όρια προκειμένου να χαρακτηρισθεί μια επιχείρηση μικρή και να 

υπαχθεί στα προγράμματα χρηματοδότησης και προμηθειών (Πίνακας
1.1)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.
Παραγωγικός

Κλάδος

Πρόγραμμα

Χρηματοδότησης

Πρόγραμμα

Κρατικών

Προμηθειών

Μεταποίηση 250 άτομα 500 άτομα

Χονδρεμπόριο $9.5 εκατ. ετήσιες 
πωλήσεις

500 άτομα

Λιανεμπόριο $2 εκατ. ετήσιες 
πωλήσεις

500 άτομα

Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται στην αναγνώριση του γεγονότος 
ότι, στον κάθε κλάδο επικρατούν διαφορετικές συνθήκες και η χρήση 

του ίδιου κριτηρίου σε διαφορετικούς κλάδους θα παρουσίαζε 

διαφορετικά μεταξύ τους συμπεράσματα που σε μεγάλο βαθμό θα ήταν 

και παραπλανητικά. Για τον καθένα από τους παραπάνω τρεις κλάδους 

υπάρχει λεπτομερέστερη υποδιαίρεση σε ποιο συγκεκριμένους κλάδους
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ανάλογα με την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας της 
επιχείρησης και με διαφορετικά ανώτατα όρια για αυτούς.

Στη Ελλάδα τα κριτήρια για τον προσδιορισμό μιας μικρομεσαϊας 

επιχείρησης δεν έχουν εντελώς προσδιοριστεί. Τα όρια μεταξύ 
μικρομεσαϊας και μεγάλης επιχείρησης είναι ιδιαίτερα δυσδιάκριτα. Αν 

λάβει κανείς υπόψη τον αριθμό των υπαλλήλων και το ύψος των 
πωλήσεων, διατρέχει τον κίνδυνο να έχει διαφορετικά μεγέθη από κλάδο 

σε κλάδο.
Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κατάταξη της 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος(ΕΣΥΕ), ΜικροΜεσαίες 

Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) χαρακτηρίζονται όσες απασχολούν μέχρι 50 άτομα. 
Μικρές επιχειρήσεις είναι όσες απασχολούν μέχρι 9 άτομα, ενώ μεσαίες 

όσες απασχολούν από 10 έως 49 άτομα. Μεγάλες θεωρούνται εκείνες 

που έχουν εργατικό δυναμικό άνω των 50 ατόμων ανεξάρτητα από τον 
κύκλο εργασιών ή την παραγωγή που πραγματοποιούν. Το μέτρο αυτό 
δεν είναι κατά κανένα τρόπο απόλυτο και επιδέχεται πολύ κριτική. 
Επιλέγεται όμως για λόγους αναλύσεως και επειδή στη χώρα μας και οι 

θεωρούμενες ως μεγάλες επιχειρήσεις είναι συγκριτικά με τα διεθνή 
μεγέθη αρκετά μικρές.

Στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμη η αναφορά του επίσημου 

ορισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προσδιορισμό της 
μικρομεσαϊας επιχείρησης:

« “Μ.Μ.Ε.” ορίζεται η επιχείρηση η οποία:
■ Απασχολεί μέχρι 250 άτομα κατ’ ανώτατο όριο και είτε:
■ έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 20 

εκατομμύρια Ecu, είτε
■ έχει συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια Ecu και

■ στο κεφάλαιο της οποίας δεν συμμετέχουν με ποσοστό που 

υπερβαίνει το 25% μία ή περισσότερες επιχειρήσεις που δεν 

πληρούν τον ορισμό αυτό, πλην δημοσίων εταιριών 

χαρτοφυλακίου, εταιριών επιχειρησιακού κεφαλαίου
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(venture capital) ή, εφόσον, δεν ασκείται έλεγχος, θεσμικών 
επενδυτών.»

Όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί κανείς η μη εναρμόνιση της 

οριοθέτησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα με τις 
περισσότερες χώρες - μέλη της Ε.Ε., υπάρχει κίνδυνος να στερήσει από 

πολλές επιχειρήσεις διάφορα πλεονεκτήματα, στο πλαίσιο μιας 
αναπτυξιακής πολιτικής.

1.3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
& ΤΗΣ ΜΕΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.3.1. Επιχειρηματικότητα και Οικονομική Anahtysh

Το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η επιχειρηματικότητα, το 
οποίο διαχωρίζεται σε επιχειρηματικό κλίμα και σε θεσμικό πλαίσιο, 
παίζει καθοριστικό ρόλο για την περαιτέρω ανάπτυξή της καθώς μπορεί 

να την αποθαρρύνει ή να την ενθαρρύνει. Ανάλογα με την κυβερνητική 

πολιτική και τα κίνητρα για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, 
δήμιου ργείται ένα δυσμενές ή ευνοϊκό κλίμα για την άνθιση της 
επιχειρηματικότητας.

Είναι αποδεκτό ότι οι οικονομικές ευκαιρίες για νέες 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε μια μικρή και ανοιχτή οικονομία όπως 

αυτή της Ελλάδας, επηρεάζονται σημαντικά από τις τάσεις που 
παρουσιάζει το παγκόσμιο εμπόριο και ο διεθνής ανταγωνισμός. Γι’ αυτό 
ακριβώς η αδυναμία διασφάλισης πόρων και διοικητικών ικανοτήτων 
έχει σαν συνέπεια να ορθώνονται εμπόδια στην ανάπτυξη των 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών υψηλής ποιότητας. Όπως είναι φυσικό ο 
αριθμός και το είδος των επιχειρήσεων που υπάρχουν σε μια περιοχή 

θεωρούνται σημαντικά χαρακτηριστικά της βιομηχανικής οικολογίας. Η 

επιχειρηματικότητα επομένως είναι εξαρτημένη μεταβλητή της 

διαδικασίας οικονομικής ανάπτυξης, όπως είναι άλλωστε αποδεκτό από 

ένα μεγάλο αριθμό οικονομολόγων.
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Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση καθώς 
και η οικονομική ανάπτυξη και ευημερία μιας χώρας εξαρτάται από την 
επιχειρηματικότητα. Καθώς η επιχειρηματικότητα είναι άμεσα 
συνυφασμένη με την ανάπτυξη των μικρομεσαΐων επιχειρήσεων στο χώρο 
και στο χρόνο, το επόμενο υποκεφάλαιο εξετάζει το επιχειρηματικό 

περιβάλλον και την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
των μικρομεσαΐων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

1.3.2. Ιετορικοε Ρολοε the Mikpohseaiae Επιχ&ιρηεηε

Όλη η μέχρι τη βιομηχανική επανάσταση (1770-1800) περίοδος 
συντελέστηκε σχεδόν αποκλειστικά από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο 

ρόλος τους όμως και μετά τη Βιομηχανική ανάπτυξη συνέχισε να είναι 

σπουδαίος, διότι πάντοτε αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία των 
παραγωγικών μονάδων τόσο από αριθμητική άποψη όσο και από άποψη 

καινοτομιών.
Στη δεκαετία του 70 στις οικονομίες της ελεύθερης αγοράς 

παρατηρείται μια αύξηση του δημόσιου τομέα σε βάρος του ιδιωτικού. 

Επιπλέον στην Ελλάδα υπάρχουν νέες ρυθμίσεις από ιδιωτικές και 
νομικές διατάξεις που δημιουργούν ένα ασφυκτικό κλίμα μέσα στο οποίο 

η ιδιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να αποδώσει. Το 

ίδιο συμβαίνει και στις αρχές του ’80 που το κλίμα για την ιδιωτική 
πρωτοβουλία και την ιδιωτική επιχείρηση ήταν κάθε άλλο παρά ευνοϊκό.

Παρόλα αυτά μεταξύ 1978 και 1984 παρατηρείται μια άνοδος της 
τάξεως του 12% του αριθμού των μικρομεσαΐων επιχειρήσεων των 0-100 
ατόμων που είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση κατά 6,6% των 
απασχολούμενων σε αυτές. Από την άλλη μεριά, παρατηρείται πτώση της 
τάξεως του 11,2% στις μεγάλες επιχειρήσεις ενώ ο αριθμός των 

εργαζομένων σε αυτές μειώνεται κατά 8,1%. Τα παραπάνω ποσοστά 

δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή της μικρομεσαίας επιχείρησης 
στην καταπολέμηση της ανεργίας, την ανθεκτικότητα της σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης, τη δυνατότητα της να προσαρμόζει την παραγωγή
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στις ανάγκες της αγοράς και τη γρήγορη αντίδρασή της στο να υιοθετεί 
νέες τεχνολογίες και να καινοτομεί.

Το κλίμα αρχίζει να αλλάζει στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και 
στις αρχές της δεκαετίας του "90. Η εξασθένιση των παραδοσιακών 

βιομηχανιών, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη των τεχνικών 
μέσων, η μικρή ζωή των προϊόντων, η περιβαλλοντολογική ρύπανση, ο 

έντονος ανταγωνισμός και η δημιουργία μεγαλύτερων αγορών έχουν 
αλλάξει το χαρακτήρα, τη δομή αλλά και τις δυνατότητες όχι μόνο των 
πρωτοεμφανιζόμενων αλλά και των παλαιότερων επιχειρήσεων.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία1 φαίνεται ότι η γεννητικότητα των 
Ελληνικών εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων τα τελευταία 

χρόνια δεν είναι μηδενική.

ΙΠΝΑΚΑ2 1.2.
Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων

Έτος Εμπορικές Επιχειρήσεις
Βιομηχανικές
Επιχειρήσεις

% %
1993 4.266 3.476
1994 4.831 13,24 3.524 1,38
1995 5.351 10,76 3.598 2,10

1996 5.895 10,17 3.645 1,31
1997 6.462 9,62 3.908 7,22

Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα τα τελευταία 
χρόνια έχει αυξηθεί περισσότερο ο αριθμός των νέων εμπορικών εταιριών 
σε σχέση με των βιομηχανικών.

Από το παρακάτω διάγραμμα όπου φαίνεται ο ρυθμός εξέλιξης των 
εμπορικών και βιομηχανικών εταιριών στη χώρα μας, γίνεται κατανοητό 

ότι η αύξηση των πρώτων ήταν αρκετά υψηλότερη από αυτή των 
δευτέρων. 1

1ICAP, «Η Ελλάδα σε Αριθμούς», Οικονομικός Οδηγός 1999.
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ΣΧΗΜΑ 1.1.

Το πλήθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ευέλικτη μορφή 

τους, η ποικιλία τους, οι νέες εφευρέσεις και καινοτομίες που 
προέρχονται από αυτές αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό του ρόλου 

αλλά και της προσφοράς τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

μιας χώρας.
Από την άλλη πλευρά σε συνέδριο που οργανώθηκε από την 

ΑΣΟ&ΕΕ τον Νοέμβριο του 1983 διαπιστώθηκε ότι τα των ΜΜΕ 

μόλις που φτάνουν τα πέντε χρόνια ζωής, ενώ το 1^ δεν συμπληρώνει 

περισσότερο από ένα χρόνο λειτουργίας. Δυστυχώς υπάρχει σχετική 

έλλειψη στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του ότι δεν έχουν 
γίνει σχετικές έρευνες που αφορούν αυτό το θέμα.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ από την 
εταιρία Dun & Bradstreet το 1992, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την 
αποτυχία μιας επιχείρησης. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1.3.) 

αναφέρονται τα συμπεράσματα της έρευνας για τις κυριότερες αιτίες 
αποτυχίας των επιχειρήσεων.

2. ΦΥΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3.
Αιτίες Ποσοστό Αποτυχίας

Αιτίες αμέλειας 3,1%

Καταστροφή 1,6%

Απάτη 1,4%

Οικονομικοί Παράγοντες 45,0%

Εμπειρία 10,5%

Οικονομικές Αιτίες 37,2%

Αιτίες Στρατηγικής 1,2%

Στον παραπάνω πίνακα ως κυριόιερη απΐα με ποσοστό 45% 
αναφέρονται οι «οικονομικοί παράγοντες», κατηγορία όπου ανήκουν οι 
ανεπαρκείς πωλήσεις, μικρά κέρδη και μικρές προοπτικές ανάπτυξης. 

Εξίσου σημαντική κατηγορία είναι και οι «οικονομικές αιτίες», η οποία 

συμπεριλαμβάνει συστατικά μέρη όπως μεγάλα έξοδα λειτουργίας και 
ανεπαρκές κεφάλαιο.

Η χρησιμότητα των ΜΜΕ μπορεί να συνοψιστεί στα εξής σημεία:
1. Μπορούν να αντλήσουν πόρους (πέρα από τις οικογενειακές 

αποταμιεύσεις και τα επενδυμένα κέρδη) οι οποίοι δεν θα 
μπορούσαν να λάβουν τη μορφή παραγωγικού κεφαλαίου 

παρά μόνο διαμέσου της επιχείρησης.

2. Συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας.
3. Μπορούν να παράγουν ποσότητες οι οποίες απαιτούνται από 

μια μικρή αγορά και σε κάποιο λογικό κόστος εάν έχουν τη 
δυνατότητα να παράγουν κάποιες τεχνικές και διοικητικές 
οδηγίες για αποδοτική λειτουργία και ευκαιρίες παραγωγής.

4. Μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή 
ανάπτυξη. Αυτό γίνεται με την παραγωγή σε επαρχιακές 

πόλεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτη άνοιξε το δρόμο για την 

επιχειρηματικότητα, υπογραμμίζοντας τη σημασία των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στη σημερινή οικονομία και θέσπισε μέτρα για τη βελτίωση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Κύριος στόχος της βέβαια ήταν να

1ΦΥΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
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αναπτύξει το εμπόριο και τη βιομηχανία και να βοηθήσει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να ανταγωνιστούν την Ιαπωνία και τη 

Βόρεια Αμερική.
Παρουσιάζεται λοιπόν ένα παγκόσμιο φαινόμενο και όχι μόνο 

ευρωπαϊκό, όπου τη θέση των βαριών βιομηχανιών έχουν πάρει μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μέσα στις κατάλληλες συνθήκες 
μπορούν να γίνουν μεγαλύτερες και να προσφέρουν περισσότερα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Ιαπωνικές εταιρίες όπως η 

Mitsubishi που επιβίωσε για αρκετά χρόνια, καθώς και άλλες εταιρίες 
που εδραίωσαν την κυριαρχία της ιαπωνικής οικονομίας.

Έτσι, είναι σημαντικό να δούμε ότι η οικονομική ανάπτυξη μιας 

χώρας εξαρτάται από την επιχειρηματικότητα είτε αυτή βρίσκεται σε 
μεγάλο πεδίο δράσης είτε σε μικρό. Μπορούμε να πούμε ότι το μικρό 
και δύσκολο μπορεί να γίνει και μεγάλο ή να παραμείνει μικρό και να 

προσφέρει πολλά.
Λόγω του σημαντικού ρόλου που παίζουν οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις για κάθε εθνική οικονομία και ακόμη λόγω του δυναμισμού 

τους, σε όλο τον κόσμο λαμβάνονται μέτρα υποστήριξης των μονάδων 

αυτών με οργανισμούς όπως Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. στην Ελλάδα, Small 
Business Administration στις Η.Π.Α. κλπ.

Οι οργανισμοί αυτοί έχουν σαν κύριο σκοπό τους:
> Να υποβοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να 

αναπτύξουν τις διοικητικές τους δεξιότητες και
^ Να τις βοηθήσουν χρηματοδοτικά (δηλ. για δανεισμό 

κεφαλαίων) ακόμα όμως και για την παροχή τεχνικών 
πληροφοριών, διευκολύνσεις εξαγωγών, κλπ.

1.4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΜΙΚΡΟΜΕ&ΑΙΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.4.1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ MlKPOMEIAIQN ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ως μέρος της επαγγελματικής κοινότητας, οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις αναμφισβήτητα συνεισφέρουν στην εθνική οικονομική

ΣΦΥΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
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ευημερία, παράγοντας ένα ουσιώδες μέρος του συνόλου των προϊόντων 
και υπηρεσιών. Κατά αυτό τον τρόπο η οικονομική τους προσφορά είναι 
παρόμοια με εκείνη των μεγάλων επιχειρήσεων καθώς δημιουργούν νέα 
επαγγέλματα, καινοτομούν, ενισχύουν τον ανταγωνισμό και βοηθούν τις 
μεγάλες επιχειρήσεις και παράγουν επαρκώς προϊόντα και υπηρεσίες.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 
εντοπίζουν διάφοροι μελετητές - ερευνητές μπορούν να συνοψιστούν στα 

παρακάτω:

1. Δημιουργούν πολλές εργασιακές ευκαιρίες, απαραίτητες σε έναν 
συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό και οικονομία. Πραγματικά, 

πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
δημιουργούν την «μερίδα του λέοντος» όσον αφορά τις νέες θέσεις 
εργασίας, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις συνεχώς «μειώνουν» τον 

αριθμό των υπαλλήλων τους. Οι θέσεις αυτές προέρχονται από τη 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων και από την επέκταση που 

επακολουθεί.
II. Επιδίδονται σε καινοτομίες. Πολλά από τα προϊόντα του εικοστού 

αιώνα που παράγονται από τις μεγάλες εταιρίες προέρχονται από 
ανεξάρτητους επαγγελματίες και μικρούς οργανισμούς. Ενδεικτικά 
αναφέρονται καινοτομίες όπως φωτοτυπικά μηχανήματα, ινσουλίνη, 

αερόκενοι σωλήνες, πενικιλίνη, καθαριστής βαμβακιού, φερμουάρ, 
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων αυτοκινήτου, ελικόπτερο, στυλό 

διάρκειας, έγχρωμο φιλμ, κλπ.
III. Ενισχύουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς οι ΜΜΕ είναι πιο ειδικές 

για την επιτέλεση ενός συνόλου δραστηριοτήτων τις οποίες 
αδυνατούν να διεκπεραιώσουν οι πρώτες. Δύο λειτουργίες τις οποίες 
μπορούν να επιτελέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι:

- η συνάρτηση Kaiavouric. όταν οι ΜΜΕ συνδέουν τους 

παραγωγούς με τους πελάτες (π.χ. εταιρίες χονδρικής και 
λιανικής πώλησης)

- η συνάρτηση προΐίήθειασ, όταν οι ΜΜΕ ενεργούν ως προμηθευτές 

και ως υπεργολάβοι.

ΪΦΥΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1 9

1ν. Παρουσιάζουν ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων καθώς 
έχουν αυξημένο αίσθημα ατομικής πρωτοβουλίας και ευθύνης και 
γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες με μικρότερο 
κόστος. Σε μια ΜΜΕ υπάρχει συνήθως ένα επίπεδο διοικητικής 
ιεραρχίας, δηλαδή μεταξύ του ιδιοκτήτη - manager και των 

εργαζομένων δεν παρεμβάλλονται άλλα όργανα ή άτομα υπεύθυνα 

για τη λήψη αποφάσεων. Το γεγονός αυτό, από την μία αυξάνει την 
ταχύτητα λήψης αποφάσεων, παράγοντας που μπορεί να αποδειχθεί 

ιδιαίτερα σημαντικός όταν πρόκειται για την επίλυση προβλημάτων 
όπου ο χρόνος παίζει σημαντικό ρόλο και από την άλλη οι γραμμές 

επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη μιας ΜΜΕ γίνονται σύνιομες και 

άμεσες.
ν. Δημιουργούν προσωπικές σχέσεις και γνωριμία με την πελατεία και 

εξυπηρετούν ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών. Ο επιχειρηματίας 

επικοινωνεί άμεσα με το καταναλωτικό κοινό το οποίο γνωρίζει 
προσωπικά. Καλύπτει άμεσα τις ανάγκες του κοινού και 

ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις και συνήθειές του καθώς τα 
προϊόντα που παράγουν συνήθως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 

οι υπηρεσίες που προσφέρουν καλύπτουν τις ανάγκες μικρού και 

γνωστού καταναλωτικού κοινού. Πολλές δημοσκοπήσεις σχετικά με 
τη συμπεριφορά των καταναλωτών έχουν δείξει ότι η προσφορά 
αγαθών και υπηρεσιών που προσλαμβάνει προσωπικό χαρακτήρα, 
τυγχάνει μεγάλης εκτίμησης μεταξύ των πελατών και είναι συνήθως 

ο κύριος λόγος για το πατρονάρισμα από μέρους τους των ΜΜΕ. 
νΐ. Τα κέρδη της επιχείρησης αποτελούν την χρηματική ανταμοιβή του 

επιχειρηματία, γεγονός που αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα 
για τη συμμετοχή σε ιδιωτικά επιχειρηματικά τολμήματα (ventures), 

vii. Σε πολλές περιπτώσεις οι ΜΜΕ φορολογούνται με μικρότερους 

συντελεστές, αντιμετωπίζουν λιγότερα νομοθετικά προβλήματα, και 

γενικότερα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία τόσο ως προς την ίδρυσή 

τους, όσο και ως προς τη λειτουργία τους, 

viii. Έχουν την ευχέρεια της εκμετάλλευσης τοπικών πόρων.

ΣΦΥΡ ΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
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lx. Εξειδικεύονται, τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία, στην 
Μικροηλεκτρονική - Πληροφορική.

I. 4.2. Μειονεκτήματα Μικρομβεαιον Επιχειρηεεον

Από την άλλη πλευρά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έρχονται 

αντιμέτωπες με διάφορα προβλήματα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, 
από την επιχειρηματική ιδέα μέχρι τη διακοπή της λειτουργίας τους. 

Προβλήματα δημιουργούνται λόγω της ταύτισης της περιουσίας του 
ιδιοκτήτη με αυτή της επιχείρησης, της μικρής πιστωτικής επιφάνειας 
και της χαμηλής ικανότητας αυτοχρηματοδότησης των ΜΜΕ. Πολλές 

επιχειρήσεις πάσχουν από έλλειψη προγραμματισμού, οργάνωσης 
σχεδιασμού νέων προϊόντων και χρήσης νέων τεχνολογιών, ενώ 

παράλληλα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, δυσκολεύονται να επιβιώσουν σε 

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 παρατίθενται επιγραμματικά τα σημαντικότερα 
μειονεκτήματα των ΜΜΕ τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 
περιβάλλον των επιχειρήσεων:

1. Το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, που δεν ευνοεί τη δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας και τις καθιστά λιγότερο αποδοτικές και 

ανταγωνιστικές και κατά συνέπεια περισσότερο ευάλωτες στις συχνές 
μεταβολές της αγοράς.

II. Η προμήθεια πρώτων υλών σε μικρές ποσότητες με υψηλό κόστος 

και όχι πάντοτε ικανοποιητικής ποιότητας, έχοντας έτσι μικρή 
παραγωγική ικανότητα και αδυναμία κάλυψης συνήθως μεγάλων 

παραγγελιών εξωτερικού.

ill. Έλλειψη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού ή μη βελτιστοποίηση 

του υπάρχοντος και υποαπασχόληση των παγίων εγκαταστάσεων 

τους ενώ παράλληλα παρουσιάζουν έλλειψη επαρκών κεφαλαίων και 

σοβαρές δυσχέρειες προσφυγής σε μακροπρόθεσμο δανεισμό.

ΪΦΥΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
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iv. Υποτυπώδη εμπορική οργάνωση καθώς υφίσταται αδυναμία έρευνας 
και ανάπτυξης. Μη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών παραγωγής, 
οργάνωσης και διοίκησης και πρόσβαση σε πηγές καινοτομιών, 

ν. Περιορισμένη αντίληψη ιδιαίτερα στις ελληνικές ΜΜΕ, της 

διεθνοποίησης και της παγκοσμιοποίησης της αγοράς και έλλειψη 

προσαρμογής μέσω στρατηγικών σχεδίων στις ολοένα 
μεταβαλλόμενες εξελίξεις του περιβάλλοντος, 

νί. Έλλειψη δικτύων πληροφόρησης σχετικής με την διάδοση της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών δεδομένων, όπως συνθήκες 

αγοράς, συμπεριφορά καταναλωτών κλπ. 

vii. Χαλαρή σύνδεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού συστήματος 
στις ανάγκες των ΜΜΕ.

viil. Μικρή οικονομική επιφάνεια, χαμηλό επίπεδο και μικρό αριθμό 
εξειδικευμένων στελεχών, περιορισμένες δυνατότητες 

χρηματοδότησης και ανάπτυξη συστημάτων management.

1χ. 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. 
Επιπρόσθετα, ελλυτής πληροφόρησης προς τις ΜΜΕ από τις 

τράπεζες για τις διαφορετικές δυνατότητες δανεισμού και ευρύτερα 
για τις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων από τους κοινοτικούς 

χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.
Εμφανίζουν μεγάλη «νηπιακή θνησιμότητα», γεγονός που αποτελεί 

και το κυριότερο μειονέκτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο 
κυριότερος λόγος για το φαινόμενο αυτό είναι η «μεγάλη ευκολία 
εισόδου» (μερικές φορές είναι ευκολότερο να ιδρύσει κανείς μια νέα 
επιχείρηση παρά να βρει δουλειά) και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 
προϋποθέσεις απαγορευτικές για την ίδρυση μιας μικρής επιχείρησης. 

Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή αποδεικνύεται ότι η ελευθερία 

εισόδου στον τομέα αυτό δεν σημαίνει μόνο ελευθερία επιτυχίας αλλά 

και αποτυχίας. Κύριος υπαίτιος των αποτυχιών αυτών είναι η κακή 

διοίκηση, με πιο συχνές αιτίες τα υψηλά λειτουργικά έξοδα, τους 

κακοπληρωτές πελάτες, την κακή επιλογή τοποθεσίας, διάφορες

ΪΦΥΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
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ανταγωνιστικές δυνάμεις, δυσκολίες και προβλήματα με τα αποθέματα 
και υπερβολικά μεγάλο ποσοστό Παγίων Ενεργητικών.

1.5' ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
(START-UP SME)

1.5.1. ΓΕΝΙΚΑ
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που υποστηρίζουν ότι ο καλύτερος τρόπος 

δημιουργίας μιας επιχείρησης είναι η ίδρυση και όχι η εναλλακτική 

λύση της αγοράς μιας ήδη υπάρχουσας επιχείρησης. Οι λόγοι αυτοί 
συμπεριλαμβάνουν:

J Εφεύρεση ενός νέου προϊόντος ή επινόηση ενός νέου τρόπου 

εξυπηρέτησης που απαιτεί ένα νέο είδος επιχείρησης.

^ Ελευθερία επιλογής τοποθεσίας, εξοπλισμού, προϊόντων ή 
εξυπηρέτησης, υπαλλήλων, προμηθευτών και τραπεζιτών.

^ Αποφυγή των ανεπιθύμητων παραγόντων της πολιτικής, των 

διαδικασιών και των νομικών υποχρεώσεων της εταιρίας που 

προύπήρχε.

Ο επίδοξος επιχειρηματίας θα πρέπει να λάβει υπόψη του μια 
πληθώρα παραγόντων προκειμένου να περάσει από την ιδέα ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στη δημιουργία μιας μικρομεσαίας 
επιχείρησης και στην καταξίωσή της στο χώρο όπου δραστηριοποιείται.

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου του επιχειρηματία είναι η 
επιλογή της κατηγορίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην οποία 
σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί, αν πρόκειται δηλαδή για τη μεταποίηση, 
το χονδρεμπόριο, το λιανεμπόριο ή τις υπηρεσίες καθώς κάθε μία από 
αυτές έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες όπως παρατίθεται στο Σχήμα 1.2.:
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ΣΧΗΜΑ 1.2.

Προσωτηώ Χρήματα Πρώΐΐς Μίχανήματα
ΥΛΐς

ΑΛταποήσΐ)

Χονδρεμπόριο

ΛκΐΥίμηόριο

Υπηρίσκς

Στις περισσότερες βέβαια περιπτώσεις οι διαφορές μεταξύ των 
τεσσάρων αυτών κατηγοριών επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν είναι 

ούτε τόσο σαφείς, ούτε τόσο συγκεκριμένες όπως εμφανίζονται στο 
σχήμα, αλλά αντίθετα επικαλύπτονται μεταξύ τους.

1.5.2. Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)
Η προετοιμασία ενός σχεδίου της επιχείρησης, αποτελεί ένα πρώιμο

σημαντικό βήμα στο ξεκίνημα οποιοσδήποτε επιχείρησης ανεξαρτήτου 
μεγέθους. Είναι προφανές, ότι στο μυαλό κάθε ατόμου που σκέφτεται να 
δημιουργήσει μια νέα εταιρία υπάρχει ένα σχέδιο κάποιου είδους. 
Εντούτοις, αυτό αποτελεί ένα αδύναμο υποκατάστατο ενός γραπτού 
σχεδίου της επιχείρησης.

Οι μελλοντικοί επιχειρηματίες τείνουν να παραλείπουν το στάδιο 

σχεδιασμού μιας νέας επιχείρησης. Ανυπομονούν να ξεκινήσουν και δεν 

αντιλαμβάνονται πάντα τη σπουδαιότητα ενός επιχειρηματικού σχεδίου 

(business plan).
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Το επιχειρηματικό πρόγραμμα είναι ένα εμπιστευτικό πρόγραμμα 
που περιγράφει το προτεινόμενο προϊόν, την πιθανή αγορά όπου θα 
απευθύνεται και την τεχνολογία και τους πόρους που θα 
χρησιμοποιηθούν. Το κείμενο θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό και 

πραγματοποιήσιμο και να απεικονίζει λογικές προσδοκίες. Αν και δεν 

υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρότυπο, ένα επιχειρηματικό πρόγραμμα θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες :
• Μία περίληψη - ανακεφαλαίωση (3-4 σελίδες) του συνόλου του 

σχεδίου που περιγράφεται παρακάτω, το οποίο γράφεται αφού έχουν 
ολοκληρωθεί τα άλλα τμήματα.

■ Περιγραφή της επιχείρησης και του κλάδου στον οποίο σκοπεύει να 
δραστηριοποιηθεί.

■ Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των νέων προϊόντων ή υπηρεσιών 
καθώς και εξήγηση του λόγου για τον οποίο θα το προτιμήσουν οι 

υποψήφιοι πελάτες.
■ Ερευνα και ανάλυση της αγοράς- στόχου.
■ Εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς και προβλεπόμενες πωλήσεις στο βαθμό 

βέβαια που μπορεί να επιτευχθεί μια λογική εκτίμηση της ζήτησης. 
Οι εκτιμήσεις της ζήτησης θα πρέπει να είναι αναλυτικές, λογικές και 

να βασίζονται σε κάτι περισσότερο από υποθέσεις προκειμένου να 

γίνουν δεκτές ως αξιόπιστες από τους μελλοντικούς επενδυτές.
■ Πρόγραμμα σχεδιασμού, παραγωγής και ανάπτυξης των νέων 

προϊόντων ή υπηρεσιών, με σαφή αναφορά στον τύπο του συστήματος 
κατασκευής ή λειτουργίας που θα χρησιμοποιηθεί, στα μηχανήματα, 
στις πρώτες ύλες και τις απαιτήσεις της επεξεργασίας.

■ Πρόγραμμα οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης. Το σχέδιο θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τον προτεινόμενο τύπο νομικής οργάνωσης 

(π.χ. Ανώνυμος Εταιρία, Ομόρρυθμος Εταιρία κλπ.) καθώς και το 

ιστορικό αυτών που θα καλύψουν τις βασικές θέσεις.

■ Πιθανοί κίνδυνοι και προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει η 

σχεδιαζόμενη εταιρία και εναλλακτικά σενάρια για την αντιμετώπισή 

τους.
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■ Χρηματοοικονομικό πρόγραμμα, όπου προσδιορίζονται οι 
οικονομικές ανάγκες και οι βασικές οικονομικές πηγές.

* Συνολικό χρονοδιάγραμμα επίτευξης των στόχων.

■ Συμπεράσματα.

Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί ουσιαστικά τη βάση της 
λειτουργίας της επιχείρησης. Εάν η νέα εταιρία ξεπερνά ή υπολείπεται, 
σημαντικό αριθμό των ανωτέρω κατευθύνσεων τότε θα πρέπει να γίνουν 
διορθωτικές κινήσεις. Επιπρόσθετα, αποτελεί μια βάση επικοινωνίας 

τόσο με τους «εσωτερικούς» (υπαλλήλους, διευθυντικά στελέχη, κλπ.) 

όσο και με τους «εξωτερικούς» (επενδυτές, δανειστές, τράπεζες, κλπ.) 
χρήστες του business plan.

1.8.3. Επιλογή the Νομικής Μορφής Tbs Επιχείρησης

Υπάρχουν διαθέσιμες αρκετές νομικές μορφές για την νόμιμη

οργάνωση μιας ΜΜΕ. Ορισμένες επιλογές είναι κατάλληλες μόνο για 

ειδικευμένες περιπτώσεις. Στο στάδιο έναρξης της επιχειρηματικής 

δράσης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, η επιλογή της νομικής μορφής 

με την οποία θα λειτουργήσεις παίζει καθοριστικό παράγοντα για την 
οργάνωση και την μετέπειτα λειτουργία της καθώς επηρεάζει μια σειρά 

παραγόντων όπως τον τρόπο οργάνωσης της διοίκησης, τον τρόπο 
τήρησης των λογιστικών της βιβλίων, τον τρόπο φορολόγησης της, κλπ. 
Μορφές όπως ατομική επιχείρηση, προσωπυ<ή εταιρία και 

κεφαλαιουχική εταιρία παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα(Σχήμα
1.3. ). Η μορφή της προσωπικής εταιρίας συμπεριλαμβάνει δύο βασικούς 
τύπους, της ομόρρυθμη εταιρία και την ετερόρρυθμη εταιρία, ενώ η 

κεφαλαιουχική εταιρία περιλαμβάνει την ανώνυμη εταιρία και την 
εταιρία περιορισμένης ευθύνης.
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ΣΧΗΜΑ 1.3.

Κάθε μία από τις παραπάνω μορφές επιχειρήσεων παρουσιάζει τα 

δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχετικά με την ίδρυσή της (σύσταση), 
τη συγκέντρωση κεφαλαίων, την οργάνωση και διοίκηση, τον 

βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο δανεισμό, την ευθύνη των
συμμετεχόντων, τη φορολογία του εισοδήματος της, τις σχέσεις προς τους 

πελάτες της, τη διάλυση και εκκαθάριση της, κλπ.

Υπάρχει ένα πλήθος παραγόντων προκειμένου ο υποψήφιος 
επιχειρηματίας να επιλέξει την κατάλληλη μορφή για την έναρξη της 
επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Παρακάτω αναφέρονται οι 
σημαντικότεροι από αυτούς :

Λ» Το κόστος οργάνωσης. Το αρχικό κόστος οργάνωσης αυξάνεται 

παράλληλα με την αύξηση της επισημότητας της οργάνωσης. 
Έτσι για παράδειγμα, η ατομική επιχείρηση έχει μικρότερο 
κόστος οργάνωσης σε σχέση με την προσωπική εταιρία. 

Μακροπρόθεσμα βέβαια αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.
Λ* Η τι^ιοβίσμένη ευθύνη κατά ιτ}ς ατ^ιόβΐχηης. Η ατομική και η 

προσωπική εταιρία έχουν το μειονέκτημα της απεριόριστης 

ευθύνης, δηλαδή για αυτούς τους τύπους οργάνωσης δεν 

υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στην επιχειρηματική και την
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προσωπική περιουσία. Αντίθετα, τόσο στις ετερόρρυθμες όσο 
και στις κεφαλαιουχικές εταιρίες η ευθύνη του ιδιοκτήτη 
περιορίζεται στις επενδύσεις για την επιχείρηση.

^ Συνέχεια. Η ατομική επιχείρηση διαλύεται αμέσως μετά το 

θάνατο του ιδιοκτήτη. Κατά αυτόν τον τρόπο, η ομόρρυθμη 

εταιρία διαλύεται μετά το θάνατο ή την αποχώρηση του ενός 
από τους εταίρους, εκτός και αν οριστεί διαφορετικά στο 
καταστατικό. Από την άλλη μεριά, η ανώνυμη εταιρία 

προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό συνέχειας καθώς η θέση του 

ιδιοκτήτη δεν επηρεάζει την ύπαρξη της ανώνυμης εταιρίας.
Λ* Έλεγχος. Ο ιδιοκτήτης έχει άμεσο έλεγχο της ατομικής 

επιχείρησης. Ο έλεγχος μέσα στην προσωπική εταιρία βασίζεται 

στην ψήφο της πλειοψηφίας. Μία αύξηση στον αριθμό των 
εταίρων μειώνει το ποσοστό ελέγχου στον τομέα της διοίκησης. 

Στην ετερόρρυθμη εταιρία υπάρχει διαχωρισμός της 
ιδιοκτησίας από τον έλεγχο. Ο ομόρρυθμος εταίρος ελέγχει τις 
λειτουργίες της διοίκησης, ενώ οι ετερόρρυθμοι εταίροι 

κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας. Μέσα στην 
κεφαλαιουχική εταιρία, ο παράγοντας του ελέγχου έχει δύο 

διαστάσεις: (1) τον επίσημο έλεγχο τον παίρνουν στα χέρια τους 
οι μέτοχοι που έχουν την πλειοψηφία των κοινών μετοχών, (2) 

τον έλεγχο λειτουργίας που ασκείται από τους εταιρικούς 
ανώτατους διοικητικούς υπαλλήλους για την καθοδήγηση των 
καθημερινών λειτουργιών. Για μια μικρομεσαία κεφαλαιουχική 
εταιρία, αυτά τα είδη ελέγχου παραμένουν στα ίδια άτομα.

Α* Φόβοι εισοδήματος. Οι φόροι εισοδήματος επιδρούν συχνά στην 
επιλογή την νόμιμης μορφής της επιχείρησης. Η ατομική 
επιχείρηση, η προσωπική εταιρία και η ανώνυμη εταιρία, δεν 

φορολογούνται ως χωριστές οντότητες, οι ιδιοκτήτες αναφέρουν 

τα κέρδη της επιχείρησης στην προσωπική τους φορολογική 

δήλωση. Τα κέρδη από την εταιρία είναι φορολογήσιμα για τον 

ιδιοκτήτη, ανεξάρτητα εάν αυτά τα κέρδη έχουν καταβληθεί 
στον ιδιοκτήτη. Από την άλλη μεριά, η εταιρία περιορισμένης
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ευθύνης φορολογείται ως χωριστή και σαφή οντότητα. Το 
εισόδημα της κεφαλαιουχικής εταιρίας δεν φορολογείται ξανά 
όταν και εάν κατανέμεται στον μέτοχο υπό την μορφή 

μερίσματος.
Μετά την επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής της 

επιχείρησης ο υποψήφιος επιχειρηματίας ξεκινά την διαδικασία έναρξης 

της δραστηριότητας του. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από 
ενέργειες και κατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών στις αρμόδιες 

υπηρεσίες (π.χ. καταστατικό σύστασης της εταιρίας, αυτοψία του τόπου 
εγκατάστασης, εγγραφή στο ανάλογο επιμελητήριο και φορέα κοινωνικής 

ασφάλισης).

1.3,4* Εκτίμηση τον Απαραίτητον Κεφαααιον - Εύρεση 
Πβγον Κεφαααιον

Η οικονομική ανάλυση αποτελεί ένα κρίσιμο τμήμα του σχεδίου 

της επιχείρησης ιδίως στη φάση εκκίνησης της. Το ποσό κεφαλαίου που 
είναι απαραίτητο σε διάφορους τύπους καινούργιων επιχειρήσεων 

διαφέρει σημαντικά. Για παράδειγμα οι εταιρίες κατασκευής 

υπολογιστών χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια για την αρχική 
χρηματοδότηση καθώς θα πρέπει να επενδύσουν σε τεχνολογικές 

εγκαταστάσεις και μηχανήματα, σε αντίθεση με τις περισσότερες εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών που χρειάζονται συνήθως μικρά ποσά.
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις μπορούν να προσδιορισθούν είτε 

εφαρμόζοντας τις πρότυπες αναλογίες του κλάδου, είτε με τη

διασταύρωση του χρηματικού ποσού με ανάλυση που αποδεικνύει ότι 
δεν υπάρχουν απώλειες και με εμπειρική έρευνα. Οπου δεν είναι 

δυνατόν να εντοπισθούν πρότυπα δεδομένα, τότε ο υπολογισμός των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων ανάγεται στην κοινή λογική και τις εικασίες. 

Προκειμένου να είναι έτοιμος ο μελλοντικός επιχειρηματίας να 

ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις θα πρέπει να προετοιμάσει 

έναν προϋπολογισμό λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

■ Κτιριακές εγκαταστάσεις (αγορά, ενοικίαση, διαμόρφωση)
■ Μεταφορικά μέσα
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■ Πρώτες ύλες
■ Κεφάλαιο κίνησης
■ Γενικά έξοδα
■ Θέρμανση, ηλεκτρισμό, καθαριότητα
■ Αμοιβές προσωπικού και επιχειρηματία
■ Τόκους

■ Διαφήμιση
■ Ασφάλιση της επιχείρησης

Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κάποια φάση του 
κύκλου ζωής τους αντιμετωπίζουν την ανάγκη εξεύρεσης κεφαλαίων από 

εξωτερικές πηγές. Η διαθεσιμότητα και το κόστος των κεφαλαίων αυτών 

ποικίλει ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και το στάδιο ανάπτυξης 
στο οποίο βρίσκεται τη στιγμή που θα αναζητήσεις κεφάλαια.

Πολύ συχνά το πιο δύσκολο στάδιο για την εξεύρεση κεφαλαίων 

είναι το στάδιο της εκκίνησης μιας νέας επιχείρησης.
Στην προσπάθειά τους να ιδρύσουν νέες ή να εξαγοράσουν ήδη 

υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι επιχειρηματίες βρίσκονται 
αντιμέτωποι με ένα πλήθος περιορισμών. Οι κυριότεροι περιορισμοί 
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τεχνολογικούς, διοικητικούς και 
οικονομικούς.

Τα χρηματοοικονομικά προβλήματα αποτελούν τους πιο συχνά 
αναφερόμενους περιορισμούς. Τόσο η πίστωση όσο και η οικονομική 
βοήθεια που παρέχεται συνήθως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 
πολύ μικρή σε σύγκριση που τις ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. 

Οι τράπεζες διστάζουν να δανείζουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς 
ο επικείμενος κίνδυνος είναι μεγάλος όπως και τα διοικητικά κόστη του 
δανείου. Αν η επιχείρηση διαθέτει ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πιθανό 
να είναι σε θέση να εξασφαλίσει ενυπόθηκο δάνειο από μια τράπεζα ή 

από το ταμιευτήριο. Ενδέχεται ακόμα να μπορέσει να αγοράσει τον 

εξοπλισμό της με δόσεις ή να μισθώσει τα απαραίτητα μηχανήματα. Αν η 

επιχείρηση επιβιώσει για μερικά χρόνια, είναι πιθανό να της 

χορηγηθούν τραπεζικές πιστώσεις σε εποχική βάση όχι όμως για μόνιμες 
επεκτάσεις. Κατά κανόνα ο κύριος όγκος της εξωτερικής
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χρηματοδότησης που θα έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση θα 
αποτελείται από εμπορικές πιστώσεις (δηλ. από κεφάλαια που δεν 
προέρχονται από τον ιδιοκτήτη).

Για τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, η διαχείριση των 

κεφαλαίων κίνησης έχει ιδιαίτερη σημασία. Επειδή το ύψος των 

διαθεσίμων κεφαλαίων είναι περιορισμένο, το πρόβλημα της ρευστότητας 

παραμένει πάντα κρίσιμο. Παρόλο που οι εμπορικές πιστώσεις φαίνεται 
να είναι ένας εύκολος τρόπος άντλησης κεφαλαίων, η εξασφάλιση των 
πιστώσεων αυτών γίνεται με όρους που γενικά απαιτούν την εξόφλησή 
τους μέσα σε τριάντα ημέρες.

1.5.5. Χρηματοδότηση & Κρατική Παρέμβαση για την 
Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Είναι γνωστό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλαδή οι 
μεταποιητικές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 άτομα, αποτελούν 
το 98,8% του συνόλου των μεταποιητικών επιχειρήσεων, απασχολούν το 

60% των εργαζομένων στην μεταποίηση και παράγουν το 40% της 
προστιθέμενης αξίας του βιομηχανικού προϊόντος.2

Τα στοιχεία αυτά μαζί με μια σειρά άλλων χαρακτηριστικών 
οδηγούν στη διαπίστωση - αναγνώριση του σημαντικού ρόλου των ΜΜΕ 

στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας και παράλληλα 
επιβάλλουν την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων που να ανταποκρίνονται 
στις ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ και να συμβάλλουν στην άρση σύμφυτων 

με το μικρό μέγεθος αδυναμιών και στην αποκατάσταση ισορροπίας 
μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Το χρηματοδοτικό πρόβλημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
παρουσιάζει σοβαρές ιδιομορφίες και δυσχέρειες και προσδιορίζεται από 
τους εξής παράγοντες:

° Έλλειψη επαρκών κεφαλαίων 

° Έλλειψη οικονομικού προγράμματος 

° Δυσχέρειες προσφυγής στις πηγές χρηματοδότησης

2 Στατιστική Υπηρεσία - Τράπεζα της Ελλάδος
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Συνηθέστερα η μικρή μονάδα ξεκινάει με περιορισμένα κεφάλαια, 
που είναι το αποτέλεσμα προσωπικών και οικογενειακών οικονομιών, 
ενώ η επέκταση της γίνεται χωρίς οικονομικό πρόγραμμα και πολλές 
φορές τα κέρδη δεν φτάνουν να καλύψουν τις επενδύσεις.

Εχει παρατηρηθεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά κανόνα 

δεν επενδύουν «συνεχώς και συνεπώς» αλλά η επενδυτική συμπεριφορά 

τους χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση μεγάλων, συγκριτικά με το 
μέγεθος τους, επενδύσεων σε άτακτα χρονικά διαστήματα, με 
αποτέλεσμα να εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους και κυρίως να 
στερούνται και να υποφέρουν από χρόνια έλλειψη κεφαλαίων κίνησης.

Είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στις ΜΜΕ να προβαίνουν σε 
αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού με δικά τους διαθέσιμα ή 
βραχυπρόθεσμες πιστώσεις εξαντλώντας έτσι τα κεφάλαια κίνησης και να 

καταφεύγουν ύστερα στην Τράπεζα για κεφάλαιο κίνησης όταν αρχίζουν 
να πιέζουν διάφορες ληξυτρόθεσμες υποχρεώσεις.

Εξάλλου η έλλειψη σωστής ενημέρωσης και πληροφόρησης των 
βιοτεχνών για τις πηγές, τους όρους και τις διαδικασίες χρηματοδότησης 

και η έλλειψη ειδικευμένων στη χρηματοδότηση ΜΜΕ τραπεζικών 
στελεχών ή ακόμα περισσότερο η έλλειψη ειδικευμένου φορέα στη 

χρηματοδότηση των ΜΜΕ που θα μπορούσε και θα έπρεπε να παίζει και 
το ρόλο του συμβούλου χρηματοδότησης του βιοτέχνη, αποτελούν τους 
βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες που μέχρι σήμερα εξουδετερώνουν 
στην πράξη σε μεγάλο βαθμό τα ευνοϊκά μέτρα χρηματοδότησης των 
ΜΜΕ που έχουν θεσπιστεί.

Μέσα και κάτω από τις συνθήκες αυτές διάφοροι οργανισμοί 
καλούνται να παίξουν το ρόλο του καταλύτη, που από τη μια θα 
διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πρόσβασή τους στη 
χρηματοδότηση και από την άλλη, συνδυάζοντας τη χρηματοδότηση με 

την παροχή τεχνικής βοήθειας, θα συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση 

των χορηγούμενων βιοτεχνικών δανείων. Ένας ρόλος εξαιρετικά 

δυσχερής αλλά οπωσδήποτε αναγκαίος και πραγματοποιήσιμος.

Το 1983 χαρακτηρίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως 

«Ευρωπαϊκό έτος για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τη Βιοτεχνία»,
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αναγνωρίζοντας έτσι τη σημασία των ΜΜΕ για την αειφόρο ανάπτυξη της 
οικονομίας. Λόγω της αυξημένης συνειδητοποίησης των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ για τη λήψη δανείων και τη 

χρηματοδότησής τους με επιχειρηματικά κεφάλαια και της αναγνώρισης 

του γεγονότος ότι, η διαμόρφωση ευνοϊκότερου χρηματοδοτικού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις είναι σημαντική για την τόνωση της 
ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ, οι 

κοινοτικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της πρόσβασης των 
ευρωπαϊκών εταιρειών στη χρηματοδότηση απέκτησαν μεγαλύτερη 

σημασία τα τελευταία χρόνια.
Από την άλλη πλευρά, η ελληνική πολιτεία, με την θέσπιση 

επενδυτικών κινήτρων επιδιώκει να μειώσει το τελικό κόστος επένδυσης 

για την επιχείρηση, να αυξήσει το ύψος της προσδοκώμενης απόδοσή 
της και εν γένει, να ελαττωθεί ο επιχειρηματικός κίνδυνος που 

εμπεριέχει κάθε επένδυση, ειδικά σε περιοχές χαμηλής οικονομικής 

ανάπτυξης. Η σύνδεση της επιχορήγησης με τις νέες θέσεις 
απασχόλησης κατευθύνει σε μεγαλύτερο βαθμό τα κίνητρα ενίσχυσης 
των επιχειρήσεων και εναρμονίζεται με την αυξημένη έμφαση που 
αποδίδεται στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Η ανάγκη για συνολική δράση προώθησης του επιχειρηματικού 

πνεύματος αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο από τους πολιτικούς και 
οικονομικούς φορείς ως ένα από τα κλειδιά που ανοίγουν τις πύλες για 

μεγαλύτερη ανάπτυξη της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας στην 
Ευρώπη.

Τα ακόλουθα κεφάλαια περιγράφουν συνοπτικά τα κυριότερα 
μέτρα που βρίσκονται στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο 
από πλευράς Ελληνικής πολιτείας όσο και από πλευράς Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
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2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η εξεύρεση και εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων από 
μέρους των ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), αλλά και των 

μεμονωμένων επιχειρηματιών, είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που 
καλείται κάθε φορά να λύσει ο επιχειρηματίας. Σε σύγκριση με τις 

μεγάλες εταιρίες οι ΜΜΕ και ιδίως οι καινοτόμες ΜΜΕ, μειονεκτούν 
όσον αφορά το επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, εξαιτίας των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην άντληση κεφαλαίων. Το 

επιχειρηματικό ή καινοτομικό κεφάλαιο (Venture Capital) είναι μια 
μορφή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης που απευθύνεται σε αυτές 
κυρίως τις επιχειρήσεις.

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια παρουσίαση της έννοιας και 
λειτουργίας του θεσμού του Venture Capital (VC) καθώς και μια 

σύντομη αναδρομή στην εξέλιξη του τόσο στον χρόνο όσο και στον χώρο. 

Αναλύονται οι προμηθευτές που παρέχουν το επιχειρηματικό κεφάλαιο 
στις εταιρίες VC καθώς και οι διάφορες μορφές επενδύσεων VC που 
μπορεί να περιλαμβάνει η χρηματοδότηση μιας επιχείρησης, ανάλογα 

με το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται αυτή. To Venture Capital 
όμως παρέχει και άλλου είδους υπηρεσίες συμβουλευτικού κυρίως 

χαρακτήρα, ενώ ακολουθείται μια διαδικασία βάσει κάποιων κριτηρίων 
για την επιλογή των εταιριών που θα χρηματοδοτηθούν με 
επιχειρηματικό κεφάλαιο.

Την ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του 
Venture Capital καθώς και των εναλλακτικών πηγών που υπάρχουν, 
ακολουθεί η αναφορά σε δύο έρευνες σχετικά με το αντίκτυπο του VC 
στην Ευρώπη και την διαθέσιμη αγορά που υπάρχει στην Ελλάδα. Το 
κεφάλαιο κλείνει με την παράθεση συμπερασμάτων και προοπτικών για 
το μέλλον.
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2.2. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TOY VENTURE CAPITAL

Σύμφωνα με άρθρο του Δημήτρη Βασιλείου Ph.D. στο Δελτίο της 
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (1995), ο όρος Venture Capital προέρχεται 

από τη γαλλική λέξη aventure που σημαίνει απρόβλεπτες 
δραστηριότητες που ενέχουν κινδύνους, άρα venture είναι η ανάληψη 
του κινδύνου. Στα ελληνικά ο όρος έχει μεταφραστεί ως "Κεφάλαιο 

Διακινδυνεύσεως", "Επιχειρηματικό Κεφάλαιο", "Κεφάλαιο 
Επιχειρηματικών Συμμετοχών" ή ακόμα καλύτερα ως «Επιχειρηματικό 

Κεφάλαιο Υψηλού Κινδύνου (ΕΚΥΚ)» Οι «Εταιρίες Παροχής 

Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (ΕΠΕΚ)» είναι συνήθως ιδιωτικές 
επιχειρήσεις στις οποίες μερικές φορές παρέχονται κρατικές επιδοτήσεις 

ή φορολογικά κίνητρα.
Σύμφωνα με την EVCA (European Venture Capital Association), την 

Ευρωπαϊκή Ένωση Venture Capital που ιδρύθηκε το 1982 από την 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Venture Capital είναι η «μετοχική 

επένδυση σε επιχειρήσεις με προοπτική μεγένθυσης μεγαλύτερη του 
μέσου όρου, συνοδευόμενη από δραστηριότητες εκ μέρους των 

επενδυτών, που αυξάνουν την αξία της επιχείρησης, με πρώτιστο στόχο 

τα κεφαλαιακά κέρδη».
Ο William A.Sahlman στο άρθρο του για τη δομή και τον τρόπο 

διοίκησης των εταιριών Venture Capital ως επιχειρηματικό κεφάλαιο 
θεωρεί μια επαγγελματικά διαχειριζόμενη «λεκάνη κεφαλαίου» (pool of 

capital), η οποία επενδύεται στο μετοχικό κεφάλαιο μιας ιδιωτικής 
επιχείρησης σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής της.

Ο θεσμός του Venture Capital αφορά τις επενδύσεις συμμετοχής στο 
κεφάλαιο νέων, μικρομεσαίων κατά κύριο λόγο επιχειρήσεων, για τις 
οποίες ο επενδυτής πιστεύει ότι έχουν προοπτικές γρήγορης ανάπτυξης 
και δημιουργίας κερδών. Τα αναμενόμενα για τον επενδυτή κέρδη θα 

προέλθουν κυρίως από την πώληση των μετοχών σε τιμή πολύ 

μεγαλύτερη από την αξία αγοράς τους. Η διαφορά από τις κλασικές 

επενδύσεις σε συνήθεις χρηματιστηριακούς τίτλους είναι ότι αυτές οι 

τελευταίες αφορούν μετοχές μεγάλων και εδραιωμένων εταιριών που
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έχουν εισαχθεΐ στο χρηματιστήριο, ενώ ο Venture Capitalist επενδύει σε 
άγνωστες αναπτυσσόμενες εταιρίες που συνήθως δεν είναι εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο. Είναι ευνόητο ότι, επειδή αναλαμβάνει υψηλότερους 

κινδύνους προσδοκά μεγαλύτερα κέρδη.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, το Venture Capital δεν είναι ένα 

βραχυπρόθεσμο κερδοσκοπικό παιχνίδι που στηρίζεται στην τύχη, αλλά 
μια διαδικασία επένδυσης σε μακροπρόθεσμη βάση, με παράλληλη 
στήριξη της χρηματοδοτούμενης εταιρίας, η οποία αναμένεται να 

αναπτυχθεί και να εδραιωθεί στην αγορά.
Οι εταιρίες Venture Capital δραστηριοποιούνται με ποικίλες μορφές 

και έχουν διάρκεια ζωής συνήθως επτά μέχρι δέκα χρόνια. Οι δύο 

βασικές μορφές με τις οποίες εμφανίζονται οι εταιρίες Venture Capital 

είναι:
■ Τα Funds, τα οποία έχουν προκαθορισμένη χρονική διάρκεια 

και μετά από συγκεκριμένο ύψος χρηματοδότησης ή σε 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή «κλείνουν» στους χρηματοδότες.

■ Τα Schemes, τα οποία είναι πιο ελαστικά στο χρόνο διάλυσής 
τους και πιο ανοιχτά, με την έννοια ότι όταν δέχονται μια νέα 
συμμετοχή την επενδύουν στις διαθέσιμες επιχειρήσεις και έτσι 

οι συμμετέχοντες έχουν διαφορετικά μερίδια και 

απολαμβάνουν διαφορετικές αποδόσεις.
Οι εταιρίες Venture Capital τόσο ως Funds όσο και ως Schemes 

έχουν δύο τύπους μετόχων, τους γενικούς μετόχους (General Partners) 
και τους περιορισμένους μετόχους (Limited Partners). Οι γενικοί 
μέτοχοι διοικούν την επιχείρηση Venture Capital και πρέπει να έχουν 

γνώσεις τεχνικές, 6ιοικητυ<ές και σχετικές με την αγορά. Οι 
περιορισμένοι μέτοχοι από την άλλη πλευρά είναι εκείνοι που 

χρηματοδοτούν την επιχείρηση Venture Capital. Τα κέρδη συνήθως 

διανέμονται σε ποσοστό 80% στους περιορισμένους μετόχους και 20% 
στους γενικούς μετόχους. Συχνά ποσοστό των κεφαλαιακών ζημιών (write 

offs) εκπίπτεται από το μερίδιο των γενικών μετόχων. Ακόμα κάποιο 

ποσοστό επί του συνόλου που επενδύεται καλύπτει έξοδα διοικήσεως του
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Fund, καθώς και έξοδα πάσης φύσεως συμβουλών της 
χρηματοδοτούμενης επιχείρησης.

2.3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ TOY VENTURE CAPITAL

2.3.1.Η Β3ΒΛ13Η TOY VSMTORB CAPITAL· STIS ΗΠΑ

Σύμφωνα με επιστημονικές πηγές η παλαιότερη ίσως αναφορά στο 

Venture Capital γίνεται στα Πολιτικά του Αριστοτέλη, όπου αναφέρεται 
ότι ο Θαλής ο Μιλήσιος προβλέποντας μια πλούσια σοδειά ελιών με 

βάση τις επιστημονικές του γνώσεις, αναζήτησε χρηματοδότες 
προκειμένου να μισθώσει τα ελαιοτριβεία της Μιλήτου και της Χίου. 
Καθώς οι προβλέψεις του ήταν σωστές και χάρη στην επιχειρηματική του 

οξυδέρκεια, κατάφερε να πετύχει μεγάλες αποδόσεις εκμεταλλευόμενος 

την μονοπωλιακή του ισχύ.
To Venture Capital εμφανίσθηκε με τη σημερινή του μορφή 

αρχικά στις ΗΠΑ το 1940, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά τη 

δεκαετία του 1940 και του 1950 στις ΗΠΑ, ορισμένες εύπορες 
οικογένειες ανέλαβαν τις πρώτες επιτυχημένες επενδύσεις κυρίως σε 
επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών που συνεπάγονταν και υψηλό κίνδυνο. Οι 
οικογένειες αυτές θεωρούνται κατά γενική ομολογία οι πρόγονοι των 

σημερινών εταιριών Venture Capital. Τα κίνητρα τους ήταν κυρίως 
φορολογικά καθώς ενδιαφέρονταν να εισπράττουν έσοδα με τη μορφή 

των κεφαλαιακών κερδών παρά με τη μορφή του τρέχοντος εισοδήματος. 
Γνωστές οικογένειες ήταν οι Rockefellers (Venrock), οι Phips (Bessener 
Securities), οι Whitneys (J.H.Whitney δε Company), οι Hillmans 
(Hillman Ventures), κ.α. οι οποίες αποτέλεσαν την παραδοσιακή πηγή 
κεφαλαίου και παρά το γεγονός ότι παραμένουν μια σημαντική πηγή δεν 

κυριαρχούν πλέον στον κλάδο.

Ο θεσμός γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση στη δεκαετία του 1960 στη 
Silicon Valley, γενέτειρα της υψηλής τεχνολογίας και σε συνδυασμό με 

τα προγράμματα του Αμερικανικού κράτους και κυρίως το Small 

Business Investment Companies (SBIC).
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Τα χαρακτηριστικά που επέτρεψαν την ανάπτυξή του στη χώρα 
αυτή ήταν το επιχειρηματικό κλίμα, η κινητικότητα των ικανών στελεχών 
και η υψηλή ροή ανάληψης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (σε 

αντίθεση με την ιαπωνική ή ευρωπαϊκή προσκόλληση σε καριέρες μέσα 
σε ήδη αναγνωρισμένες επιχειρήσεις), το μεγάλο βάθος της 

χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς και οι ευνοϊκές ρυθμίσεις της 

σχετικής νομοθεσίας. Εξάλλου, σημαντικά βοήθησε και η ανάπτυξη των 
δεύτερων/παράλληλων κεφαλαιαγορών.

Κατά τη διάρκεια του 1970 ο θεσμός παρουσιάζει μια ύφεση σε 
συνδυασμό με τη γενικότερη οικονομική κρίση (πτώση του δείκτη 

DOWJONES) και τη δυσμενή φορολογική μεταχείριση. Από το 1978 και 

μετά όμως παρατηρείται μια ανάκαμψη στους ρυθμούς ανάπτυξης του 
Venture Capital με ιδιαίτερη στροφή στην ενίσχυση της καινοτομικής 

δραστηριότητας, ενώ οι επενδύσεις επικεντρώνονται περισσότερο σε 

εταιρίες υψηλής τεχνολογίας.
Το 1983 η πορεία του θεσμού σταθεροποιείται, η εξειδίκευση των 

εταιριών Venture Capital είναι σημαντική και η αγορά επιχειρηματικού 

κεφαλαίου διευρύνεται συνεχώς. Από το 1987 και μετά, παρατηρείται 
μια στροφή προς τις καταναλωτικές δραστηριότητες καθώς και τους 

τομείς της υγείας και της περίθαλψης.

Το 1992 η προτίμηση του Venture Capital ήταν για δύο τύπους 
εταιριών, για τις εταιρίες επικοινωνίας και για τις εταιρίες πληροφορικής 
που ειδικεύονταν στη διαχείριση δικτύων (networking).

Αν και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας χου *90 η αγορά Venture 
Capital είχε χαλαρώσει εξαιτίας της έλλειψης κεφαλαίων, τα μετέπειτα 
χρόνια χαρακτηρίζονται από μια συνεχώς αυξανόμενη άνοδο του 
Venture Capital τόσο σε επενδυμένα κεφάλαια όσο και σε πλήθος 
εταιριών που χρηματοδοτούνται μέσω αυτών. Από το 1990, οι εταιρίες 

παραγωγής computer software και γενικότερα οι εταιρίες που 

σχετίζονταν με παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

απορρόφησαν περίπου το 17% όλων των νέων επενδυμένων κεφαλαίων 

Venture Capital και σχεδόν το διπλάσιο του ποσοστού που προοριζόταν 
για τις εταιρίες computer hardware και για τον κλάδο της
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βιοτεχνολογίας. Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι στον συγκεκριμένο 
κλάδο για το 1998, επενδύθηκε σχεδόν το ένα τρίτο όλων των κεφαλαίων 
Venture Capital. Οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών προσέλκυσαν επίσης ένα 

μεγάλο ποσοστό των επενδύσεων κυρίως το 1992 και 1994. Το 1999 τη 
«μερίδα του λέοντος» κατέχουν οι επενδύσεις που συνδέονται με το 
Internet, ενώ συνεχώς αυξανόμενες είναι και οι επενδύσεις στην 

βιοτεχνολογία και σε άλλους τομείς της υγείας και της περίθαλψης. Το 
Σχήμα 2.1 δείχνει τις επενδύσεις των εταιριών Venture Capital στις ΗΠΑ 

ανά κλάδο επένδυσης για το χρονικό διάστημα από το 1988 έως και το 

19981.

ΣΧΗΜΑ 2.1.
Επενδύσεις VC στις ΗΠΑ ανά κλάδο επένδυσης (1988-1998)

Οι συνεχείς υψηλές αποδόσεις των επενδύσεων Venture Capital 
οδήγησε στην αύξηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών, το οποίο 
εκδηλώθηκε με την αλματώδη αύξηση των επενδυμένων κεφαλαίων από 
$10,5 δισεκατομμύρια το 1996 και $15,2 δισεκατομμύρια το 1997 στα 

$25,3 δισεκατομμύρια το 1998. Ο Πίνακας 2.1. δείχνει τις επενδύσεις 

αυτές σε εκατομμύρια δολάρια για το διάστημα 1980-98.

1 Science & Engineering Indicators - 2000, www.nsf.gov.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1*
Venture Capital υπό διαχείριση στις ΗΠΑ : 1980-1998.

Έτη Νέο Κεφάλαιο 

Που
Επενδύθηκε

Σύνολο επενδυμένου 
κεφαλαίου 

Venture Capital

1980 2.073,6 4.071,1

1981 1.133,2 5.685,7

1982 1.546,4 7.758,7

1983 4.120,4 12.201,2

1984 3.048,5 15.759,3

1985 3.040,0 19.330,6

1986 3.613,1 23.371,4

1987 4.023,9 26.998,5

1988 3.491,9 25.539,2

1989 5.197,6 33.466,9

1990 2.550,4 34.000,9

1991 1.488,0 31.587,2

1992 3.392,8 30.557,3

1993 4.115,3 31.894,0

1994 7.339,4 34.841,3

1995 8.426,7 38.465,0

1996 10.467,2 46.207,2

1997 15.175,6 59.614,5

1998 25.292,6 84.180,1

Παράλληλα με την ανάπτυξη του θεσμού στις ΗΠΑ παρατηρείται 
και η εξάπλωσή του και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες, είτε με την μορφή 
επενδύσεων αμερικανικών εταιριών Venture Capital έξω από την χώρα 

προέλευσής τους, είτε με τη δημιουργία εταιριών Venture Capital έξω 
από τις ΗΠΑ.

2.3.2. Η E8EAISH TOY VENTURE CAPITA!. STHN ΕΥΡΟΠΒ

Στην Ευρώπη το Venture Capital έκανε την εμφάνιση του στα τέλη 

της δεκαετίας του 1970 πρώτα στην Αγγλία, όπου η αντιμετώπιση του 

θεσμού ως μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας από μέρους του κράτους, η 

ορθολογική ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα και το Σχέδιο 

Επέκτασης Επιχειρήσεων (Business Expansion Scheme - BES)
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βοήθησαν την Αγγλία να γίνει και να παραμείνει η πρωτοπόρος του 
θεσμού στην Ευρώπη. Σημαντικό ρόλο προς τον σκοπό αυτό έπαιξαν και 
οι δραστηριότητες της εταιρίας 3i Corporate Finance, η οποία θεωρείται 

σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες Venture Capital με επενδύσεις 
αρκετών δισεκατομμυρίων λιρών σε περισσότερες από 5.000 

επιχειρήσεις.
Δεύτερη ακολουθεί η Γαλλία, ενώ σημαντικές αγορές είναι της 

Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ολλανδίας. Στην Ολλανδία ιδιαίτερα η 
κεντρική τράπεζα παρέχει εγγύηση για επενδύσεις σε επιλεγμένες 
εταιρίες Venture Capital και ενθαρρύνει θεσμικούς επενδυτές να 

επενδύουν σε Venture Capital. Η Αυστρία, η Δανία, η Ισλανδία και η 
Ελλάδα είναι από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ο θεσμός 

βρίσκεται στα πολύ αρχικά στάδια, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2.2. 
που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.
Επενδύσεις Venture Capital ανά χώρα της Ευρώπης (σε EURO).

Ύψος επενδύσεων Venture Capital 

σε εκατομμύρια ECU ανά χώρα

Χώρα 1997 1998 Χώρα 1997 1998
Αγγλία 4.428 7.105 Φινλανδία 113 189

Γερμανία 1.326 1.948 Νορβηγία 170 165
Γαλλία 1 1.248 1.777 Ιρλανδία 36 64

Ολλανδία 1 760 1.059 Αυστρία 19 50
Ιταλία 603 933 Πορτογαλία 63 50
Ισπανία 262 363 Δανία 22 40
Βέλγιο I 179 259 Ισλανδία 5 22
Ελβετία 1 55 215 Ελλάδα 16 20
Σουηδία 1 351 203

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του θεσμού στην ευρωπαϊκή 

ήπειρο έπαιξε η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Venture Capital 

κύριος στόχος της οποίας είναι η προαγωγή του Venture Capital σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλοι φορείς όπως η EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα
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Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) και η Παγκόσμια Τράπεζα μέσω της 
International Financing Corporation-IFC (Διεθνούς Εταιρίας 
Χρηματοδοτήσεων) συμμετέχουν σε εταιρίες Venture Capital με στόχο 

την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Ανατολικής Ευρώπης.

Ο κλάδος της τεχνολογίας, που περιλαμβάνει τις τηλεπικοινωνίες, 

την βιοτεχνολογία, τον κλάδο της υγείας και της περίθαλψης καθώς και 

άλλους κλάδους που συνδέονται με την ηλεκτρονική, παρουσιάζοντας 
μια ραγδαία ανάπτυξη, συγκέντρωσε το 1998 το μεγαλύτερο ποσοστό των 

επενδυμένων κεφαλαίων. Απέσπασε 1,7 δισεκατομμύρια ECU, ποσό που 
αντιπροσωπεύει το 27,8% του συνολικών κεφαλαίων που επενδύθηκαν το 

1998. Στο Σχήμα 2.2. διακρίνεται το ποσοστό που κατέλαβαν οι πέντε 
κυριότεροι κλάδοι της βιομηχανίας επί του συνόλου των επενδύσεων 
Venture Capital στην Ευρώπη. Ο κλάδος που σχετίζεται με τα 

καταναλωτικά προϊόντα ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ποσοστό 

επενδύσεων που προσέλκυσε το 1998, με ποσοστό 15%, το οποίο όμως 
είναι μειωμένο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη 

χρονιά2.

ΣΧΗΜΑ 2.2.
Ποσοστό επί των συνολικών επενδύσεων - Πέντε κύριοι κλάδοι.

Η στρατηγική εφαρμογής του Venture Capital στην Ευρώπη 
διαφέρει από εκείνη στις ΗΠΑ στο γεγονός ότι είναι λιγότερο ενεργητικής 

συμμετοχής, ενώ οι αναλαμβανόμενοι κίνδυνοι αλλά και οι αποδόσεις 

είναι μικρότεροι. Από την άλλη πλευρά όπως έδειξε η συγκριτική

2 1999 European Venture Capital Association Yearbook (www.evca.com)

ΣΦΥΡΙΔΟΥ OA ΥΜΓΙΙΑ

http://www.evca.com


Κεφαλαίο Δεύτερο 43

αξιολόγηση της επιχειρηματικότητας (benchmarking) στην Ευρώπη3 η 
οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της UNICE (Ένωση των 
Βιομηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσμων της Ευρώπης), το 
επενδυμένο κεφάλαιο σε Venture Capital στην Ευρώπη, σε κατά κεφαλή 
βάση και εξαιρουμένων των χρηματοδοτήσεων εξαγορών (management 

buy-outs), είναι λιγότερο από 20% του επιπέδου των ΗΠΑ, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 2.3.

ΣΧΗΜΑ 2.3.
Επενδυμένο κεφάλαιο Venture Capital σε Ευρώπη και ΗΠΑ (1994- 

1998)(κατά κεφαλή EURO).

2.3.3.Η Ε3ΕΛΙ3Η TOY VENTURE CAPITAL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα ο θεσμός έκανε την εμφάνιση του το 1988, με τους 
νόμους Ν1775/88 και Ν2166/93, εκ των οποίων ο δεύτερος αποτελεί 
τροποποίηση του πρώτου, οι οποίοι όμως δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα 
γιατί περιόρισαν τις δραστηριότητες των ΕΠΕΚ σε επενδύσεις υψηλής 
τεχνολογίας και καινοτομίας, ενώ οι διαδικασίες για την έγκριση αυτών 

ήταν μάλλον πολύπλοκες και χρονοβόρες. Τα σημαντικότερα 

προβλήματα που αντιμετώπιζε η εφαρμογή του θεσμού στα πλαίσια των 

συγκεκριμένων νόμων ήταν:

3 “Stimulating Creativity and Innovation in Europe”, The UNICE Benchmarking Report 2000
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> ο περιορισμός της δραστηριότητας σε επενδύσεις υψηλής 
τεχνολογίας και καινοτομίας σε συνδυασμό με την πολύ μικρή 
ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα δραστηριότητας στην Ελλάδα,

> οι περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση των 
επενδύσεων,

> η ύπαρξη περιορισμένων ευκαιριών που ταυτόχρονα βρίσκονται 

μέσα στο πνεύμα του νόμου και προσφέρουν προοπτικές 
υψηλότερων αποδόσεων σε σχέση με τους αναλαμβανόμενους 

κινδύνους,
^ η έλλειψη κινήτρων για την ανάπτυξη του θεσμού σε άλλους τομείς 

της οικονομικής δραστηριότητας και έλλειψη της απαραίτητης 

τεχνογνωσίας.
Μέχρι σήμερα μία ΕΠΕΚ, η οποία σχηματίστηκε στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης νομοθεσίας, πραγματοποίησε μόνο μία επένδυση, ενώ οι 

περισσότερες ΕΠΕΚ λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν 

τις ανώνυμες εταιρείες.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η θέσπιση του Ν2367/95 ο 
οποίος ισχύει έως σήμερα. Στη συγκεκριμένη νομοθεσία οι Εταιρείες 

Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (ΕΠΕΚ) μετονομάζονται σε 
Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) και το 

πλαίσιο λειτουργίας τους ρυθμίζεται συνολικά, ενώ αποφεύγονται 

παραπομπές από νόμο σε νόμο. Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, 
ορίζεται ως ΕΚΕΣ μία ανώνυμη εταιρεία που έχει ως σκοπό τη 
συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και 
ασκούν γεωργική, βιομηχανική, μεταλλευτική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή 
ή εμπορική δραστηριότητα. Ο Υπουργός Εμπορίου είναι αυτός που 
εξετάζει εάν μια εταιρία τηρεί τις προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ΕΚΕΣ 
και να υπαχθεί στο Ν2367/95, ενώ ο ίδιος ελέγχει τις ήδη υπάρχουσες 
ΕΚΕΣ.

Η συγκεκριμένη νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα σε μια ΕΚΕΣ:

So να επενδύει σε συμμετοχές (μετοχές Α.Ε. ή εταιρικά 

μερίδια Ε.Π.Ε.) στο κεφάλαιο επιχειρήσεων των οποίων 
οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο,
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εο να επενδύει σε ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές που 
εκδΐδονται από επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές δεν 
είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, ενώ η μετατροπή 

τους πρέπει να πραγματοποιείται εντός τριών ετών από 
την απόκτησή τους,

so να παρέχει εγγύηση σε τρίτους για τη χορήγηση δανείων 

σε επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει, 
ίο να τοποθετεί τα διαθέσιμό της σε καταθέσεις και 

βραχυχρόνιες κινητές αξίες σε δραχμές ή συνάλλαγμα, 
so να παρέχει τις υπηρεσίες της στις χρηματοδοτούμενες 

επιχειρήσεις (για την έρευνα αγοράς, την ανάλυση 

επενδυτικών προγραμμάτων, την οργάνωσή τους κλπ.), 
so να συμμετέχει κατ' εξαίρεση στο κεφάλαιο επιχειρήσεων 

των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε 

χρηματιστήριο,
So να αναθέτει με σύμβαση διαχείρισης σε εξειδικευμένες 

εταιρείες την εκπλήρωση των σκοπών της και τη 

διαχείριση της περιουσίας της.
Ορίζεται ως ελάχιστο ύψος κεφαλαίου της ΕΚΕΣ το 1 

δισεκατομμύριο δραχμές, ενώ οι μετοχές της είναι ονομαστικές και 

μπορούν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο αξιών. Φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα δεν επιτρέπεται να κατέχουν (άμεσα ή έμμεσα) πάνω από το 

30% των μετοχών μιας ΕΚΕΣ εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα για τα 
οποία το ποσοστό της συμμετοχής τους (άμεσης ή έμμεσης) μπορεί να 
φτάσει και το 65%. Η επένδυση κεφαλαίων ή παροχή εγγυήσεων από 
ΕΚΕΣ σε επιχείρηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% των ιδίων 
κεφαλαίων της ΕΚΕΣ. Οι υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και το 

50% των συνολικών εγγυήσεων σε τρίτους για τη δανειοδότηση των 

χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα ίδια 

κεφάλαιά της. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται η ΕΚΕΣ στο πρώτο 

εξάμηνο της επόμενης διαχειριστικής χρήσης να αυξήσει το μετοχικό της 

κεφάλαιο, ώστε να αποκατασταθεί η σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς τις 

υποχρεώσεις.
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Επίσης, οι ΕΚΕΣ είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν εξαμηνιαίες 
και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ελεγμένες από ορκωτούς λογιστές, 
ενώ μετά το κλείσιμο της τρίτης χρήσης πρέπει να έχουν και να 

διατηρούν συνεχώς επενδεδυμένο σε συμμετοχές ή μετατρέψιμες 
ομολογίες τουλάχιστον το 50% των ιδίων κεφαλαίων τους. Εάν κάτι από 

όσα προαναφέρθηκαν, σε αυτήν αλλά και στην προηγούμενη 

παράγραφο, δεν τηρηθεί από κάποια ΕΚΕΣ, τότε αυτή χάνει αυτόματα τα 
πλεονεκτήματα (επιχορηγήσεις, φοροαπαλλαγές και φορολογικά 

κίνητρα) που αναφέρονιαι στη συγκεκριμένη νομοθεσία.
Για τη συμμετοχή των ΕΚΕΣ σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν 

επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας στην Ελλάδα 

επιχορηγούνται με ποσοστό μέχρι και 20% της συμμετοχής τους. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, ο νομοθέτης θεωρεί ως συμμετοχή την 
καταβολή μετοχικής ή εταιρικής εισφοράς σε αύξηση του κεφαλαίου 

υφισταμένων εταιρειών ή σε ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Τα 
τεχνικοοικονομικά και άλλα κριτήρια για το χαρακτηρισμό μιας 

επένδυσης ως υψηλής τεχνολογίας ή καινοτομίας καθορίζονται με 

απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, ενώ οι επιχορηγήσεις παρέχονται μετά από 

απόφαση του πρώτου.

Πόσης φύσεως κέρδη που πραγματοποιεί μια ΕΚΕΣ, εφόσον 
διανέμονται, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος 15% εξαντλούμενης της 

φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων. Τα μη διανεμόμενα κέρδη 
και τα κέρδη που πραγματοποιεί η ΕΚΕΣ από την πώληση ή ανταλλαγή 
συμμετοχών απαλλάσσονται της φορολογίας υπό προϋποθέσεις.

Οι Ν1775/88 και Ν2166/93 καταργήθηκαν και 
αντικαταστάθηκαν από την παραπάνω νομοθεσία μετά την πάροδο δύο 

ετών. Στο χρονικό αυτό διάστημα όσες ΕΚΕΣ (ή ΕΠΕΚ) επιθυμούσαν, 

μπορούσαν να ζητήσουν να υπαχθούν στο Ν2367/95, ώστε να 
επωφεληθούν από τις παροχές που προαναφέρθηκαν. Έτσι σήμερα οι 

ΕΚΕΣ διέπονται από τη συγκεκριμένη νομοθεσία και συμπληρωματικά 

από τις διατάξεις που ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρείες.
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Οι εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά είναι η 
ΕΤΒΑ, ο ΕΟΜΜΕΧ, η ALPHA VENTURES (θυγατρική της Τράπεζας 
Πίστεως), οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ, η GLOBAL FINANCE SA, η 

EUROMERCHANT BALKAN FUND (δραστηριοποιείται στα Βαλκάνια και 
κυρίως στη Βουλγαρία), η BARING HELLENIC VENTURES (BHV) 

8Α(δραστηριοποιείται στην Ελλάδα), EUROMERCHANT ALBANIAN 
FUND(6pacmiριοποιείται στην Αλβανία), η HELLENIC VENTURES SA, 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. και η Commercial Capital SA 

(θυγατρική της Εμπορικής Τράπεζας), ενώ κινήσεις έχουν γίνει και από 
γραφεία αντιπροσώπων ξένων εταιριών Venture Capital.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται το παράδειγμα της εταιρίας Alpha 

Ventures, η οποία το 1991 επένδυσε στην εταιρία έντυπης 
πληροφορικής Inform Π. Λύκος Α.Ε. το ποσό των 210 εκατομμυρίων 

δραχμών. Η τελευταία εισήχθη στο Χρηματιστήριο το 1994 και η Alpha 
Ventures ρευστοποίησε τη συμμετοχή της το 1995, εγγράφοντας στο 
ενεργητικό της τις υπεραξίες που δημιουργήθηκαν.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 20 συμφωνίες για επενδύσεις 
ΕΚΥΚ με μέσο ύψος κεφαλαιακής συμμετοχής 300 εκατομμύρια 
δραχμές. Συγκεκριμένα, το 1995 από τα 15 εκατομμύρια ECU 

διαθέσιμα, ΕΚΥΚ επενδύθηκαν τα 8 εκατομμύρια, 39% σε 
χρηματοδοτήσεις εκκίνησης και 61% σε χρηματοδοτήσεις επέκτασης. 

Τέλος, χαρακτηριστικά παραδείγματα επιχειρήσεων με επιτυχημένη 

πορεία σε Ελλάδα και εξωτερικό, η οποία οφείλεται σε επενδύσεις ΕΚΥΚ, 
είναι οι εταιρείες τροφίμων Chipita και Goody's.

Σημαντική επίσης θεωρείται και η ανακοίνωση για τη δημιουργία 
κοινοπραξίας Venture Capital ανάμεσα στους ομίλους της Alpha 
Τράπεζας Πίστεως, της Intracom, του Δημοσιογραφικού Οργανισμού 
Λαμπράκη και της Telesis - Δωρικής Τράπεζας. Η νέα εταιρία στην 

οποία θα συμμετέχουν με 30% ο καθένας από τους τρεις πρώτους 
ομίλους και με 10% η Telesis - Δωρική Τράπεζα, θα έχει στόχο τη 

μειοψηφική κατά κύριο λόγο συμμετοχή σε νέες δυναμικές εταιρίες του 

χώρου της πληροφορικής, του Internet, των τηλεπικοινωνιών και της
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ψηφιακής τηλεόρασης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη διεθνή αγορά με 
έμφαση στις βαλκανικές χώρες και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν επίσημα 

στοιχεία για το μέγεθος της ελληνικής αγοράς Venture Capital και τους 
κλάδους στους οποίους ανήκουν επιχειρήσεις στις οποίες έχουν 

πραγματοποιηθεί συμμετοχές.

2·4· ΟΙ ΠΗΓΕΣ TOY VENTURE CAPITAL

Τα κεφάλαια με τα οποία εφοδιάζονται οι ΕΚΕΣ προέρχονται είτε 

από νομικά είτε από φυσικά πρόσωπα. Στην ουσία οι εταιρίες Venture 
Capital λειτουργούν ως μεσάζοντες για τους επενδυτές, οι οποίοι 

προτιμούν να εμπιστευτούν τα κεφάλαια τους σε ειδικούς για την 

επίτευξη μεγαλύτερων αποδόσεων. Οι εταιρίες Venture Capital και οι 
επενδυτές συνάπτουν ένα συμβόλαιο του οποίου τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
^ δηλώνουν την δέσμευση του κεφαλαίου καθώς και τη διάρκεια ζωής 

αυτού, σε ημερομηνία καθορισμένη πριν από την υπογραφή του 
συμβολαίου,

^ διακοπή του συμβολαίου πριν από την ημερομηνία λήξεως 
απαγορεύεται,

Ί η μεταφορά του δικαιώματος απαγορεύεται, ο επενδυτής δηλαδή δεν 
μπορεί να πωλήσει ή να αγοράσει το δικαίωμά του στην επένδυση,

^ χρησιμοποιούνται συστήματα αποζημίωσης τα οποία συνδέονται 
άμεσα με τη δημιουργία αξίας,

^ περιλαμβάνουν τρόπους για τη δέσμευση της διοίκησης να διανείμει 
τα κέρδη από τις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν,

^ ο επενδυτής δεν μπορεί να λάβει μέρος στη διοίκηση της επένδυσης 
εφόσον στο συμβόλαιο του οι υποχρεώσεις του περιορίζονται στο 

κεφάλαιο που επενδύει.

Οι διάφορες πηγές που προμηθεύουν επιχειρηματικό κεφάλαιο στις 

εταιρίες Venture Capital μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες πέντε 

κύριες κατηγορίες, όπως φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί:
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1. Ιδιώτες με μεγάλγΐ περιουσία. Πρόκειται για την παραδοσιακή 
πηγή Venture Capital, η οποία αν και εξακολουθεί να θεωρείται 
σημαντική σήμερα δεν κυριαρχεί πλέον στον κλάδο.

2. Ιδιωτικές Ε^νδυτικές Κοινοπραξίες και Ετχιιρίες (private 

Partners & corporations). Αποτελεί τη συνηθέστερη πηγή με 

συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (συνήθως 10 χρόνια). Η 

κοινοπραξία απαρτίζεται από ομόρρυθμους εταίρους, τους 
επιχειρηματικούς κεφαλαιούχους (Venture Capitalists) οι οποίοι 
συνεισφέρουν συνήθως το 1% των επενδυμένων κεφαλαίων και 

τους ετερόρρυθμους εταίρους που είναι συνήθως 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, ταμεία συντάξεων, 

ασφαλιστικές εταιρίες, επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί κλπ., 
αλλά και ιδιώτες.

3. Ιδιώτες που ρμμμ^ετέχουυ σε μια ανετήθΊ]μτιαγορά ΕΚΥΚ. Οι

ιδιώτες αυτοί αναφέρονται συχνά ως άγγελοι (business angels) και 
κάποιοι εκτιμούν ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη πηγή Venture 
Capital (στη συνέχεια του κεφαλαίου δίνονται περισσότερες 

λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη κατηγορία).
4. ΕΠΕΚδνγατρικές χρρμαμζ^σμωτχκών........ή.........μη

>φχ\μμμο^ατ^^κών... εταιριών. Πρόκειται για θυγατρικές

εταιρίες τραπεζών και ασφαλιστικών οργανισμών, οι οποίες 
διακρίνονται για τις συντηρητικές στρατηγικές που ακολουθούν 
και τη μικρή εμπειρία που έχουν σε σύγκριση με άλλες εταιρίες 

Venture Capital.
5. ΕΠΕΚ που χρησιμοποιούν κρατική ^ΪΙΡ&τρδότηστ] μέσω 

διαφόρων επιδοτήσεων. Στις ΗΠΑ η Κυβέρνηση παρέχει 
χαμηλότοκα δάνεια στις Εταιρίες Επενδύσεων Μικρών 
Επιχειρήσεων (Small Business Investment Companies), 

προκειμένου να δανείσουν τα κεφάλαια αυτά στους δικαιούχους. 

Παρόμοια προγράμματα παρέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στα 

κράτη-μέλη της.
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2.5. ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ VENTURE CAPITAL

To Venture Capital επεμβαίνει και χρηματοδοτεί όλα τα στάδια 

ανάπτυξης μιας επιχείρησης: ίδρυση, εκκίνηση, ανάπτυξη και εισαγωγή 

στην κεφαλαιαγορά, ενώ σε κάθε στάδιο αντιστοιχούν διαφορετικές 
χρηματοδοτήσεις καθώς οι ανάγκες για χρηματοδότηση και διοικητική 

υποστήριξη και ο κίνδυνος που παρουσιάζουν για τους επενδυτές 
διαφέρουν αντίστοιχα. Οι πρώτες φάσεις ανάπτυξης των επιχειρήσεων 

περιέχουν πάντοτε μεγαλύτερο κίνδυνο και οι επενδύσεις Venture 

Capital σε αυτές απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα για 
ρευστοποίηση, σε αντίθεση με τις μεταγενέστερες φάσεις. Λόγω των 
ευνοϊκότερων συνθηκών καθώς και της μεγαλύτερης ασφάλειας που 
παρέχουν οι τελευταίες φάσεις, οι επενδυτές Venture Capital προτιμούν 
να χρηματοδοτούν σε αυτές. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί ότι μια 
επένδυση μπορεί να περιλαμβάνει και περισσότερα από ένα επίπεδα 
χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση μιας επιχείρησης μπορεί να περιλαμβάνει 

περισσότερες από μία μορφές επενδύσεων. Παρά το γεγονός ότι οι 

μορφές χρηματοδότησης είναι διαφορετικές στις αναλύσεις των 

ερευνητών Venture Capital, ωστόσο όμως οι διαφορές αυτές αφορούν

ΣΦΥΡΟΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ



Κεφαλαίο Δεύτερο 5 ι

είτε τυπικά ζητήματα είτε διαφορετικούς ορισμούς.Αν και αρκετές φορές 
δεν υπάρχουν σαφή όρια μεταξύ διαδοχικών μορφών επενδύσεων, τις 

περισσότερες φορές συμβαδίζουν με τις διαδοχικές φάσεις ανάπτυξης και 
μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
I. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΣΠΟΡΑΣ» 18ΒΒΡ CAPITAL^ Πρόκειται για την 

επένδυση πρωταρχικών κεφαλαίων με σκοπό την εξακρίβωση της 

δυνατότητας εφαρμογής ενός εγχειρήματος, για την εκπόνηση 
μελετών και σχεδίων (business plan) για την αρχική φάση 

εσωτερικής οργάνωσης. Στη φάση αυτή, που μπορεί να διαρκέσει 
έως ένα χρόνο, το Venture Capital παρουσιάζει πολύ υψηλό 

κίνδυνο, καθώς δεν είναι και βέβαιο ότι τα χρηματοδοτούμενα 

σχέδια θα αρχίσουν να υλοποιούνται. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου 
70% των προγραμμάτων εγκαταλείπονται στο τέλος αυτού του 

σταδίου και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, τα ποσά που χορηγούνται 

δεν είναι μεγάλα.
Στις ΗΠΑ για την πενταετία 1992-1996 το ποσοστό των 

χρηματοδοτήσεων που κατευθύνονται σε αυτό το επίπεδο 

κυμαίνεται στο 3,9% του συνόλου των επενδύσεων Venture Capital, 
ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό για το ίδιο χρονικό 

διάστημα ήταν περίπου 0,7%.
Π. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΠΠΚΗΣΗΣ t START-UP FWAHCBU Η χρηματοδότηση 

αυτή αφορά τα κεφάλαια και την υποστήριξη που απαιτούνται, ώστε 

μια νέα επιχείρηση που έχει ήδη καταστρώσει το επιχειρηματικό της 
σχέδιο (business plan), να αρχίσει να αναπτύσσεται και να 
εδραιώνεται στο χώρο της. Τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για την 
δημιουργία μονάδων για την παραγωγή του τελικού προϊόντος, για 
δοκιμές marketing (πειραματικές ποσότητες σε περιορισμένους 

πελάτες) και τη δημιουργία δικτύων διανομής. Στο στάδιο αυτό μια 

επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί για μικρό χρονικό διάστημα 

(λιγότερο του ενός χρόνου) και να μην έχει ακόμη σημαντικά έσοδα 

από πωλήσεις. Η φάση αυτή μπορεί να διαρκέσει έως τα τρία χρόνια 

και χαρακτηρίζεται από υψηλό κίνδυνο. Πολλοί ερευνητές χωρίζουν 

το επίπεδο αυτό σε χρηματοδότηση εκκίνησης και σε
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χρηματοδότηση του πρώτου γύρου ( First Round ή Fledging 
Finance). Οι επενδύσεις σε αυτό το στάδιο πραγματοποιούνται 
εφόσον το πειραματικό προϊόν ανταποκρίνεται στις αρχικές 
προδιαγραφές και ο κίνδυνος για την τεχνολογική υποστήριξη 

θεωρείται αρκετά μικρός.
Στην Ευρώπη το ποσοστό των χρηματοδοτήσεων για την 

πενταετία 1992-1996 κυμαινόταν σιο 5,2% επί του συνόλου των 
χρηματοδοτήσεων ενώ στις ΗΠΑ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 8,98%.

U1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΝ ΙΕΧΡΑΚΜΟΜ FIKAHCBU Στη ωάση αυτά, η 

χρηματοδοτούμενη επιχείρηση έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί και η 

αβεβαιότητα σχετικά με την τύχη της έχει αρχίσει να μειώνεται 

σημαντικά, χρειάζεται όμως αρκετά κεφάλαια, ώστε να επιβεβαιώσει 
και να σταθεροποιήσει της ανερχόμενη πορεία της. Η περίοδος αυτή 

είναι κρίσιμη και μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ότι είχε 
αρχικά υπολογιστεί. Σε πολλές αναλύσεις το συγκεκριμένο επίπεδο 
χωρίζεται στη χρηματοδότηση του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου 
κύκλου, ενώ τα κεφάλαια που παρέχονται αφορούν :

■ Χρηματοδότηση της παραγωγής προϊόντων, των προμηθειών, των 
εξόδων αποοτολής κλπ.( δεύτερος γύρος χρηματοδότησης, 

second-stage finance). Στο σημείο αυτό η επιχείρηση έχει 

αρχίσει να συλλέγει τα πρώτα στοιχεία από την αντίδραση της 
αγοράς στο προϊόν της. Μπορεί να μην γνωρίζει ποσοτικά την 

ταχύτητα της διείσδυσης στην αγορά που μπορεί να εμφανισθεί 
αργότερα, αλλά μπορεί να εκτιμήσει τους ποιοτικούς εκείνους 
παράγοντες που θα της επιτρέψουν να διεκδικήσει μεγαλύτερο 
μερίδιο στην αγορά. Το πιθανότερο είναι να μην εμφανίζει ακόμα 
κέρδη ή να βρίσκεται στο νεκρό της σημείο.

• Επέκταση των παγίων και του εξοπλισμού, την τελειοποίηση του 

προϊόντος και τη διεύρυνση του marketing (τρίτος γύρος 

χρηματοδότησης, third - stage finance). Στη φάση αυτή 

παρουσιάζεται κάθετη αύξηση των πωλήσεων και τα κέρδη που 

εμφανίζει έχουν αρχίσει να μειώνουν τον κίνδυνο της επένδυσης. 
Η ραγδαία αυτή ανάπτυξη όμως απαιτεί κεφάλαιο κίνησης το
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οποίο πιθανόν να μην μπορεί να καλύψει εσωτερικά χωρίς να 
καιαφύγει στον δανεισμό. Οι τράπεζες σε αυτό το στάδιο είναι πιο 
πρόθυμες να προσφέρουν πίστωση.

• Στήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης και πλήρους αξιοποίησης 
του δυναμικού της (τέταρτος γύρος χρηματοδότησης, fourth - 

stage finance). Σε αυτό το σημείο αν και η έχει εδραιωθεί η θέση 

της επιχείρησης στην αγορά και ο κίνδυνος της επένδυσης έχει 
ελαχιστοποιηθεί, η εταιρία εξακολουθεί να υποφέρει από έλλειψη 

ταμειακών εισροών. Σε πολλές περιπτώσεις προτιμάται ο 
τραπεζικός δανεισμός έναντι της πώλησης μετοχών.

Στις ΗΠΑ για την πενταετία 1992-1996 το ποσοστό των 
χρηματοδοτήσεων που κατευθύνονται σε αυτό το επίπεδο 
κυμαίνεται στο σημαντικό 39,12% του συνόλου των επενδύσεων 
Venture Capital, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό για το 

ίδιο χρονικό διάστημα ήταν περίπου 42,82%.
Εκτός όμως από τις παραπάνω μορφές χρηματοδότησης υπάρχουν και 

κάποιες άλλες οι οποίες αν και εμπίπτουν σε κάποιο από τα ανωτέρω 

επίπεδα εμφανίζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
I. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΓΕΦΥΡΑΣ» |BMD<UHQ ΤΒΜΚ» Ή MBZZAMHS 

ΠΒΑΗΟΒΐ» Η χρηματοδότηση αυτή αφορά τη μεταβατική περίοδο 
κατά την οποία μια επιχείρηση περνά από την ιδιωτική ιδιοκτησία 
προς τη δημόσια προσφορά (εισαγωγή των τίτλων της στις σχετικές 

αγορές). Εδώ, το Venture Capital καλύπτει τα έξοδα που 
απαιτούνται, ώστε να αλλάξει το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης 
και να περάσει αυτή σε νέα κλίμακα λειτουργίας με το μεγαλύτερο 
δυνατό επαγγελματισμό.

Π. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΣΤΡΟΦΗΣ» ffTOir-AMCTP FQtAHCBh Πρόκειται για 

τα κεφάλαια που διατίθενται σε καθιερωμένες επιχειρήσεις που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα, με σκοπό τη ριζική αναδιάρθρωση και 

τον επαναπροσανατολισμό τους σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να 

συνεχίσουν επιτυχώς τη λειτουργία τους. Η χρηματοδότηση αυτή 

μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περυττώσεις ιδιωτικοποιήσεων, 
εξαγοράς και ανόρθωσης ζημιογόνων εταιριών.

ΣΦΥΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ



Κεφαλαίο Δεύτερο 5 4

ΠΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ BSATOPOM (MANAGEMENT BUY-OUTS ΚΑΙ BUY-1H8>.

Αποσκοπεί στη χρηματοδότηση μιας ομάδας διευθυντικών στελεχών 
για να εξαγοράσει την επιχείρηση. Στην περίπτωση του management 
buy-out πρόκειται για την εξαγορά μιας επιχείρησης από τα 
διευθυντικά της στελέχη, με σκοπό τη ριζική αναμόρφωσή της. Το 

management buy-in είναι η εξαγορά μιας επιχείρησης από 

διευθυντική ομάδα που δεν ανήκε σε αυτή. Και στην περίπτωση 
αυτή σκοπός είναι οι ριζικές αλλαγές στην επιχείρηση μέσω της 
εκμετάλλευσης των ήδη υπαρχόντων δομών.

2.6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 
VENTURE CAPITAL

2.6.1. Συμβουλευτικές Υηηρβςιβς toy Vbhture Capital

Στα πλαίσια του Venture Capital, ο επενδυτής χρηματοδοτεί μια νέα 
επιχείρηση και παρακολουθεί στενά την εξέλιξή της. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, ακολουθείται η προσέγγιση «hands-on business», που 
σημαίνει ότι ο επενδυτής συμμετέχει ενεργά όχι μόνο στα οικονομικά 

αλλά και στα τεχνικά θέματα της εταιρίας και ότι παρέχει συμβουλές και 
βοήθεια σε πολλούς τομείς (marketing, προσλήψεις, προώθηση 
προϊόντων, εσωτερική οργάνωση κλπ.).

Οι συμβουλευτικές αυτές υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τις περισσότερες φορές δεν διαθέτουν 
στελεχιακό δυναμικό με τις απαιτούμενες γνώσεις σε θέματα τεχνικά, 
οργανωτικά, εμπορικά και χρηματοδοτικά. Επιπλέον εξυπηρετούν και 
επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στα αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους 
και δεν διαθέτουν ακόμη τους πόρους για αμοιβές συμβούλων.

Η συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων με το Venture 

Capital λειτουργεί προς όφελος τους και με έναν άλλο τρόπο. Οι 

τράπεζες και οι άλλες εταιρίες Venture Capital, γνωρίζοντας ότι υπάρχει 

συμβουλευτική κάλυψη από την εταιρία Venture Capital, αισθάνονται 

μεγαλύτερη ασφάλεια και προβαίνουν με μεγαλύτερη προθυμία σε
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χρηματοδότηση. Ετσι η εταιρία Venture Capital με τις συμβουλές και τις 
συμφωνίες που επιτυγχάνονται με αυτές, εξυπηρετεί τόσο τα δικά της 
συμφέροντα όσο και της επιχείρησης που χρηματοδοτεί.

Πολύ συχνά οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του θεσμού 
του Venture Capital είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς το 

πρόβλημα της ύπαρξης ιδεών και προτάσεων, αλλά και της παράλληλης 
αδυναμίας εξεύρεσης κεφαλαίων για την υλοποίηση των ιδεών αυτών 

συναντάται κυρίως στο επίπεδο των ΜΜΕ. To Venture Capital μπορεί 
όμως να απευθύνεται και σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αρκεί να υπάρχει 
κεφαλαιακή συμμετοχή, να αναμένονται θεαματικές εξελίξεις και να 
ενυπάρχει υψηλός κίνδυνος.

2.6.2. YmcransB ths Εταιριλζ πα tor εεαγογη the ετο
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Σημαντική είναι επίσης η συμβολή των εταιριών Venture Capital 

στην εισαγωγή των επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο. Ο συνήθης τρόπος 

με τον οποίο αποδεσμεύεται μια εταιρία Venture Capital από την 
επιχείρηση που χρηματοδοτεί είναι η ρευστοποίηση της συμμετοχής που 

διατηρεί σε αυτήν, συνήθως μετά την εισαγωγή ολόκληρου του πακέτου 
των μετοχών της ή του μέρους που ελέγχει η ΕΠΕΚ στο χρηματιστήριο. 

Είναι γνωστό ότι τα κριτήρια εισόδου είναι πολύ αυστηρά και το κόστος 
εισαγωγής μεγάλο, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εισαγωγή 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτό. Η εταιρία Venture Capital με τη 
χρηματοδότηση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει, κατά 
κανόνα ανεβάζει την τιμή της μετοχής, αυξάνει την αποτελεσματικότητα 
των επιχειρήσεων και δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο καθώς έχει άμεσο συμφέρον από αυτό.
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2.7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ME VENTURE CAPITAL

Η χρηματοδότηση με Venture Capital σχετίζεται άμεσα με τη 
διαδικασία επιλογής επιχειρήσεων ή σχεδίων των επιχειρήσεων που τις 

αναπτύσσουν (για παράδειγμα η ανακάλυψη μιας νέας τεχνολογικά 

προηγμένης μεθόδου παραγωγής επιφέρει μείωση στο κόστος παραγωγής 
τους προϊόντος).

Η μεθοδολογία που κυρίως προτείνεται {Σχήμα 2.5.) έχει ήδη 
εφαρμοστεί με επιτυχία σε εταιρίες παροχής Venture Capital τόσο στις 

ΗΠΑ όσο και στη Γαλλία. Κατά τη μεθοδολογία αυτή, οι δραστηριότητες 
των εταιριών που παρέχουν Venture Capital περιγράφονται στις 

ακόλουθες πέντε φάσεις:

ΣΧΗΜΑ 2.5.
Επενδυτικές Δραστηριότητες των Venture Capitalist.

Αναφορές-
Λ

Προέλευση των 
-► Επιχειρήσεων για 

Χρηματοδότηση

Τ
Προεργασία

Τ
Εκτίμηση

Τ
Ολοκλήρωση του 

συμβολαίου

Τ
Μεταεπενδυτιχές 
Δράστη ριότητες

Τεχνολογική
Ανάλυση

Η προέλευση των επιχειρήσεων για χρηματοδότηση (deal 

origination): επειδή οι εταιρίες παροχής Venture Capital δρουν μέσα 
σε ένα περιβάλλον όπου οι καλές περιπτώσεις επιχειρήσεων σπανίζουν, η 

ενδεχόμενη συνεργασία τους με managers των υπό χρηματοδότηση
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επιχειρήσεων πραγματοποιείται είτε με δική τους πρωτοβουλία, είτε με 

μεσολάβηση άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως εμπορικές 

τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων, επιχειρηματίες 

οι οποίοι έχουν ήδη συνεργαστεί με εταιρίες παροχής Venture Capital. 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Tyebjee, Τ. και Bruno A. 

σε ένα δείγμα 90 επενδύσεων, το 25% των περυττώσεων ξεκίνησαν με 

πρωτοβουλία των επιχειρήσεων που επιθυμούσαν να χρηματοδοτηθούν. 

Το 10% ήταν αποτέλεσμα της ενεργητικής αναζήτησης επενδύσεων της 

εταιρίας Venture Capital ενώ το υπόλοιπο 65% προερχόταν από 

συστάσεις προς της εταιρία Venture Capital. Από τις συστάσεις αυτές το 

33% ήταν από άλλες εταιρίες Venture Capital, το 40% από εταιριών που 

είχαν ήδη χρηματοδοτηθεί, το 10% από συστάσεις τραπεζών και το 

υπόλοιπο από συστάσεις συμβούλων που μεσολαβούσαν σε επενδύσεις.

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την ενεργητική αναζήτηση των 

ίδιων των εταιριών Venture Capital, αυτές πολλές φορές αναζητούν 

υποψήφιες προς χρηματοδότηση εταιρίες στο στάδιο της εκκίνησης ή στο 

κρίσιμο στάδιο της επέκτασης, δεδομένου ότι σε αυτές τις φάσεις του 

κύκλου ζωής τους εμφανίζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη ρευστότητα. Οι 

Venture Capitalist «ανιχνεύουν» το περιβάλλουν για τέτοιου είδους 

υποψήφιους μέσω ενός ανεπίσημου δικτύου καθώς και συμμετέχοντας 

σε συνέδρια, σε κλαδικές εκθέσεις, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις 

παρόμοιου περιεχομένου.

Η προεργασία (screening): οι εταιρίες παροχής Venture Capital 

έχουν συνήθως να μελετήσουν ένα μεγάλο αριθμό προτάσεων για 

χρηματοδότηση και μάλιστα χρησιμοποιώντας ένα μικρό αριθμό 

προσωπικού. Πολλές φορές μάλιστα οι προτάσεις ξεπερνούν το κεφάλαιο 

Venture Capital που δύναται να επενδύσουν οι εταιρίες ΕΠΕΚ. Ο Wells 

(1974) αναφέρει ότι οι εταιρίες παροχής Venture Capital δέχονται 120 

έως 1.000 προτάσεις για χρηματοδότηση, με μέσο όρο 450 ετησίως. Ο 

βασικός στόχος των εταιριών αυτών είναι να χρηματοδοτήσουν τελικά ένα 

μικρό αριθμό επιχειρήσεων, των πλέον αποδοτικών. Τα κυριότερα 

κριτήρια που χρησιμοποιούνται στη φάση αυτή προκειμένου να μειωθεί
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ο αριθμός των προτάσεων σε έναν λογικό επίπεδο και να ακολουθήσει η 

εκτίμησή τους είναι τα ακόλουθα:

❖ ο τομέας δραστηριότητας της επιχείρησης : μερικές εταιρίες 

Venture Capital δεν ερευνούν την υπό χρηματοδότηση εταιρία 

αλλά και πιο συγκεκριμένα αγορά στην οποία απευθύνεται και 

το μελλοντική εξέλιξη που μπορεί να έχει αυτή. Για το λόγο 

αυτό παρατηρείται το φαινόμενο πολλές εταιρίες Venture 

Capital να εξειδικεύονται σε ορισμένους κλάδους της αγοράς 

(π.χ. στον κλάδο της πληροφορικής) καθώς αδυνατούν να είναι 

ενημερωμένοι για όλους τους κλάδους.

❖ η γεωγραφική τοποθεσία της : όταν η εταιρία Venture Capital 

αναλαμβάνει την χρηματοδότηση μιας εταιρίας, προσδοκά 

στενή συνεργασία με τη διοίκηση της. Προκειμένου λοιπόν να 

μειώσουν το χρόνο που χάνεται σε μετακινήσεις και των εξόδων 

που συνεπάγονται αυτές, πολλές ΕΠΕΚ περιορίζουν την ακτίνα 

δράσης τους σε μεγάλες αστικές περιοχές όπου έχουν εύκολη 

πρόσβαση. Παρά το γεγονός ότι οι Venture Capitalists 

προσπαθούν να μην περιορίζουν τις δραστηριότητες τους σε 

κάποια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, η σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου τους συχνά δείχνει αυτή την εξειδίκευση.

❖ στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης: οι ενισχύσεις κεφαλαίου από 

τις εταιρίες Venture Capital πραγματοποιούνται σε διάφορα 

στάδια του κύκλου ζωής των εταιριών. Έχει παρατηρηθεί ότι τις 

περισσότερες φορές προτιμάται να χρηματοδοτηθούν εταιρίες 

στο στάδιο της εκκίνησης ή της επέκτασης παρά της «σποράς», 

λόγω του μεγαλύτερου κινδύνου που ενέχει το τελευταίο.

·> το μέγεθος του διαθέσιμου Fund και η πολιτική επενδύσεων που 

ακολουθεί η εταιρία Venture Capital: το κατώτερο όριο αυτής 

της πολιτικής καθορίζεται από το γεγονός ότι μία εταιρία 

Venture Capital απασχολεί συνήθως μικρό αριθμό 

προσωπικού και δεν μπορεί να χειριστεί με την ίδια 

αποτελεσματικότητα ένα χαρτοφυλάκιο του οποίου η σύνθεση 

αποτελείται από πολλές μικρές εταιρίες καθώς οι
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δραστηριότητες και οι υποχρεώσεις της είναι ίδιες ανεξάρτητα 

από το μέγεθος της επένδυσης. Το ανώτερο όριο της 

επενδυτικής πολιτικής καθορίζεται από την κεφαλαιοποίηση 

του χαρτοφυλακίου και από την επιθυμία να διατηρηθεί μια 

επενδυτική βάση η οποία θα διανεμηθεί σε διάφορα 

επενδυτικά σχέδια. Φυσικά το ανώτερο όριο χαρακτηρίζεται 

από την ευκολία με την οποία μπορεί να αναπροσαρμοστεί 

καθώς πολλοί Venture Capitalists προβαίνουν σε μεγάλες 

επενδύσεις σε συνεργασία με άλλους Venture Capitalists.

Η εκτίιιηση (evaluation): οι εταιρίες παροχής Venture Capital 

αξιολογούν τις επιχειρήσεις με βάση τις πληροφορίες -ποιοτικές και 

ποσοτικές- που βρίσκονται μέσα στο Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης 

(business plan). Αυτή η αξιολόγηση στηρίζεται επίσης στην 

υποκειμενική κρίση που διαθέτουν τα στελέχη των εταιριών παροχής 

Venture Capital, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι ελάχιστες από αυτές έχουν 

αναπτύξει έναν συγκεκριμένο μηχανισμό αξιολόγησης, υπολογίζοντας 

την αναμενόμενη απόδοση ή την ευαισθησία σε μελλοντική αβεβαιότητα. 

Στο τέλος της φάσης της εκτίμησης πρέπει να κατασκευαστεί ένα 

επιχειρησιακό μοντέλο το οποίο θα επιτρέπει την αυτόματη αξιολόγηση 

κάθε επιχείρησης που ζητά χρηματοδότηση από την εταιρία παροχής 

Venture Capital. Το στάδιο της εκτίμησης έχει τύχει ιδιαίτερης έρευνας 

από πολλούς επιστήμονες, κυρίως όσον αφορά τις μεθόδους που 

χρησιμοποιεί η εταιρία VC και τα κριτήρια εκείνα που λαμβάνει 

συγκεκριμένα υπόψη της.

Η ολοκλήοοση του συηβολαίου (structuring): κατά τη 

διάρκεια της φάσης αυτής γίνονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην 

εταιρία παροχής Venture Capital και τους μάνατζερ της υπό 

χρηματοδότηση επιχείρησης, προκειμένου να συνταχθεί μία σύμβαση η 

οποία θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Οι διαπραγματεύσεις αφορούν 

το ποσό που θα επενδυθεί και το ποσοστό των μετοχών που θα δοθούν 

από την χρηματοδοτούμενη εταιρία σε αντάλλαγμα, τη μέθοδο 

χρηματοδότησης, τις ρήτρες ασφαλείας οι οποίες περιορίζουν τα 

λειτουργικά κόστη(συνήθως το κόστος κεφαλαίου και τους μισθούς τω
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διευθυντικών στελεχών) και άλλα σχετικά θέματα. Οι ρήτρες ασφαλείας 

καθορίζουν επίσης και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι εταιρίες Venture 

Capital μπορούν να πάρουν τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, να 

επιβάλλουν αλλαγές στη διοίκηση ή να ρευστοποιήσουν την επένδυση, 

αν και αυτές κατέχουν την μειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι ιιεταεπενδυτικές δραστηριότητες (post investment 

activities): από τη στιγμή που θα υπογράφει το συμβόλαιο συνεργασίας 

μεταξύ των δύο εταίρων, οι εταιρίες παροχής του Venture Capital 

αλλάζουν καταστατικό και από απλοί επενδυτές γίνονται ενεργοί 

συνεργάτες των επιχειρήσεων. Έχοντας το ρόλο αυτό, παρέχουν 

συμβουλές στους μόνατζερ των επιχειρήσεων σε ότι αφορά την εξέλιξη 

των αγορών, τις στρατηγικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε να 

αποκτηθούν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς και άλλα θέματα. Η μεγάλη 

ανησυχία τους είναι να προστατεύσουν την επένδυση που 

πραγματοποίησαν και να ετοιμάσουν με ήσυχο τρόπο την έξοδό τους από 

την επιχείρηση, δηλαδή τη ρευστοποίηση της συμμετοχής τους. Για το 

λόγο αυτό μερικές φορές οι εταιρίες παροχής Venture Capital 

επεμβαίνουν στη διοίκηση της επιχείρησης και μπορούν ακόμη να 

προτείνουν ένα νέο διοικητικό συμβούλιο, όταν το προηγούμενο 

διοικητικό συμβούλιο αποδειχθεί αναξιόπιστο και ανεύθυνο.

Η διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των επιχειρήσεων μπορεί 

να είναι από έναν έως έξι μήνες, ανάλογα με το προσωπικό που 

διαθέτουν οι εταιρίες παροχής Venture Capital. Ως συμπέρασμα, είναι 

ενδιαφέρον να αναφερθούν οι επενδυτικές πολιτικές των εταιριών 

παροχής Venture Capital σε ότι αφορά τις τελικές επιλογές τους. Ο 

Silver (1985) αναφέρει ότι η επενδυτική πολιτική των εταιριών αυτών 

μοιάζει με πυραμίδα, δηλαδή ότι η ιδέα είναι να συγκεντρώσουν ένα 

αρκετά μεγάλο αριθμό προτάσεων (για παράδειγμα 1.000 προτάσεις), 

ώστε στο τέλος να παραμείνουν για χρηματοδότηση 10 εξαιρετικές 

προτάσεις. Ο Copin (1987) αναφέρει για τη Γαλλία, ότι σε σύνολο 100 

προτάσεων, τελικά μόνο 8 προτάσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

αντικείμενο μιας χρηματοδοτικής απόφασης.

ΣΦΥΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 6 1

2*8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΝ 

ΕΡΓΟΝ
Οι εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα επιλεκτικές. 

Έτσι, από τα πολυάριθμα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια οι εταιρίες 

αυτές εξετάζουν περίπου το 10%, ενώ επιλέγουν για χρηματοδότηση 

μόλις το 2-3%.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής των επενδυτικών έργων είναι το 

επιχειρηματικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η ενδιαφερόμενη 

επιχείρηση και η επιχειρηματική ομάδα που θα διοικήσει και θα 

αναλάβει να το υλοποιήσει. Το επιχειρηματικό πρόγραμμα είναι ένα 

εμπιστευτικό πρόγραμμα που περιγράφει το προτεινόμενο προϊόν, την 

πιθανή αγορά όπου θα απευθύνεται και την τεχνολογία και τους πόρους 

που θα χρησιμοποιηθούν, όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα στο 

προηγούμενο κεφάλαιο.

Η ικανότητα της επιχειρηματικής ομάδας που θα διοικήσει την 

επιχείρηση (ραίνεται μέσα από τις επαγγελματικές δραστηριότητες και 

επιτεύγματα των μελών της. Η ομάδα θα πρέπει να έχει ανακαλύψει μια 

ανεκμετάλλευτη αγορά και στη συνέχεια να έχει καθορίσει τον τρόπο με 

τον οποίο τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της θα διοχετευτούν στην αγορά 

αυτή. Η αγορά θα πρέπει να είναι αρχικά μικρού μεγέθους, ώστε να μην 

ενδιαφέρει τους πιθανούς ανταγωνιστές της επιχείρησης και να της 

επιτρέψει να επιβιώσει στις αρχικές φάσεις εξέλιξής της. Θα πρέπει 

επίσης να παρέχει δυνατότητες γρήγορης και άμεσης μεγένθυσης, ώστε η 

επιχείρηση να αναπτυχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και να 

μπορέσει ο Venture Capitalist να αποσύρει τα κεφάλαιά του.

Προκειμένου οι Venture Capitalists να αποφασίσουν τη 

χρηματοδότηση ή όχι μιας επιχείρησης θα πρέπει, όπως ακριβώς και οι 

τράπεζες να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως:

α Το ύψος του ποσού που προτίθενται να επενδύσουν 

° Τον επενδυτικό κίνδυνο που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν 

° Την απόδοση που οι ίδιοι θεωρούν λογική και αναμένουν από την 

επένδυση και
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° Τη χρονική διάρκεια που είναι διατεθειμένοι να δεσμεύσουν τα 

κεφάλαια τους.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων Venture Capital στα 

οποία στηρίζουν τις χρηματοδοτήσεις τους είναι η βιωσιμότητα της 

χρηματοδοτούμενης εταιρίας, η οποία φαίνεται από την οικονομική της 

κατάσταση, τη διοίκηση και οργάνωση, το αντικείμενο των εργασιών της 

καθώς και τις προοπτικές ρευστοποίησης που έχει.

Πολλοί ερευνητές προτείνουν για την επιλογή των επενδύσεων μια 

απλή μέθοδο καθορισμού της αξίας της επιχείρησης. Σύμφωνα με τη 

μέθοδο αυτή οι εταιρίες Venture Capital κάνουν στην αρχή μια 

πρόβλεψη σχετικά με την επιτυχή πραγματοποίηση των μακροχρόνιων 

στόχων της υπό χρηματοδότησης εταιρίας, ενώ από την άλλη πλευρά ο 

επιχειρηματικός κεφαλαιούχος εκτιμά την πιθανή τελική αξία που θα 

έχει η επιχείρηση μετά την πάροδο ενός συγκεκριμένου χρονικού 

διαστήματος (π.χ. 5 χρόνια). Η τελική αυτή αξία προεξοφλείται στο 

παρόν με τη χρησιμοποίηση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου που 

κυμαίνεται μεταξύ 60%-40% ανάλογα με το στάδιο χρηματοδότησης. Για 

χρηματοδότηση επιχειρήσεων οι οποίες βρίσκονται στο αρχικό στάδιο 

της ανάπτυξης εφαρμόζεται υψηλότερο προεξοφλητικό επιτόκιο, ενώ για 

επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πιο αναπτυγμένες φάσεις εξέλιξης 

χαμηλότερο. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι επενδύσεις σε 

επιχειρήσεις που βρίσκονται στα αρχικά στάδια ενέχουν περισσότερους 

κινδύνους από τις επενδύσεις σε εταιρίες που βρίσκονται σε πιο 

προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Για να γίνει αποδεκτή η εξεταζόμενη 

επένδυση η συνολική παρούσα αξία της επιχείρησης θα πρέπει να 

υπερβαίνει τουλάχιστον το ποσό της απαιτούμενης επένδυσης. Εφόσον 

γίνει αποδεκτή η επένδυση ο επιχειρηματικός κεφαλαιούχος υπολογίζει 

το ποσοστό συμμετοχής που θα έχει στο μετοχικό κεφάλαιο της υπό 

χρηματοδότησης εταιρίας με τη διαίρεση της απαιτούμενης επένδυσης 

δια της συνολικής παρούσας αξίας.

Πολλές έρευνες έχουν γίνει για τη μελέτη των κριτηρίων εκτίμησης 

των επιχειρήσεων, καθώς είναι το βασικό πρόβλημα της χρηματοδότησης 

με Venture Capital και η σύνθεση τους θα πρέπει στη συνέχεια να
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επιτρέπει την ορθολογική και αυτόματη επιλογή βιώσιμων επιχειρήσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι μελέτες των Pratt (1981), Tyebjee, Bruno 

(1984) και Wells (1974) για τις ΗΠΑ, η μελέτη των Wright & Robbie 

(1998) για το Ηνωμένο Βασίλειο και οι μελέτες των Battini (1987), 

Bessis (1988) και Zopounidis (1990) για τη Γαλλία. Διακρίνονται τρεις 

κυρίως κατηγορίες μελετών:

□ Οι έρευνες της πρώτης κατηγορίας είχαν για στόχο τη μελέτη των 

κριτηρίων εκτίμησης με τη βοήθεια περιγραφικών μεθόδων όπως 

συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, έρευνα με τηλέφωνο κλπ.

□ Οι έρευνες της δεύτερης κατηγορίας είχαν για στόχο τη μελέτη των 

κριτηρίων εκτίμησης με τη βοήθεια των γραμμικών στατιστικών 

μοντέλων (πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση).

□ Τέλος η τρίτη κατηγορία αυτή προτείνει πολυκριτήριες μεθόδους 

υποστήριξης αποφάσεων για τη μελέτη των κριτηρίων εκτίμησης.

Ενδεικτικά παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας (Πίνακας 2.3.) ο οποίος 

παρουσιάζει τα κριτήρια εκτίμησης που θεωρήθηκαν σημαντικά για τη 

πραγματοποίηση μιας επένδυσης σε προηγούμενες μελέτες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2«3· Κριτήρια Εκτίμησης της Επιχείρησης.

WELLS POINDEXTER TYEBJEE & BRUNO
(1974) (1976) (1984)

Sample: 8 VC Firms Sample: 97 VC Firms Sample: 46 VC Firms

(Personally Interviewed) (Mailed Questionnaires) (Telephone Survey, Open-ended Questions)

Factor Average Investment Criteria by Factor % of

Weight Rank Order of Respondents

Importance Mentioning

Management 10,0 1. Quality Of Management Skills & 89

Commitment Management History

Product 8,8 2. Expected Rate of Market Size /Growth 50

Return

Market 8,3 3. Expected Risk Rate of Return 46

Marketing Skill 8,2 4. Percentage Equity 

Share of Venture

Market Niche/ Position 20

Engineering Skill 7,4 S. Management Stake Financial History 11

in Firm

Marketing 7,2 6. Financial Provisions Venture Location 11

for Investor Rights

Financial Skill 6,4 7. Venture Development 

Stage

Growth Potential 11
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Manufacturing Skill 6,2 8. Restrictive Barriers to Entry 11

Covenants

References 5,9 9. Interest or Dividend Size of Investment 9

Rate

Other Participants in 5,0 10. Present Market / Industry 7

Deal Capitalization Expertise

Industry/Technology 4,2 11. Investor Control Venture Stage 4

Cash-Out Method 2,3 12. Tax Shelter Stake of Entrepreneur 4

Consideration

Η μελέτη και ίων τριών αυτών κατηγοριών των ερευνών έδειξε ότι τα 

πιο βασικά κριτήρια επιλογής τα οποία λαμβάνονται υπόψη είναι τα 

σχετικά με την ομάδα των managers (επαγγελματική εμπειρία,

διοικητική μόρφωση, ποιότητα διοίκησης, ενδιαφέρον των managers για 

την εξέλιξη της επιχείρησης, κλπ.), με την αγορά της επιχείρησης 

(εξέλιξη της αγοράς, ανταγωνιστική θέση στην αγορά, ανάγκες της

αγοράς, πρόσβαση στην αγορά κλπ.), με το προϊόν της εταιρίας

(μοναδικότητα του προϊόντος, περιθώρια κέρδους, τεχνικά 

χαρακτηριστικά, κλπ.) και τέλος με το marketing που εφαρμόζει η 

εταιρία. Ως συμπέρασμα των μελετών αυτών προκύπτει ότι κάθε

απόφαση χρηματοδότησης με Venture Capital είναι μια ειδική 

περίπτωση και ότι οι επενδυτές μπορούν να έχουν διαφορετικά 

συστήματα αξιολόγησης (προτιμήσεις, εμπειρίες, κριτήρια απόφασης, 

κλπ.).

2.9. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΝ ΕΠΕΚ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Η επένδυση Venture Capital γίνεται κατά κανόνα με συμμετοχή στο 

μετοχικό κεφάλαιο με προοπτική την πώληση των μετοχών της εταιρίας 

και ρευστοποίηση της επένδυσης. Τα ποσοστά συμμετοχής διαφέρουν. 

Πολλές εταιρίες περιορίζονται σε ποσοστά μειοψηφίας, π.χ. έως 49% του 

μετοχικού κεφαλαίου, ενώ οι μεγαλύτεροι επενδυτές δεν έχουν 

περιορισμούς και μπορούν να συμμετέχουν έως και σε ποσοστό 90%. 

Γενικά, η αποτελεσματική επιρροή μιας τέτοιας επένδυσης στην πορεία 

μιας επιχείρησης προϋποθέτει συμμετοχή τουλάχιστον 5% στο μετοχικό 

κεφάλαιο.
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Η έξοδος από την επένδυση γίνεται είτε με πώληση σε κάποια μεγάλη 

επιχείρηση, είτε, πιο συχνά, με τη δημόσια προσφορά και σε λίγες 

περιπτώσεις η επιχείρηση εξαγοράζεται εξ ολοκλήρου από τον 

επιχειρηματία που τη δημιούργησε.

■ Εξαγορά από μία μεγάλη εταιρία: συχνά ένα μέρος ή και ολόκληρη η 

χρηματοδοτούμενη επιχείρηση εξαγοράζεται από μια μεγάλη εταιρία, 

η οποία έχει εντυπωσιαστεί από τα αποτελέσματα ή τις προοπτικές 

εξέλιξης της.

• Πώληση μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου: όταν η

χρηματοδοτούμενη επιχείρηση έχει αναπτυχθεί αρκετά, χρειάζεται 

σημαντικά όμως νέα κεφάλαια, ώστε να συνεχίζει την εξελικτική 

πορεία της, αποφασίζεται συχνά η πώληση των μετοχών της στο 

κοινό. Αυτό γίνεται είτε με την πώληση νέων μετοχών στην πρωτογενή 

αγορά (primary market) είτε με την πώληση υπαρχουσών μετοχών 

στη δευτερογενή αγορά (secondary market), εφόσον έχουν εισαχθεί 

ήδη οι μετοχές της επιχείρησης στο χρηματιστήριο.

■ Χρηματοδότηση από μια παραδοσιακή πηγή: σε ορισμένες

περιπτώσεις είναι πιθανό μια παραδοσιακή πηγή χρηματοδότησης 

(π.χ. μια τράπεζα) να είναι διατεθειμένη να αντικαταστήσει τον 

Venture Capitalist εξαγοράζοντας τη συμμετοχή στην επιχείρηση. 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εξαγοράς του μεριδίου του Venture 

Capitalist από την ίδια την χρηματοδοτούμενη εταιρία.

2.10. ΠΟΕΟΕΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΕ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
TON ΕΤΑ1ΡΙΟΝ VENTURE CAPITAL

Ο υψηλός κίνδυνος που ενέχει η πρακτική του Venture Capital 

συνεπάγεται σχετικά χαμηλά ποσοστά επιτυχίας των πρωτοβουλιών που 

αναλαμβάνονται σε αυτό το επίπεδο. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι 

από το σύνολο των προτάσεων μόνο ένα 60-70% καταλήγει σε μια 

τουλάχιστον επαφή των ενδιαφερομένων μερών. Συνήθως, μόλις το 50% 

των επενδυτικών προτάσεων έχει ενδιαφέρον για περαιτέρω διερεύνηση. 

Ένα 20-25% περίπου καταλήγει σε λεπτομερή ανάλυση και
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διαπραγμάτευση, ενώ τελικά τα επενδυτικά σχήματα που προκύπτουν 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 3-6% επί των αρχικών προτάσεων. Από τις 

επενδύσεις που πραγματοποιούνται, περίπου 20-25% αποτυγχάνουν, 

40-55% επιβιώνουν και ένα 10-20% παρουσιάζει εξαιρετική ανάπτυξη 

και επιδόσεις.

Η απόδοση των επενδύσεων των εταιριών Venture Capital προέρχεται 

από δύο κυρίως πηγές: έσοδα από πιθανά μερίσματα ή τόκους και από 

κεφαλαιακά κέρδη προερχόμενα από την πώληση των μετοχών των 

χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων. Οι αποδόσεις αυτές εκφράζονται 

συνήθως με τη μορφή ενός ετήσιου προ φόρων εσωτερικού βαθμού 

απόδοσης (internal rate of return) της αρχικής επένδυσης. Στην έκταση 

που η απόδοση αυτή είναι μεγαλύτερη από το κόστος ευκαιρίας της 

(δηλαδή από την απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής επένδυσης η 

οποία είναι διαθέσιμη στους χρηματοδότες των εταιριών Venture 

Capital), οι επενδύσεις αυτές θα γίνουν ακόμα πιο ελκυστικές και κατά 

επέκταση θα υπάρξει μια ροή κεφαλαίων στον συγκεκριμένο κλάδο.

Οι Venture Capitalists δεν στοχεύουν μόνο στην μεγιστοποίηση της 

απόδοσης της επένδυσης τους, αλλά και στη μείωση του κινδύνου του 

χαρτοφυλακίου τους μέσω της μεθόδου της διαφοροποίησης 

(diversification). Η διαφοροποίηση του κεφαλαίου τους μπορεί να γίνει 

με τους παρακάτω τρόπους:

° Επενδύσεις σε πολλές επιχειρήσεις διαφορετικών όμως κλάδων. 

α Συμμετοχή και άλλων εταιριών Venture Capital στην ίδια επένδυση 

(syndication of Venture Capital investments).

° Επενδύσεις σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

° Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά 

στάδια ανάπτυξης.

Η επιτυχία ενός Venture Capitalist βασίζεται σε δύο χρυσούς 

κανόνες: πρώτον να μην αποθαρρύνεται από την αβεβαιότητα αλλά να 

αποδέχεται μία μικρή πιθανότητα επιτυχίας η οποία όμως αν 

πραγματοποιηθεί θα του αποφέρει μεγάλα κέρδη και δεύτερον να 

διαπιστώνει τις αποτυχίες σε αρχικό στάδιο και αν δεν είναι σε θέση να
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διορθώσει το πρόβλημα να αποσυρθεί από την επένδυση με όσο το 

δυνατόν μικρότερη ζημία.

Εκτός από την απόδοση όμως, οι εταιρίες Venture Capital 

ενδιαφέρονται και για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της υπό 

χρηματοδότηση εταιρίας. Αυτός είναι ίσιος και ένας από τους λόγους που 

οι περισσότερες εταιρίες Venture Capital εξειδικεύονται ανά κλάδο 

δραστηριότητας, όπως πχ. η βιοτεχνολογία ή ανά στάδιο 

χρηματοδότησης. Η εξειδίκευση αυτή βοηθά επίσης και στην απόκτηση 

πολύτιμης εμπειρίας, γνώσεων και πληροφοριών, καθώς ακόμη και στην 

ανάπτυξη ιδιαίτερης ικανότητας στον έλεγχο και στην καθοδήγηση των 

χρηματοδοτούμενων εταιριών.

2.11. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

VENTURE CAPITAL

Για τις επιχειρήσεις που δέχονται χρηματοδότηση στα πλαίσια του 

Venture Capital, ο θεσμός αυτός παρουσιάζει σημαντικά 

πλεονεκτήματα, αφού τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν την εμφάνισή 

τους στην αγορά και να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις 

ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, χωρίς να αυξήσουν το χρηματοδοτικό 

κίνδυνο καταφεύγοντας στον υπερβολικό δανεισμό. Εξάλλου, η 

συμμετοχή του Venture Capitalist στο μετοχικό κεφάλαιο της 

αναπτυσσόμενης εταιρίας επιτρέπει σε αυτή την τελευταία να επωφεληθεί 

των εμπειριών, των επαφών, καθώς και της οικονομικής, εμπορικής και 

διοικητικής τεχνογνωσίας που έχει να προσφέρει ο επενδυτής. Η 

επιχείρηση υποστηρίζεται επίσης ενεργά στο στρατηγικό σχεδίασμά, το 

marketing, τον οικονομικό προγραμματισμό και την εισαγωγή 

σύγχρονων μεθόδων διοίκησης. Τέλος, η συμμετοχή του θεσμικού 

επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο μιας νέας επιχείρησης της προσδίδει 

αναμφισβήτητο κύρος, κυρίως στην περίπτωση που αυτή ετοιμάζεται να 

εισαχθεί στο χρηματιστήριο, αφού η παρουσία του Venture Capitalist 

συντελεί στη βελτίωση των στοιχείων του ισολογισμού και τη συστηματική 

αύξηση της κερδοφορίας και της αξίας της επιχείρησης.
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Η ανάπτυξη του θεσμού Venture Capital έχει επίσης θετική επιρροή 

σιο σύνολο της οικονομίας, διότι αποτελεί αναπτυξιακό μοχλό που 

υπερβαίνει τις κλασικές μεθόδους χρηματοδότησης του τραπεζικού 

συστήματος και συμβάλλει τόσο στη γρήγορη ανάπτυξη των 

μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, όσο και στην ανάπτυξη και υγιή 

δομή της οικονομίας γενυ<ότερα. Οι εταιρίες Venture Capital θεωρείται 

από πολλούς ότι επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο καθώς από τη μία 

πλευρά διευκολύνουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και από την 

άλλη υποκινούν την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των ήδη 

υπαρχόντων, βοηθώντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη και στην 

καταπολέμηση της ανεργίας.

Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχουν και οι αρνητικές πλευρές του 

VC. Καθώς το ρίσκο σε πολλές περιπτώσεις για τους επενδυτές είναι 

ιδιαίτερα υψηλό, οι προσδοκίες για τα αναμενόμενα κέρδη αυξάνονται 

και σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, υπάρχει σημαντική πίεση 

προς τη διοίκηση της υπό χρηματοδότηση εταιρίας το ετήσιο ποσοστό 

της απόδοσης της επένδυσης να κυμαίνεται από 25% έως και 50%. 

Επιπρόσθετα, το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίο που παραχωρείται 

στους Venture capitalists και η αντίστοιχη εκπροσώπησή τους στο 

Διοικητικό Συμβούλιο μειώνει την αυτονομία της επιχείρησης και την 

ελευθερία «κινήσεων» αυτής.

2.12. ΑΤΥΠΟ VENTURE CAPITAL Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ- 
ΤΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ (BUSINESS ANGELS)

Ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης του Venture Capital 

αναφέρεται το ανεπίσημο επιχειρηματικό κεφάλαιο ή «επιχειρηματικοί 

άγγελοι» (Informal venture capital ή business angels). Η μορφή αυτή 

του επιχειρηματικού κεφαλαίου προϋπήρχε στις ΗΠΑ και μόλις τα 

τελευταία χρόνια άρχισε να επεκτείνεται με ραγδαίο ρυθμό στην Αγγλία 

και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται συνήθως για ευκατάστατους ιδιώτες, πρώην στελέχη 

επιχειρήσεων που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή άτομα που έχουν πωλήσει

ΣΦΥΡΙΔΟΥ Ο Λ ΥΜΠΙΆ
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την επιχείρησή τους και επιθυμούν να επενδύσουν τα χρήματα τους 

βασιζόμενοι κυρίως στην εμπειρία τους, μη φοβούμενοι τον κίνδυνο. Τα 

κίνητρά τους είναι πολλά και ποικίλουν, ενώ μπορεί να επενδύουν μόνοι 

ή ως μέρος ενός group. Γενικότερα οι business angels τείνουν να 

επενδύουν σε κλάδους στους οποίους έχουν κάποια εμπειρία ή 

προϋπηρεσία και τα κριτήρια τους για την επιλογή μιας χρηματοδότησης 

δεν είναι τόσα αυστηρά όσο αυτά των εταιριών Venture Capital. Μη 

οικονομικοί παράγοντες όπως η προσωπική σχέση με τα στελέχη της υπό 

χρηματοδότησης εταιρίας μπορεί να είναι πολλοί περισσότερο 

σημαντικοί.

Η δράση των επιχειρηματιών αγγέλων έρχεται να καλύψει το κενό 

που αφήνουν οι εταιρίες Venture Capital όσον αφορά την 

χρηματοδότηση μιας μικρομεσαίας επιχείρησης που βρίσκεται στο 

στάδιο εκκίνησης. Καθώς οι ΕΠΕΚ επενδύουν σε μικρό αριθμό 

επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας κάποια ανώτερα και κατώτερα όρια του 

κεφαλαίου που επενδύουν, πολλές επιχειρήσεις με μικρότερες 

απαιτήσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση. Οι 

εταιρίες αυτές συνήθως ενισχύονται από τους business angels.

2.13. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ TOY VC ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ

2.13.1 «AHOTEAMMΑΤΑ THE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY VC £ΤΗΝ 

Οικονομική Δραετηριοτητα the Ευρωπαϊκής Ενωσης

Μεγάλη έρευνα πραγματοποιήθηκε το 1998 από το ινσπτούτο 

European Venture Capital Association και σε συνεργασία με την εταιρία 

Coopers & Lybrand Corporate Finance, για την επίδραση που έχει το 

Venture Capital τόσο στην ανάπτυξη μιας εταιρίας όσο και στην 

ανάπτυξη της οικονομίας γενικότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται 

για την πρώτη έρευνα που πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
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αντικατοπτρίζει προηγούμενες μελέτες που εκπονήθηκαν από την εταιρία 

Coopers δε Lybrand σε συνεργασία με οργανισμούς Venture Capital της 

Γαλλίας, της Αγγλίας και των ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

προήλθαν από απαντήσεις 500 επιχειρήσεων σε ερωτηματολόγια που 

στάλθηκαν ταχυδρομικά σε 2.190 εταιρίες που είχαν χρηματοδοτηθεί με 

Venture Capital σε δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες. Οι επιχειρήσεις αυτές 

ρωτήθηκαν για την οικονομική τους πορεία τα τελευταία πέντε χρόνια 

καθώς και για την αντίληψη-προσδοκίες που έχουν για το ρόλο του 

επενδυτή Venture Capital και τη συμμετοχή του στη πορεία και 

ανάπτυξη της επιχείρησης. Ως σημείο αναφοράς για την ποσοτικοποίηση 

της ιδιαιτερότητας των χρηματοδοτούμενων εταιριών και για την 

επίπτωση που έχουν αυτές στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, νέων 

επενδύσεων και στην ανάπτυξη των εξαγωγών, χρησιμοποιήθηκε μια 

σύγκριση ανάμεσα στην οικονομική επίδοση των ερωτηθέντων και στην 

επίδοση των κορυφαίων 500 επιχειρήσεων της Ευρώπης, επιχειρήθηκε η 

ποσοτικοποίηση των

Παρακάτω αναφέρονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης μελέτης:

□ Σχεδόν το ένα δεύτερο των ερωτηθέντων επιχειρήσεων (48%) 

ιδρύθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια ενώ το 75% τα τελευταία δέκα 

χρόνια. Πάνω από το ένα τρίτο δραστηριοποιείται στον κλάδο της 

πληροφορικής και της τεχνολογίας. Στο Σχήμα 2.6. παρατίθεται το 

ποσοστό των εταιριών ανάλογα με το χρόνο δραστηριοποίησης τους.

SXHMA2.6.
Ετη Λειτουργίας Εταιριών.
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□ Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (74%) είναι μικρομεσαίες εταιρίες με 

αριθμό εργαζομένων που κυμαίνεται από 10 έως 499 άτομα ενώ το 

49% απασχολεί 50-499 άτομα προσωπικό(Σχήμα 2.7).

ΣΧΗΜΑ 2.7.
Ποσοστά Εταιριών Ανάλογα με τον Αριθμό του Προσωπικού.

□ Η ανάλυση της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων 

που χρηματοδοτούνται με Venture Capital έδειξε ότι οι Venture 

Capitalists κατά μέσο όρο κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών της 

εταιρίας (46%) ενώ ακολουθούν αμέσως μετά οι ιδρυτές των και η 

οικογένεια αυτών. Το Σχήμα 2.8. δείχνει της σύνθεση του μετοχικού 

κεφαλαίου των εταιριών του δείγματος:

ΣΧΗΜΑ 2.9.
Σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου των Χρηματοδοτούμενων 

Εταιριών.

■ Other 
Private 

Investors 
7%

Wl'iu-.H ./·)■

■ Corporatio

■ Public 
Holdings 

3%

Business 
Founders & 

Family 
37%

Venture
Capitalists

45%
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□ Παρά τις διαφορετικές ανάλογα με το χώρο δράστη ριοποίησής τους 

και συχνά δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι 

υπό χρηματοδότηση εταιρίες, η έρευνα έδειξε ότι αναπτύσσονται 

σταθερά και με γρήγορους ρυθμούς, ιδιαίτερα τα τελευταία πέντε 

χρόνια. Κατά μέσο όρο οι επιχειρήσεις του δείγματος είχαν ετήσιο 

ρυθμό ανάπτυξης 35%. Στο Σχήμα 2.10. επιχειρείται μια σύγκριση 

του ρυθμού ανάπτυξης των εταιριών του δείγματος με τον ρυθμό 

ανάπτυξης των κορυφαίων 500 ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

ΣΧΗΜΑ 2*10»
Σύγκριση του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Ανάπτυξης( 1991-1995).

□ Η πλειοψηφία των εταιριών αναγνώρισε ότι εκτός από κεφάλαια οι 

Venture Capitalists προσφέρουν πολλά περισσότερα, όσον αφορά 

οικονομικές συμβουλές (44%), βοήθεια σε θέματα στρατηγικής 

πολιτικής και γενικότερων κατευθύνσεων (43%) καθώς και θερμή 

υποστήριξη νέων και/ή καινοτόμων ιδεών (41%).

Q Το 72% του δείγματος υποστήριξε ότι η χρηματοδότηση με Venture 

Capital υπήρξε κρίσιμη (38%) ή σημαντική (34%) στην ανάπτυξη και 

εδραίωση της εταιρίας. Η αντίληψη αυτή είναι ακόμη πιο έντονη στις 

επιχειρήσεις με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, όπως φαίνεται και από το 

Σχήμα 2.11.:
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EXHMA2.il.
Επίδραση του Venture Capital στην Ανάπτυξη των Εταιριών.

□ Οι πλειοψηφία των ερωτηθένιων αναγνώρισαν το γεγονός ότι οι 

επενδυτές Venture Capital παρέχουν κάτι παραπάνω από 

χρηματοδότηση. Μόνο το 12% θεώρησε τον Venture Capitalist ως 

έναν «απλό χρηματοδότη», ενώ το 52% τον θεωρεί ως «ενεργό 

συνεργάτη». Σύμφωνα με τα διοικητικά στελέχη των υπό 

χρηματοδότηση εταιριών τρεις είναι οι βασικές υπηρεσίες που 

παρέχουν οι εταιρίες Venture Capital εκτός από οικονομικούς 

πόρους :οικονομικές συμβουλές(44%), βοήθεια στη χάραξη της 

εταιρικής στρατηγικής(43%) και λειτουργούν ως ακροατές για τις νέες 

ιδέες(41%).

2.13«2.Αποτβλε&μλτα the Εφαρμογηε toy VC ετηη

Οικονομική Δραετηριοτητα the Ελλαααε

Σε διδακτορική διατριβή η οποία εκπονήθηκε στην Αθήνα το 1995 

από την Ραγκούση Σ. επιχειρήθηκε η εκτίμηση της διαθέσιμης αγοράς 

Venture Capital αναφορικά με τη διάρθρωση αυτής και το πιθανό 

μέγεθος της σε περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα. Ως πρωτογενή 

στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των ισολογισμών μυτρομεσαίων 

επιχειρήσεων, ενώ χωρική μονάδα αναφοράς αποτέλεσαν οι νομοί της 

χώρας επειδή ο σχεδιασμός της περιφερειακής πολιτικής γίνεται 

σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση των νομών. Επίσης έγινε η υπόθεση

ΣΦΥΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
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ότι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για Venture Capital δεν επηρεάζεται 

από τον παράγοντα χώρο, δηλαδή ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης 

δεν επιδρά συστηματικά διαμόρφωση της ζήτησης. Συνεπώς θεωρήθηκε 

ότι ανεξαρτήτως τόπου, όλες οι επιχειρήσεις στις οποίες προσιδιάζει ο 

θεσμός θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Το μέγεθος της περιφερειακής διαθέσιμης αγοράς Venture Capital 

που εκτιμήθηκε, αντιπροσωπεύει τον πιθανό αριθμό των επιχειρήσεων 

που αποτελούν το αντικείμενο ενδιαφέροντος των εταιριών Venture 

Capital. Η εκτίμηση του μεγέθους της διαθέσιμης αγοράς Venture 

Capital, προϋποθέτει την ποσοτικοποίηση των χαρακτηριστικών που την 

προσδιορίζουν, γεγονός που παρουσίασε σημαντικές δυσκολίες λόγω της 

φύσης των χαρακτηριστικών αυτών. Παρόλα αυτά έγινε μια προσπάθεια 

να χρησιμοποιηθούν μεγέθη τα οποία είναι ενδεικτικά του δυναμισμού, 

της δραστηριότητας και του οικονομικού μέλλοντος μιας επιχείρησης. Τα 

μεγέθη αυτά έχουν τη μορφή δείκτη και είναι : τα καθαρά κέρδη προς 

ίδια κεφάλαια, ο ρυθμός μεταβολής του τζίρου και ο λόγος του τζίρου 

προς τα ίδια κεφάλαια.

Η εκτίμηση του μεγέθους και της χωρικής διάστασης της 

περιφερειακής αγοράς Venture Capital πραγματοποιήθηκε με βάση την 

κατανομή των επιχειρήσεων, που απασχολούσαν από 10 έως 100 άτομα, 

κατά νομό. Η διαθέσιμη αγορά Venture Capital κατά νομό εξήχθη 

υπολογίζοντας τον σταθμικό μέσο των επιχειρήσεων, που διαθέτουν τα 

οικονομικά εκείνα χαρακτηριστικά, ώστε μπορούν να αποτελέσουν 

αντικείμενο ενδιαφέροντος από τις εταιρίες Venture Capital.

Η μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση της 

διαθέσιμης αγοράς ήταν η εξής:

• Εκτιμήθηκε πρώτα η δυνητική αγορά για Venture Capital. To 

σημείο εκκίνησης για την εκτίμηση της, ήταν να ορισθούν οι 

καταστάσεις ή οι μονάδες στις οποίες το προϊόν 

χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σαν τέτοιες 

θεωρήθηκαν κυρίως οι επιχειρήσεις που έχουν νομική μορφή 

ανωνύμου εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.
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• Το επόμενο βήμα ήταν να ορισθεΐ εκείνο το τμήμα των 

επιχειρήσεων, στις οποίες το προϊόν χρησιμοποιείται ή έχει 

πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί. Αυτό το τμήμα της αγοράς 

ορίστηκε σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης, που στην 

περίπτωση της εκτιμώμενης δυνητικής αγοράς ήταν οι μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το επιλεγέν μέγεθος των 

επιχειρήσεων καθορίστηκε από τον αριθμό των 

απασχολουμένων σε αυτές. Από τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις επιλέχθηκαν όσες απασχολούσαν 10-100 άτομα 

προσωπικό, γιατί αυτό το μέγεθος λαμβανομένης υπόψη της 

ελληνικής πραγματικότητας θεωρήθηκε ότι το προσιδιάζει 

περισσότερο στο θεσμό και σχηματίζει τη δυνητικότητα αγορά 

για Venture Capital.

Η διατριβή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη του Venture 

Capital στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένη. Η ανάλυση του 

πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη διερεύνηση του μεγέθους της αγοράς 

Venture Capital και ανέδειξε ένα σημανακό αριθμό επιχειρήσεων που 

σύμφωνα με τις βασικές προϋποθέσεις που θέτουν οι εταιρίες Venture 

Capital, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης για 

χρηματοδότηση από αυτές. Από την άλλη πλευρά όμως έδειξε ότι οι 

επενδύσεις Venture Capital εμπεριέχουν μεγάλο κίνδυνο, ενώ 

παράλληλα οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας δεν είναι της 

τάξης που ευνοούν την δημιουργία κερδοφόρων επενδύσεων. 

Σημειώνεται όμως ότι λόγω των υψηλών δανειακών αναγκών του 

δημοσίου, υπάρχει η εναλλακτική λύση τοποθέτησης των κεφαλαίων των 

εταιριών Venture Capital σε μορφές επένδυσης υψηλής απόδοσης και 

χωρίς κίνδυνο.

Ειδική μνεία γίνεται στο γεγονός ότι προκειμένου μέσα σε αυτό το 

περιβάλλον να έχουν κίνητρο να δραστηριοποιηθούν εταιρίες Venture 

Capital και να ωφεληθούν έτσι επιχειρήσεις από το θεσμό, θα πρέπει να 

γίνει από την πολιτεία παρέμβαση στο ακόλουθο θέμα:

^ Επέκταση των κινήτρων για την δράστη ριοποίηση εταιριών 

Venture Capital και σε επιχειρήσεις που δεν πραγματοποιούν
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επενδύσεις μόνο υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. 

Συγκεκριμένα, πρέπει να ενισχύονται μέσω αυτών των κινήτρων 

επιχειρήσεις με δυναμισμό και προοπτικές ανάπτυξης.

Επίσης προκειμένου να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα του 

Venture Capital από τις επιχειρήσεις θα πρέπει:

^ Να γίνει προβολή του Venture Capital στην αγορά. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να ενημερωθούν τα στελέχη των 

επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όσων εξ αυτών έχουν οικογενειακό 

χαρακτήρα, για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από τη 

συμμετοχή της εταιρίας Venture Capital στο κεφάλαιο της 

εταιρίας τους.

Πιο συγκεκριμένα η αγορά Venture Capital με στοιχεία 1992 

εκτιμήθηκε σε 711 επιχειρήσεις κατάλληλες για τη περαιτέρω 

διερεύνηση από τις εταιρίες Venture Capital για χρηματοδότηση. Η 

γεωγραφική κατανομή της εκτιμηθείσας αγοράς Venture Capital ήταν 

ασύμμετρη, όπως φαίνεται και στο χάρτη που ακολουθεί(Χάρτης 2.1.).

ΧΑΡΤΗΣ 2.1.
Διαθέσιμη Αγορά Venture Capital. 1

1η Ομάδα Νομών 

2η Ομάδα Νομών

Ssss&fl 3η Ομάδα Νομών 

4η Ομάδα Νομών
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Η αγορά του Venture Capital συγκεντρώνεται κυρίως στους 

νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης οι οποίοι από κοινού συγκεντρώνουν 

το 82% της συνολικής αγοράς Venture Capital. Οι υπόλοιποι νομοί 

εντάσσονται σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τους νομούς 

Αχαΐας, Δωδεκανήσου, Λάρισας και Καβάλας και συγκεντρώνει το 7% 

της αγοράς με 10 επιχειρήσεις κατά μέσο όρο ανά νομό, κατάλληλες 

προς περαιτέρω διερεύνηση για χρηματοδότηση από τις εταιρίες Venture 

Capital. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τους νομούς Μαγνησίας, 

Κέρκυρας, Φθιώτιδας, Ιωαννίνων, Ημαθίας, Χανιών, Εύβοιας, Κοζάνης 

και Δράμας και συγκεντρώνει το 5% της αγοράς με 4 επιχειρήσεις κατά 

μέσο όρο ανά νομό, κατάλληλες προς περαιτέρω διερεύνηση. Οι 

υπόλοιποι νομοί της χώρας αποτελούν την τρίτη ομάδα, δηλαδή οι νομοί 

Κορινθίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, 

Καρδίτσας, Πιερίας, Σερρών, Έβρου, Ροδόπης, Λέσβου, Κυκλάδων, 

Αρκαδίας, Ηλείας, Ζακύνθου, Τρικάλων, Άρτας, Πρέβεζας, Καστοριάς, 

Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Ξάνθης, Λασιθίου, Ρεθύμνου, 

Χίου, Σάμου, Λακωνίας, Κεφαλονιάς, Λευκάδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, 

Θεσπρωτίας και Γρεβενών και συγκεντρώνει το 6% της αγοράς με 1 

επιχείρηση κατά μέσο όρο ανά νομό, κατάλληλη προς περαιτέρω 

διερεύνηση για χρηματοδότηση από τις εταιρίες Venture Capital.

Η επισκόπηση του Χάρτη 2.1. φανερώνει την ύπαρξη ενός σχετικά 

ισχυρού χωρικού προτύπου, δηλαδή η διαθέσιμη αγορά Venture Capital 

είναι σημαντική σε μερικούς μόνο νομούς. Οι νομοί αυτοί είναι όσοι 

βρίσκονται κατά βάση στον κύριο αναπτυξιακό άξονα της χώρας καθώς 

και οι νομοί Ιωαννίνων, Κερκύρας, Δωδεκανήσου, Χανιών και 

Ηρακλείου. Οι νομοί με τις μεγαλύτερες αγορές Venture Capital, είναι η 

Αττική και η Θεσσαλονίκη.

2.14. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Το κεφάλαιο αυτό αποπειράται να δώσει μια συνολική εικόνα του 

Venture Capital ως μέσου χρηματοδότησης καθώς αποτελεί μια 

πρωτότυπη διαδικασία σε σχέση με τις άλλες κλασικές διαδικασίες

ΣΦΥΡΙ ΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
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χρηματοδότησης (συμμετοχή στο κεφάλαιο, υψηλός κίνδυνος, ενεργός 

συμμετοχή στη διοίκηση της επιχείρησης). Συμπερασματικά το VC 

μπορεί να συνεισφέρει στις ακόλουθες δραστηριότητες ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων :

1. Υποστήριξη επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων, με μεγάλο 

δυναμικό ανάπτυξης.

2. Υποστήριξη μεγάλων επιχειρήσεων, όπως IBM, General 

Electric, Exxon, Xerox, Phillips και άλλων, στην ίδρυση 

εταιριών παροχής Venture Capital (που αποτελούν θυγατρικές 

τους εταιρίες) που έχουν βασικό στόχο τη διαφοροποίηση της 

παραγωγής των μητρικών επιχειρήσεων και για το λόγο αυτό 

χρηματοδοτούν μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

(corporate ventures)

3. Υποστήριξη στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε στρατηγικούς 

τομείς παραγωγής, όπως τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, 

ιατρική, βιοτεχνολογίες και άλλους.

4. Υποστήριξη στη διαδοχή και στη συνέχεια της δραστηριότητας 

μιας επιχείρησης, όταν χάνεται ο κύριος ιδρυτής της και δεν 

υπάρχουν διάδοχοι.

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την ανάπτυξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων ο θεσμός ταιριάζει ιδιαίτερα στις ανάγκες τους. Ο λόγος 

είναι ότι οι επιχειρήσεις που απαιτούν κεφάλαια για κάποιο νέο 

εγχείρημα, είναι συνήθως μικρές και μεσαίες, που αδυνατούν να βρουν 

τα κεφάλαια αυτά με συμβατικούς τρόπους, ενώ παράλληλα διαθέτουν 

ιδέες και προτάσεις για εντυπωσιακές επιτυχίες. Ένας άλλος λόγος που 

συνηγορεί στο ότι ο θεσμός προσιδιάζει ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, σχετίζεται με τον τρόπο που οι συμβουλευτικές και 

χρηματοδοτικές υπηρεσίες των εταιριών Venture Capital καλύπτουν τις 

ανάγκες των επιχειρήσεων. Τέλος και οι ίδιες οι εταιρίες Venture 

Capital, προτιμούν να επενδύουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι 

σε μεγάλες καθώς με τον τρόπο αυτό μοιράζεται ο κίνδυνος αποτυχίας 

της επένδυσης, ο οποίος αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής 

των επιχειρήσεων από τις ΕΠΕΚ.

ΣΦΥΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
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Ο θεσμός του Venture Capital που δημιουργήθηκε αρχικά στις 

ΗΠΑ και στη συνέχεια εξαπλώθηκε με ραγδαίους ρυθμούς στις χώρες 

της Δυτικής Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή το Venture Capital γνωρίζει 

μεγάλη ανάπτυξη σε χώρες όπως ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, 

Ολλανδία, Ιταλία και συνεισφέρει σημαντικά στην κοινωνικοοικονομική 

τους ανάπτυξη.

Ακόμη, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η χρηματοδότηση με Venture 

Capital απαιτεί υψηλή γνώση σε τεχνικές χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης, στατιστικής και επιχειρησιακής έρευνας, λόγω του 

πολύπλοκου και πολυδιάστατου προβλήματος αξιολόγησής της.

To Venture Capital έχει σήμερα μια παγκόσμια απήχηση, η 

οποία μεταφράζεται στο χώρο της επιστημονική κοινότητας με δύο 

διεθνή περιοδικά τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με θέματά του, 

όπως το “Journal of Business Venturing” (Elsevier) και το νέο- 

ιδρυόμενο “Venture Capital: An international Journal of

Enterpreneurial Finance” (Taylor and Francis). Κατά καιρούς διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά έχουν εκδώσει αφιερώματα στο Venture 

Capital, όπως το περιοδικό “Financial Management” (τευχ.23, 3/1994) 

και το περιοδικό “The Financier” (τευχ. 1,2/1994). Στην Ελλάδα, ειδικό 

αφιέρωμα στο Venture Capital έχει κάνει το Δελτίο της Ένωσης 

Ελληνικών Τραπεζών την περίοδο του Σεπτεμβρίου 1995. Επίσης και το 

επαγγελματικό περιοδικό Leader με ένα άρθρο της Ν. Καψή (Οκτώβριος 

1998, τεύχος 3) ανέλυσε το Venture Capital με τις προοπτικές του στη 

χώρα μας και παρουσίασε τρεις ελληνικές εταιρίες παροχής Venture 

Capital: την Global Finance, την Εμπορική Κεφαλαίου και την Alpha 

Ventures.

To Venture Capital μπορεί να αποτελέσει έναν κινητήριο μοχλό 

τεχνολογικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας, 

κυρίως μέσα στα πλαίσια της Ε.Ε., εφόσον τηρηθούν και αξιοποιηθούν 

σωστά όλες οι προϋποθέσεις ανάπτυξής του, οι οποίες έχουν ήδη 

παρουσιαστεί στα πλαίσια της εργασίας αυτής. Επίσης, η πρόοδος του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να βοηθήσει πολύ την ανάπτυξη 

των εταιριών παροχής Venture Capital, καθώς αυτές θα μπορούν πλέον

ΣΦΥΡΙΔΟΥ ΟΛ Υ Μ ΠIA
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να πουλούν με μεγάλο κέρδος και υπεραξίες (plus values) τις 

συμμετοχές τους μέσα στις χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις.

Σε επίπεδο αξιολόγησης επενδύσεων σε Venture Capital τα 

διάφορα μοντέλα εκτίμησης των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται 

αποτελούν σημαντικά εργαλεία, καθώς η ευελιξία τους επιτρέπει την 

εύκολη προσαρμογή τους στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες. Επιπλέον, η χρήση μεθόδων με πολλά κριτήρια 

δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στη διαδικασία αξιολόγησης 

στρατηγικών μεταβλητών, ιδιαίτερα σημαντικών για την αξιολόγηση των 

επενδύσεων σε Venture Capital. Η ενσωμάτωση τέτοιων μεθόδων σε 

ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα (DSSs) παρέχει στους venture 

capitalists ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό εργαλείο, μέσω του 

οποίου είναι δυνατή η λήψη ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων σε 

πραγματικό χρόνο (real time).

ΣΦΥΡΙΔΟ Υ Ο Α ΥΜΠΙΑ
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3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο σχετικά πρόσφατος αναπτυξιακός Νόμος 2601/98, αποτελεί 

μέσο χρηματοοικονομικής ενίσχυσης νέων επιχειρηματικών σχεδίων, 

καθώς και υφιστάμενων επιχειρήσεων που επιθυμούν να επεκτείνουν ή 

και να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική τους διαδικασία.

Με την θέσπιση επενδυτικών κινήτρων επιδιώκεται να μειωθεί το 

τελικό κόστος επένδυσης για την επιχείρηση, να αυξηθεί το ύψος της 

προσδοκώμενης απόδοσή της και εν γένει, να ελαττωθεί ο 

επιχειρηματικός κίνδυνος που εμπεριέχει κάθε επένδυση, ειδικά σε 

περιοχές χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης. Η σύνδεση της επιχορήγησης 

με τις νέες θέσεις απασχόλησης κατευθύνει σε μεγαλύτερο βαθμό τα 

κίνητρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων και εναρμονίζεται με την αυξημένη 

έμφαση που αποδίδεται στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια σύντομη περιγραφή των 

κυριότερων Άρθρων του νόμου ξεκινώντας από τον σκοπό που καλείται 

να επιτελέσει αυτός καθώς και τους φορείς στους οποίους απευθύνεται. 

Προκειμένου να εφαρμοσθεί ο νόμος, η Επικράτεια χωρίζεται σε ζώνες 

ενίσχυσης και οι επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να υπαχθούν σε αυτόν, 

πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις όπως, το ελάχιστο ύψος της 

παραγωγικής επένδυσης καθώς και η ίδια συμμετοχή σε αυτήν.

Η πολιτεία από την πλευρά της επιλέγει την επιχείρηση που θα 

υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο με βάση μια σειρά πολύπλοκων 

κριτηρίων.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι εκτός από την κατανόηση των 

κυριοτέρων σημείων του νόμου, ο εντοπισμός της χρησιμότητας του στην 

ενίσχυση τόσο της δημιουργίας νέων, όσο και της περαιτέρω ανάπτυξης 

ήδη υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΣΦΥΡΙ Λ ΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ



3.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ο Νόμος 2601/98 είναι ο νεώτερος μίας σειράς Αναπτυξιακών 

Νόμων που ψηφίστηκαν με σκοπό την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων 

και μέσω αυτών την περιφερειακή ανάπτυξη, την αύξηση της 

απασχόλησης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προστασία 

του περιβάλλοντος. Το νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγει σημαντικές 

καινοτομίες, όπως τη διάκριση των επενδυτικών φορέων, βάσει των ετών 

λειτουργίας τους, σε νέους και παλιούς, την ειδική αναφορά για τις 

υποχρεώσεις των επενδυτών, που προβλέπει πενταετή παρακολούθηση 

της διατήρησης των θέσεων, με υποχρέωση υποβολής εξαμηνιαίων 

δελτίων προόδου, κλπ.

Τα θεσμοθετημένα κίνητρα περιφερειακής και βιομηχανικής

ανάπτυξης που ίσχυσαν στην Ελλάδα από το 1950 μέχρι σήμερα 

περιέχονται στα νομοθετήματα που επιγραμματικά αναφέρονται 

παρακάτω1 :

■ Ν.Δ. 2687/53 "Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων 

εξωτερικού".

■ Ν.Δ. 4171/61 "Περί λήψεως γενικών μέτρων για την

υποβοήθηση της αναπτύξεως της οικονομίας της χώρας".

■ Ν.Δ. 1078/71 "Περί λήψεως φορολογικών και άλλων μέτρων 

προς ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης".

■ Ν.Δ. 1312/72 "Περί νέων μέτρων προς ενίσχυση της

περιφερειακής ανάπτυξης".

■ Ν.Δ. 1313/72 "Περί μέτρων ενίσχυσης της τουριστικής

ανάπτυξης".

■ Ν. 289/76 "Περί παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη 

παραμεθόριων περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων".

Κεφαλαίο Τρίτο

1 http://orpheus.ee.duth.gr/paxnth/istanf.htm
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■ Ν. 849/78 "Περί παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της 

περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας".

- Ν. 1116/81 "Περί παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της 

περιφερειακής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας και τη 

ρύθμιση συναφών θεμάτων".

- Ν. 1262/82 "Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της 

Οικονομικής και Περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και 

τροποποίηση συναφών διατάξεων"

Οι αναπτυξιακοί νόμοι στην περίοδο της μεταπολίτευσης 

παρουσίασαν σημαντική διαφοροποίηση στο επίπεδο της 

αποτελεσματικότητάς τους εξαιτίας της ανεπαρκούς διευθέτησης 

ορισμένων κρίσιμων ζητημάτων κατά την εφαρμογή τους, αλλά και της 

γενικότερης μεταβολής των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της 

χώρας, που συντελούν στη διαμόρφωση του εκάστοτε επενδυτικού 

ενδιαφέροντος.

Σχετικά με το Ν.289/76 παρατηρήθηκε περιορισμένη 

αποτελεσματικότητα, δεδομένου ότι υλοποιήθηκε μόλις το 9% των 

εγκριθέντων επενδυτικών προγραμμάτων, κυρίως, διότι ο νόμος άρχισε 

να ισχύει δίχως να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη υποδομή για τη 

λειτουργία του. Αποτέλεσμα του νόμου ήταν η σημαντική διαφορά 

μεταξύ των επιδοτήσεων : υλοποιήθηκαν - υπάχθηκαν στον νόμο 106,8 

δις δρχ., εγκρίθηκαν για τραπεζικό δανεισμό 19,4 δις δρχ. και 

εκταμιεύθηκαν μόνο τα 9,7 δις δρχ., ποσοστό δηλαδή κάτω του 9%. 

Παρόλα αυτά, εξαιτίας των ισχυρών κινήτρων που είχαν θεσπιστεί από το 

νόμο, δημιουργήθηκαν στα περιφερειακά διαμερίσματα ορισμένες 

παραγωγικές μονάδες, που είναι αμφίβολο, αν διαφορετικά θα είχαν 

εγκατασταθεί. Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

εκταμιευμένων πόρων (πέραν του 60%) διοχετεύτηκε στην περιοχή των 

νομών της Θράκης.

Ο βαθμός αποτελεσματικότητας τόσο του Ν.849/78, όσο και του
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Ν.1116/81 κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, λόγω της εφαρμογής 

τους για μικρά χρονικά διαστήματα, τις δυσχέρειες στην αντιμετώπιση 

θεμάτων ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των επενδυτικών σχεδίων, 

και τέλος, την έλλειψη συντονισμού κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης 

και επιλογής επενδυτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τους στόχους της 

εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής.

Η εφαρμογή του Ν. 1262/82 υπερέχει των προηγούμενων 

αναπτυξιακών νόμων σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση του κοινού, το 

ρυθμό υλοποίησης και την περιφερειακή διάσταση, παρατηρείται όμως 

και πάλι διάσταση μεταξύ των υπαγωγών και των υλοποιήσεων. Σχετικά 

με την περιφερειακή κατανομή των επενδύσεων σημειώνεται ότι πέραν 

του 70% υλοποιήθηκε στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας, 

γεγονός που αποτελεί σημαντική θετική εξέλιξη. Ως πλέον δυναμικές 

περιφέρειες, από άποψη ικανότητας προσέλκυσης επενδύσεων, 

εμφανίζονται οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 

Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεός Ελλάδας.

Ειδικότερα, τα συγκεντρωτικά στοιχεία και οι θέσεις εργασίας που 

δημιούργησαν οι ιδιωτικές επενδύσεις που υπάχθηκαν στον Ν. 1262/82 

και είχαν ολοκληρωθεί από την έναρξη ισχύος του έως την 31.12.1991, 

με πεδίο εφαρμογής την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

και ανά τομέα οικονομίας, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3*1. Αποτελέσματα του Νόμου 1262/82 στην Ανατολική 

Μακεδονία-Θράκη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ν. 1262/82 

Γεωργία Βιομηχανία Υπηρεσίες Σύνολο

Ύψος Ιδιωτικών 3.380 31.691,5 7.192,2 42.263,7
Επενδύσεων 

(εκατ. δρχ.)

Νέες θέσεις 566 9.402 1.026 10.994
απασχόλησης

ΣΦΥΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙ A
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Όπως είναι γνωστό, στις αρχές του 1998, κατατέθηκε για ψήφιση 

στο Ελληνικό Κοινοβούλιο νέος Αναπτυξιακός Νόμος με τίτλο: 

"Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή 

ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις", ο οποίος εισάγει σημαντικές 

καινοτομίες και αντικατοπτρίζει τις βασικές επιλογές και προτεραιότητες 

της σημερινής δημοσιονομικής πολιτικής.

3«3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ο σχετικά πρόσφατος νόμος 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών 

επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας 

(ΦΕΚ 81 Α’/15.04.98)», καλείται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο 

στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια. Όπως 

αναφέρει το ίδιο το κείμενο του νόμου στο Άρθρο 1, σκοπός του είναι η 

ανάπτυξη των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα και μέσω αυτών :

** Η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της περιφερειακής ανάπτυξης.

Η αύξηση των θέσεων απασχόλησης.

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Η αναδιάρθρωση τομέων και κλάδων της παραγωγής.

■=£ Η αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών στον ελληνικό και τον 

ευρύτερο διεθνή χώρο.

^ Η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση 

ενέργειας.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το πεδίο των κρατικών 

ενισχύσεων προσδιορίζεται από χην συνθήκη της Ρώμης που για να

αποφύγει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού απαγορεύει κατ’ αρχήν τις 

ενισχύσεις και τις επιτρέπει κατ’ εξαίρεση. Κάθε νομοθετική 

πρωτοβουλία επί του προκειμένου απαιτεί την σύμφωνη γνώμη της
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Επιτροπής, που συνήθως εξασφαλίζεται εκ των υστέρων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2601/98 παρέχονται 

χρηματοοικονομικά κίνητρα στις υπαγόμενες παραγωγικές επενδύσεις 

και ειδικότερα:

α) Enttf&fiYqorjnov συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο 

χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης 

του επενδυτικού σχεδίου

Ρ) wv .]ώκον που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο

τμήματος των καταβαλλομένων τόκων των μεσο-μακροπρόθεσμων 

δανείων τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας, που λαμβάνονται για την 

υλοποίηση της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης

Υ) ΕΐΦ^ΤΠ-ΦΙ.. Χρ.ΏJfaTOfonicrfc μ.ίφβ.&Φίε που συνίσταται στην 
κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλομένων δόσεων 

χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση της χρήσης 

καινούργιου μηχανολογυ<ού και λοιπού εξοπλισμού

6) Φορολογική απαΛλαγή ύψους μέχρι ενός ποσοστού επί της αξίας 

της ενισχυόμενης επένδυσης ή/ και της αξίας της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του 

οποίου αποκτάται η χρήση. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην απαλλαγή 

από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη διανεμομένων κερδών της 

πρώτης δεκαετίας από την πραγματοποίηση της επένδυσης ή του 

προγράμματος, με το σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου 

αποθεματικού.

ε) Ειδικά κίνητρα, πέρα των ανωτέρω, για ιδιαζόντως σημαντικές 

βιομηχανικές, μεταλλευτικές και τουριστικές επενδύσεις, ύψους άνω των 

είκοσι πέντε (25) δις δραχμών με σημαντικές επιπτώσεις στη διεθνή 

ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση με τη δημιουργία 

300 τουλάχιστον νέων θέσεων μόνιμης απασχόλησης.

Συγκεκριμένοι συνδυασμοί των παραπάνω κινήτρων δημιουργούν 

εναλλακτικά πακέτα:
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Η επιχορήγηση και επιδότηση τόκων, καθώς και η επιδότηση 

χοηυατοδοτικής ιιίσθωσικ αποτελούν το πρώτο πακέτο κινήτρων.

Η (ρορολονική απαλλανή και επιδότηση τόκων (αν ληφθεί επενδυτικό 

δάνειο) το δεύτερο πακέτο κινήτρων.

Επίσης προβλέπονται :

• ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης στα πλαίσια της ισόρροπης 

περιφερειακής ανάπτυξης, περιφερειών ή τμημάτων περιφερειών 

της χώρας ή ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσεων, τα οποία 

περιλαμβάνουν εκτός των προαναφερόμενων ειδών ενισχύσεων, 

πρόσθετα κίνητρα καθώς και ειδικά πρόσθετα κριτήρια 

επιλεξιμότητας και υπαγωγής.

• πολυετή επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης 

μεγάλων υφιστάμενων μεταποιητικών ή μεταλλευτικών 

επιχειρήσεων που απασχολούν τουλάχιστον 150 άτομα, με σκοπό 

τον εκσυγχρονισμό, την εξυγίανση και την ανάπτυξή τους, βάσει 

ολοκληρωμένων επιχειρηματικών προτάσεων.

Τα παραπάνω ρυθμίζονται με ad hoc Προεδρικά Διατάγματα και 

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

3.4. ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος παρουσιάζει μια καινοτομία καθώς για 

την εφαρμογή των ενισχύσεων του, οι φορείς της επενδυτικής 

δραστηριότητας, είτε πρόκειται για εταιρείες είτε για ατομικές 

επιχειρήσεις, διακρίνονται σε νέους ή παλαιούς.

Κέοι.,.φρβείς θεωρούνται οι νεοϊδρυόμενες εταιρείες ή ατομικές 

επιχειρήσεις, καθώς και εκείνες που υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής πριν 

παρέλθει πενταετία από τη σύστασή τους ή την έναρξη επιτηδεύματος 

προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις
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Παλαιοί φορείς είναι εκείνοι που υποβάλλουν αίτηση για 

εφαρμογή των ενισχύσεων του παρόντος, μετά την πάροδο πενταετίας 

από τη σύστασή τους ή την έναρξη επιτηδεύματος προκειμένου για 

ατομικές επιχειρήσεις. Οι φορείς οι οποίοι προέρχονται από συγχώνευση 

ή απορρόφηση υφισταμένων επιχειρήσεων, θεωρούνται ως παλαιοί 

εφόσον έστω και για μία από αυτές, έχει παρέλθει πενταετία από τη 

σύστασή της.

Ανάλογα με το είδος του φορέα παρέχονται και διαφορετικά 

«πακέτα» ενισχύσεων:

I. Για τις επενδύσεις των νέων Φορέων, παρέχονται αποκλειστικά οι 

κεφαλαιακές ενισχύσεις δηλαδή επιχορήγηση και επιδότηση τόκων 

ή/και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ έχουν παράλληλα 

τη δυνατότητα εναλλακτικής πρόσβασης και στο δεύτερο «πακέτο» 

κινήτρων (δηλαδή φορολογική απαλλαγή και επιδότηση τόκων).

II. Για τις επενδύσεις των παλαιών ωοοέων. παρέχονται μόνο οι 

ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής και της επιδότησης των 

τόκων.

Μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις παλαιών φορέων μπορεί να 

παρέχεται μόνο η επιχορήγηση από το πρώτο «πακέτο» κινήτρων:

I. Στις μεταποιητικές επιχειρήσεις για δαπάνες υλοποίησης 

ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου ελάχιστου συνολικού 

κόστους 1 δις δρχ. και για δαπάνες υλοποίησης 

επιχειρηματικού σχεδίου διάσωσης και αναδιάρθρωσης.

II. Επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού 

ελάχιστου συνολικού κόστους 500 εκ. δρχ.

III. Επιχειρηματικών σχεδίων μεταλλευτικών επιχειρήσεων 

ελάχιστου συνολικού κόστους 1 δις. δρχ.

IV. Για τις τεχνικές επιχειρήσεις των παλαιών φορέων παρέχεται 

μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης.
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Επίσης στις παρακάτω περιπτώσεις παλαιών φορέων, μπορούν να 

παρέχονται όλα τα είδη των ενισχύσεων :

I. Στις μεταποιητικές ή μεταλλευτικές επιχειρήσεις με τουλάχιστον 

150 άτομα προσωπικό όταν αυτές βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή 

θέση.

II. Για εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ζενοδοχειακών 

μονάδων.

III. Για επενδύσεις με ελάχιστο συνολικό κόστος 25 δις. δρχ.

Τέλος, παρέχονται τα παρακάτω είδη ενισχύσεων χωρίς διάκριση 

σε νέους ή σε παλαιούς φορείς :

1. Για τις ιδιαζόντως σημαντικές για την εθνική οικονομία επενδύσεις, 

όπως αυτές προσδιορίζονται στο Άρθρο 10 του νόμου, ύψους άνω των 

είκοσι πέντε (25) δις. δρχ παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη 

ενισχύσεων.

2. Για μια σειρά από ιδιάζουσες επενδύσεις όπως αναφέρονται 

αναλυτικά παρακάτω παρέχεται μόνο επιχορήγηση :

■ Για επενδύσεις ίδρυσης δημόσιας χρήσεως σταθμών

αυτοκινήτων.

■ Για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες των μεταποιητικών 

επιχειρήσεων που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησης 

προϊόντων και διασφάλισης της ποιότητας.

■ Για τις δαπάνες μετατροπής μεταποιητικών μονάδων για να 

γίνουν πιο ευέλικτες.

* Για τις δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά 

φιλικής τεχνολογίας σε μεταποιητικές μονάδες.

■ Για τις δαπάνες επενδύσεων μεταποιητικών μονάδων για 

παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.
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■ Οι δαπάνες για ίδρυση ή επέκταση μεταποιητικών μονάδων για 

την οικολογική αποσυναρμολόγηση προϊόντων συσκευασίας.

■ Τεχνικές εταιρείες μόνο για τον εκσυγχρονισμό τους.

3. Για τις ιερές μονές για την ανέγερση και εκσυγχρονισμό ξενώνων ή για 

τη μετατροπή κτιρίων τους σε ξενώνες, καθώς και για την ανέγερση, 

επέκταση, εκσυγχρονισμό ή μετατροπή κτιρίων τους σε χώρους 

κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, παρέχεται επιχορήγηση και 

επιδότηση τόκων η/και επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

3.5 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο καθεστώς των ενισχύσεων του νόμου 2601/98 υπάγονται οι 

κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που δραστηριοποιούνται σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας:

• Πρωτογενή: θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις

ιχθυοκαλλιέργειας κλπ.

• Δευτερογενή: μεταποιητικές επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες 

σύμφωνα με την κατάταξη ΣΤΑΚΟΔ 91 της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Ελλάδος.

• Τριτογενή: εργαστήρια εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, 

μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και 

ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας, επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογιών 

και βιομηχανικών σχεδίων, παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά 

προηγμένης τεχνολογίας, ανάπτυξης λογισμικού, εργαστήρια 

παροχής υπηρεσιών ποιότητας κλπ. •

• Τουρισμό: περιλαμβάνονται εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων και οι 

ειδικές τουριστικές υποδομές, όπως συνεδριακά και χιονοδρομικά 

κέντρα, μαρίνες, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας,
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τουρισμού υγείας, προπονητικού και αθλητικού τουρισμού, 

αξιοποίηση ιαματικών πηγών, εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης 

μορφής σε ξενοδοχεία και camping κλπ.

Στις ενισχύσεις του παρόντος Νόμου υπάγονται επίσης:

• Οργανισμοί Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και

• Ιερές Μονές .

Παράλληλα ο νέος Νόμος πρωτοτυπεί καθώς παρέχει κίνητρα για 

επενδύσεις στην αλλοδαπή:

1. Μεταποιητικές επιχειρήσεις για ίδρυση παραγωγικών 

μονάδων

2. Γεωργικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις

3. Κέντρα κοινής επιχειρηματικής δράσης εκτός των χωρών της 

Ε.Ε.

4. Εταιρείες διεθνούς εμπορίου εκτός των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο Άρθρο 3 του νόμου οι επενδυτικές και λοιπές δαπάνες των 

ανωτέρω κατηγοριών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προσδιορίζονται 

αναλυτικότατα για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές. Κατά κανόνα 

όμως οι σημαντικότερες επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής :

• Κατασκευή ή επέκταση και ο εκσυγχρονισμός κτιριακών 
εγκαταστάσεων των υπαγομένων επιχειρήσεων. •

• Η αγορά αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικών ή 

βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα σε 

ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ και ανήκουν κατά κυριότητα σε αυτές.

• Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού 

μηχανολογικού ή τεχνικού εξοπλισμού παραγωγής.

• Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων συστημάτων
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αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης.

• Οι δαπάνες μελετών και επενδύσεων που αποσκοποΰν στην 

εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας 

(πληροφορική, τηλεπληροφορική).

• Η κατασκευή καινούργιων αποθηκευτικών χώρων, ψυκτικών 

χώρων, χώρων ξήρανσης και συντήρησης προϊόντων, η αγορά 

καινούργιων αυτοκινήτων ψυγείων.

• Κλπ.

Ο νόμος παραθέτει μια σειρά από επενδύσεις που δεν θεωρούνται 

παραγωγικές όπως για παράδειγμα η απόκτηση επιβατηγών αυτοκινήτων 

μέχρι 6 θέσεων, επίπλων και σκευών γραφείων, γηπέδων ή 

αγροτεμαχίων. Επίσης, δεν αποτελούν μέρος των επιλέξιμων δαπανών 

και δεν επιχορηγούνται οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 

υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο επενδυτής έχει 

πραγματοποιήσει κάποιο έργο πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής 

στον νόμο θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες 

που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν 

συνυπολογίζονται στο επιχορηγούμενο κόστος ούτε στην ίδια συμμετοχή 

του.

Κατ' εξαίρεση δεν θεωρούνται ότι αποτελούν έναρξη της επένδυσης 

και μπορούν να περιληφθούν στο κόστος της παραγωγικής επένδυσης:

• προκαταρκτικές εδαφολογικές εργασίες (διαμόρφωση, περίφραξη),

• δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας

• δαπάνες για την σύνταξη της οικονομοτεχνυ<ής μελέτης και τη 

συνομολόγηση δανείων.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπουργοί Εθνικής 

Οικονομίας και Ανάπτυξης διατηρούν το δικαίωμα της έκδοσης κοινής 

υπουργικής απόφασης με την οποία να εξαιρούν από τα κίνητρα κάποιες
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κατηγορίες επενδύσεων. Στα πλαίσια αυτά υπάρχει ήδη μια τέτοια κοινή 

υπουργική απόφαση, η οποία είχε εκδοθεί στα πλαίσια του 

προηγούμενου νόμου και η οποία εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τις 

μεταβατικές διατάξεις του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την οποία 

εξαιρούνται από τα κίνητρα οι ιδρύσεις - επεκτάσεις ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων που βρίσκονται στα νησιά Ρόδο, Κω, Πάτμο, Κάρπαθο. Η 

εξαίρεση δεν αφορά τους εκσυγχρονισμούς ξενοδοχείων, τις μετατροπές 

παραδοσιακών κτιρίων σε ξενοδοχεία και τις επενδύσεις ανέγερσης 

συνεδριακών κέντρων, κέντρων αθλητικού τουρισμού και λοιπών ειδικών 

μορφών τουρισμού, που έχουν δυνατότητα υπαγωγής ακόμα και αν 

πραγματοποιούνται στα προαναφερθέντα νησιά.

3.6* ΖΟΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου η Επικράτεια χωρίζεται σε 

τέσσερις περιοχές (ΖΩΝΕΣ) όπως φαίνεται και στο Πίνακα 3.2., εκ των 

οποίων οι δύο είναι καθορισμένες (Α' και Δ' ) και οι άλλες δύο 

καθορίζονται με κοινή Υπουργική απόφαση κάθε δύο έτη με 

συγκεκριμένα κριτήρια :

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.

Ποιες περιοχές περιλαμβάνουν οι ΖΩΝΕΣ.

I
* Τη Θράκη

• Τις ΒΙ.ΠΕ, Ε.Τ.Β.Α της περιφερειακής Ηπείρου

* Τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό μέχρι 

3.100 κατοίκους.

Δ’
• Τα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τη Νήσο Θάσο, το 

Νομό Δωδεκανήσου πλήν πόλης της Ρόδου

• Την παραμεθόρια ζώνη του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας
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• Περιφέρειες ή νομοί Επικράτειας που εμφανίζουν έντονα 

προβλήματα ανεργίας

• Περιφέρειες ή νομοί που εμφανίζει μείωση ο ενεργός 

πληθυσμός της χώρας. Περιλαμβάνεται και η Ζώνη 

Λαυρεωτικής του Νομού Αττικής

• Την ΒΙ.ΠΕ, Ε.Τ.Β.Α της επαρχίας Λαγκάδα και τμήμα του 

Ποταμού Αξιού

Την επαρχία Τροιζήνας του Νομού Αττικής

• Περιφέρειες που δεν εντάσσονται στις περιοχές Δ, Γ και A

* Τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην των τμημάτων 

τους που εντάσσονται στις λοιπές περιοχές •

Ο χωρισμός αυτό έγινε με σκοπό την άρση των ανισοτήτων και την 

επενδυτική αποκέντρωση, για την εφαρμογή του νόμου, καθώς οι 

τέσσερις αυτές περιοχές παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Περιοχή Α' : Κορεσμένη

• Περιοχή Β' : Ανεπτυγμένη

• Περιοχή Γ' : Μη ανεπτυγμένη

• Περιοχή Δ' : Προβληματική από άποψη ανάπτυξης.

Κατά κανόνα η περιοχή στην οποία πραγματοποιείται μια επένδυση 

αποτελεί το κύριο κριτήριο καθορισμού του ποσοστού. Με άλλα λόγια ο 

κανόνας είναι ότι τα κίνητρα που παρέχονται είναι μεγαλύτερα στην 

περιοχή Δ, μικρότερα στη Γ και ακόμα μικρότερα στην περιοχή Β. Από 

τον κανόνα αυτόν υπάρχουν εξαιρέσεις για τις οποίες το είδος της 

επένδυσης (και όχι η περιοχή) αποτελεί κριτήριο καθορισμού του
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ποσοστού επιχορήγησης.

Το ποσοστό της επιχορήγησης συνδέεται με τις δημιουργούμενες νέες 

θέσεις απασχόλησης και εναρμονίζεται με την αυξημένη έμφαση που 

αποδίδεται στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Ο ορισμός οροφής 

καταβαλλομένης επιχορήγησης ανά δημιουργοΰμενη νέα μόνιμη θέση 

εργασίας ορίζεται σε 15 εκατ. δρχ. ανά θέση, ελεγχόμενη για μια 

πενταετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Ο παραπάνω περιορισμός δεν υωίσταται νια επενδύσεις όπως τα 

ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια, οι καινοτομικές επενδύσεις, οι 

επενδύσεις ανανεώσιμων μορφών ενέρνειας, προστασίας περιβάλλοντος 

κλπ.

Ο παρακάτω πίνακας 3.3. δείχνει τα ποσοστά επιχορήγησης των νέων 

και παλαιών φορέων ανάλογα με το είδος της ενίσχυσης και με την 

περιοχή δράστηριοποίησης τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΖΩΝΗ Δ’ ΖΩΝΗ Γ ΖΩΝΗ Β

ΝΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Επιχορήγηση, επιδότηση τόκων 

και επιδότηση χρηματοδοτικής 

μίσθωσης ή εναλλακτικά,

40% 30% 15%

Επιδότηση τόκων και φορολ/κή 40% 30% 15%

απαλλαγή
και 100% και 70% και 40%

ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Επιδότηση τόκων και φορολ/κή 40% 30% 15%

απαλλαγή
και 100% και 70% και 40%

ΣΦΥΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 9 8

Με τα ως άνω ποσοστά ενισχύονται :

Μεταποιητικές επιχειρήσεις, γεωργικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις 

τυποποίησης και συσκευασίας πρωτογενών προϊόντων, υγρών καυσίμων, 

κέντρα αποθεραπείας, ΟΤΑ και Ν.Α

Με προσαυξημένους συντελεστές περιλαμβανομένης και της Α' 

ζώνης ενισχύονται:

• Επενδύσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων για παραγωγή 

προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας.

■ Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος.

■ Επενδύσεις αξιοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας.

• Δαπάνες επενδύσεων σε εργαστήρια εφαρμοσμένης έρευνας.

Επίσης για επιχειρήσεις έρευνας, (ερευνητικά εργαστήρια), 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας και 

επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού, παρέχονται :

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4»

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΖΩΝΗ ΖΩΝΗ Β ΖΩΝΗ A

Δ’ και Γ'

Επιχορήγηση, επιδότηση τόκων και 

επιδότηση χρημ/δοτικής μίσθωσης

40% 30% 25%

ή εναλλακτικά, Επιδότηση τόκων 40% 30% 25%

και φορολογική απαλλαγή
& 100% & 70% & 60%

Με ποσοστό 40% για όλες τις ζώνες και όλους τους φορείς 

επένδυσης (παλαιούς και νέους) φορείς ενισχύονται:

■ Δαπάνες εκπόνησης μελετών, αγοράς εξοπλισμού, έξοδα
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πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας προϊόντων σύμφωνα 

με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

■ Δαπάνες εισαγωγής φιλικής περιβαλλοντολογικά τεχνολογίας 

στην παραγωγική διαδικασία.

■ Δαπάνες επενδύσεων παραγωγής καινοτομικών προϊόντων

■ Δαπάνες επενδύσεων αποσυναρμολόγησης οικολογικών 

προϊόντων.

■ Δαπάνες για την μετατροπή μεταποιητικών επιχειρήσεων ώστε 

να γίνουν πιο ευέλικτες.

■ Δαπάνες εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία

Με ενίσχυση 40% επιχορήγηση, επιδότηση τόκων, επιδότηση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης ή με φορολογική απαλλαγή 100% και 

επιδότηση τόκων 40% ενισχύονται οι επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας.

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ποιότητας παρέχεται η 

ενίσχυση της επιχορήγησης σε ποσοστό 40% για όλες τις ζώνες και όλους 

τους φορείς.

Οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις αξιοποίησης 

βιομηχανικών ορυκτών παρέχεται για το πρώτο πακέτο ενίσχυσης σε 

όλες τις περιοχές πλήν της Α', ενιαίο ποσοστό 30% ή φορολογική 

απαλλαγή 70% και επιδότηση τόκων 30%.

Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης σταθμών αυτοκινήτων 

επιχορηγούνται με 600.000 δρχ. ανά νόμιμη θέση στάθμευσης για όλες 

τις ζώνες και για όλους τους φορείς.

Στις επιχειρήσεις μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων σε 

απομακρυσμένες περιοχές της χώρας παρέχεται σε νέους και παλαιούς 

φορείς επιχορήγηση και επιδότηση τόκων σε ποσοστό 25%.

Τα κέντρα κοινής επιχειρηματυ<ής δράσης και εταιρείες διεθνούς 

εμπορίου ενισχύονται με ενιαίο ποσοστό 30% για όλες τις περιοχές της
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Ελληνικής επικράτειας και με ποσοστό 25% για τις επενδύσεις στην 

αλλοδαπή.

Για τις επενδύσεις των εμπορικών επιχειρήσεων παρέχεται μόνο η 

ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής σε όλες τις περιοχές της χώρας σε 

ποσοστό 50%.

Οι τεχνικές επιχειρήσεις ενισχύονται για την αγορά καινούργιων 

μηχανημάτων σε όλες τις ζώνες επικράτειας με ποσοστό 10%. Η 

επιχορήγηση παρέχεται σε παλαιούς και νέους φορείς.

Στις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά και διατηρητέα 

κτίρια παρέχονται, σε όλες τις περιοχές πλην της Α, ενιαία ποσοστά 

ενίσχυσης :

■ Επιχορήγηση και επιδότηση τόκων 40% ή εναλλακτικά

■ Φορολογική απαλλαγή 100% και επιδότηση τόκων 40%

Οι ιερές μονές ενισχύονται με την επιχορήγηση, την επιδότηση 

τόκων και τη χρηματοδοτική μίσθωση σε όλες τις ζώνες πλην της Α' σε 

ποσοστό 30%.

Τα ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια μεταποιητικών και 

μεταλλευτικών επιχειρήσεων παλαιών φορέων καθώς και επιχειρήσεων 

ανάπτυξης λογισμικού επιχορηγούνται σε όλες τις ζώνες με ποσοστό 

35%.

Επιχειρηματικά σχέδια στην αλλοδαπή μεταποιητικών 

επιχειρήσεων επιχορηγούνται με ποσοστό 25%. Άλλες επενδύσεις 

μεταποιητικών και γεωργικών κτηνοτροφικών και αλιευτικών 

επιχειρήσεων στην αλλοδαπή με ποσοστό 30%.

Επενδύσεις στην ΒΙ.ΠΕ, Ε.Τ.Β.Α επαρχίας Λαγκαδά ενισχύονται 

με φορολογική απαλλαγή και επιδότηση τόκων σε ποσοστά 40% και 15% 

αντίστοιχα.

Επενδύσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων στους νομούς Ξάνθης,
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Ροδόπης, Εβρου, Καβάλας και Δράμας ενισχύονται με πέντε επιπλέον 

ποσοστιαίες μονάδες για την επιχορήγηση τόκων ή και χρηματοδοτικής 

μίσθωσης έως την 15/9/1999.

Παρεχόμενες ενισχύσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις για ίδρυση ή 

επέκταση :

• Δ' ζώνη : Στο πρώτο πακέτο ενισχύσεων ενιαίο ποσοστό 25%

και για τη Γ' ζώνη ποσοστό 15% ή εναλλακτυ<ά:

. Στη Δ' ζώνη φορολογική απαλλαγή 60% και επιδότηση τόκων

25% και στη ζώνη Γ’ 40% και 15% αντίστοιχα

Για εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων και campings παρέχονται, σε όλες τις 

περιοχές περιλαμβανομένης και της Α', ενιαία ποσοστά ενίσχυσης ως

ε§ή$ :

• Επιχορήγηση, επιδότηση τόκων και επιδότηση

χρηματοδοτικής μίσθωσης ενιαίο ποσοστό 25% ή 

εναλλακτικά

• Φορολογική απαλλαγή 60% και επιδότηση τόκων 25%

Για μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε 

ξενοδοχειακές μονάδες, παρέχονται σε όλες τις περιοχές

περιλαμβανομένης και της Α'

• Επιχορήγηση, επιδότηση τόκων και επιδότηση

χρηματοδοτικής μίσθωσης 40% ή εναλλακτικά

• Φορολογική απαλλαγή 100% και επιδότηση τόκων 40%

Για συνεδριακά κέντρα, χιονοδρομικά κέντρα, αξιοποίηση ιαματικών 

πηγών, λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες), κέντρα θαλασσοθεραπείας, 

κέντρα τουρισμού υγείας και κέντρα προπονητικού- αθλητικού 

τουρισμού, παρέχονται, σε όλες τις περιοχές, περιλαμβανομένης και της 

Α, ενιαία ποσοστά ενίσχυσης :

• Επιχορήγηση, επιδότηση τόκων και επιδότηση
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χρηματοδοτικής μίσθωσης 35% ή εναλλακτικά

• Φορολογική απαλλαγή 70% και επιδότηση τόκων 35%

Για συνεδριακά κέντρα εκτός ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, για 

γήπεδα γκολφ, παρέχονται, σε όλες τις περιοχές περιλαμβανομένης και 

της Α, ενιαία ποσοστά ενίσχυσης ως εξής :

• Επιχορήγηση, επιδότηση τόκων και επιδότηση

χρηματοδοτικής μίσθωσης 40% ή εναλλακτικά

• Φορολογική απαλλαγή 100% και επιδότηση τόκων 40% 

Παράλληλα καθορίζονται με Υπουργικές αποφάσεις οι ενισχύσεις για:

• Σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων που 

υποβάλλονται από παλαιούς φορείς

• Επενδύσεις άνω των 25 δις από παλαιούς και νέους φορείς.

• Επενδύσεις επιχειρήσεων ειδικών καθεστώτων (με προεδρικό 

διάταγμα)

3.7, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΟΝ

3.7.1 ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Για να μπορεί μια επένδυση να υπαχθεί στον Ν. 2601/1998 θα 

πρέπει ο προϋπολογισμός της να είναι μεγαλύτερος από ένα ελάχιστο 

που προβλέπει ο νόμος. Το κατά περίπτωση ελάχιστο ύψος παραγωγικής 

επένδυσης για την υπαγωγή στο Νόμο αυτό παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5.

Ελάχιστο Ύψος Προϋπολογισμού κατά κατηγορία επένδυσης για 

υπαγωγή στον Ν. 2601/98.

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ίδρυση ή Επέκταση 45.000.000 δρχ.

Στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τις Σποράδες 

και τα νησιά Θάσο και Σαμοθράκη

25.000.000 δρχ.

Εκσυγχρονισμός 10.000.000 δρχ

Δαπάνες μετατροπής ως προς την ευελιξία, εισαγωγής 

φιλικής περιβανιολλογικά τεχνολογίας και παραγωγής 

καινοτομικών προϊόντων

50.000.000 δρχ

Ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και 

αναδιάρθρωσης

2.000.000.000 δρχ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ίδρυση 250.000.000 δρχ.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ίδρυση 250.000.000 δρχ.

Στην Περιοχή Δ 150.000.000 δρχ.

Επέκταση 150.000.000 δρχ.

Στην Περιοχή Δ 100.000.000 δρχ.

Εκσυγχρονισμός 50.000.000 δρχ.

Κάτω των 25 κλινών 25.000.000 δρχ

Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε 

ξενοδοχειακές μονάδες

25.000.000 δρχ.

Όταν αυτά ανήκουν σε Ο.Τ.Α και Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση

15.000.000 δρχ.
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Εκσυγχρονισμό τουριστικών οργανωμένων

κατασκηνώσεων

25.000.000 δρχ

ΜΟΝΑΔΕΣ! ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ίδρυση 30.000.000 δρχ.

Εκσυγχρονισμός 10.000.000 δρχ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ίδρυση ή Επέκταση 30.000.000 δρχ

Εκσυγχρονισμός 10.000.000 δρχ.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Ε§οπλισμός 30.000.000 δρχ.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Ίδρυση ή Επέκταση 30.000.000 δρχ.

Εκσυγχρονισμός 10.000.000 δρχ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ίδρυση ή Επέκταση 15.000.000 δρχ

Εκσυγχρονισμός 5.000.000 δρχ.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ίδρυση 250.000.000 δρχ.

Επέκταση 50.000.000 δρχ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια 1.000.000.000 δρχ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια 500.000.000 δρχ.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δαπάνες Μηχανοργάνωσης 60.000.000 δρχ.

Για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από πέντε 500.000.000 δρχ.

τουλάχιστον ΜΜΕ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Εξοπλισμός 100.000.000 δρχ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Εκσυγχρονισμός 50.000.000 δρχ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ *Η

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Επενδύσεις 25.000.000 δρχ.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Ίδρυση - Επέκταση 60.000.000 δρχ.

Εκσυγχρονισμός 10.000.000 δρχ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ Ή

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Επενδύσεις 25.000.000 δρχ.
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Για επενδύσεις μεταποιητικών και γεωργικών επιχειρήσεων στην 

αλλοδαπή το ελάχιστο και το μέγιστο ύψος της επένδυσης καθορίζεται 

κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

Παράλληλα παρέχονται έως 15.000.000 δρχ για κάθε θέση 

εργασίας. Ιδιαίτερα στις τουριστικές επιχειρήσεις θέσεις εργασίας 

νοούνται και οι εποχιακές. Ο περιορισμός αυτός, δεν έχει εφαρμογή για :

ί. Εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων ή κατασκηνωτικών

κέντρων.

ϋ. Επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος,

ίίί. Επενδύσεις για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας . 

ίν. Επενδύσεις για δημόσιας χρήσης σταθμούς αυτοκινήτων, 

ν. Επενδύσεις επιχειρήσεων υγρών καυσίμων και υγραερίων, 

νί. Επενδύσεις άνω των 25 δις δρχ.

νίί. Επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης 

βιομηχανικών επιχειρήσεων.

νίίί. Επενδύσεις επιχειρήσεων που εντάσσονται στα ειδικά 

καθεστώτα.

ίχ. Επιχειρηματικά σχέδια μεταποιητικών και μεταλλευτικών 

επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού.

χ. Ορισμένων επενδύσεων των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

χί. Επενδύσεις των ιερών μονών, Ο.Τ.Α ή της νομαρχιακής 

αυτοδιοίκησης, και των συνεταιρισμών.

χϋ. Επενδύσεις τεχνικών εταιριών.

Το μέγιστο ύψος επιχορήγησης των παραπάνω επιχειρήσεων δεν 

μπορεί να υπερβεί τα 5 δις σε μια πενταετία.
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3.7.2 Ιδια συμμέτοχη

Για να μπορεί μια επένδυση να υπαχθεί πρέπει ο φορέας της 

επένδυσης να συμμετέχει με ένα ποσοστό στο ύψος της επένδυσης. Το 

ποσοστό της ίδιας συμμετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 40% 

των ενισχυόμενων δαπανών ανεξαρτήτως είδους επένδυσης και περιοχής 

πραγματοποίησης της.

Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση που έχει εγκριθεί 

αρχικά με την απόφαση υπαγωγής δεν είναι δυνατό να μειωθεί κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.

Ως ίδια συμμετοχή του επενδυτή νοείται για μεν τις νεοΐδρυόμενες 

εταιρείες το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε τις υφιστάμενες 

εταιρείες το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους που 

προκύπτει από νέες σε ιιετοητά εισφορές των εταίρων ή κατά περίπτωση 

τα ωορολονηθέντα αποθευατικά εκτό<: του τακτικού χωρίς να απαιτείται 

αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου(λαμβάνεται πάντα υπόψη 

η οικονομική ευρωστία της επιχείρησης) και υπό τον όρο ότι τα 

αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση 

δεκαετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά 

εμφανίζονται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της 

επιχείρησης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση δεκαετίας 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 29 του 

συγκεκριμένου άρθρου.

Για να είναι δυνατόν να αποτελόσουν ίδια συμμετοχή στην 

επένδυση τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεματικά της επιχείρησης, 

πρέπει να ελέγχεται κατά το στάδιο αξιολόγησης της επένδυσης η 

επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης μετά την αφαίρεση των ποσών 

των διαθεσίμων της που πρόκειται να αποτελόσουν την ίδια συμμετοχή.

Ειδικά όσον αφορά τα επιχειρηματικά σχέδια μιας επιχείρησης, 

για τον υπολογισμό της ίδιας συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη μόνο το 

σκέλος του σχεδίου που αφορά σε επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά
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στοιχεία. Για το υπόλοιπο μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου, δηλαδή 

τις λειτουργικές και συναφείς δαπάνες, δεν έχουν εφαρμογή τα περί 

ιδίας συμμετοχής, αλλά αυτό υλοποιείται με την πληρωμή απλώς από 

την επιχείρηση των εν λόγω δαπανών και εξόδων, καθώς και με την 

καταβολή της επιχορήγησης.

Όσον αφορά την αύξηση του εταιρικού ή του συνεταιριστικού 

κεφαλαίου υφιστάμενων εταιριών ή συνεταιρισμών, αυτή θα πρέπει να 

γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του 

συγκεκριμένου νόμου. Κατ’ εξαίρεση η αύξηση του κεφαλαίου 

προκειμένου για Ανώνυμη Εταιρία ή για Εταιρία Περιορισμένης 

Ευθύνης μπορεί να γίνει και πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής με 

την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε μέσα στους τελευταίους δώδεκα 

μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και με αποκλειστικό 

σκοπό τη χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στη 

συγκεκριμένη επένδυση και ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της αίτησης 

υπαγωγής της επένδυσης ή του επιχειρηματικού σχεδίου, το κεφάλαιο 

αυτό αποδεδειγμένα υφίσταται με τη μορφή διαθεσίμων της εταιρίας και 

δεν έχει αναλωθεί.

Τα ίδια κεφάλαια (ίδια συμμετοχή) δεν περιλαμβάνουν την αξία 

του οικοπέδου εντός του οποίου πραγματοποιείται η επένδυση, καθώς το 

οικόπεδο δεν αποτελεί παραγωγική επένδυση.

Κατά εξαίρεση, προκειμένου για την μετεγκατάσταση 

μεταπουητικών ή κτηνοτροφικών μονάδων, ως ίδια συμμετοχή του φορέα 

στην επένδυση νοείται, και τμήμα των εσόδων της επιχείρησης από την 

πώλησης των κτιρίων ή των γηπέδων της που εγκαταλείπονται λόγω της 

μετεγκατάστασης. Στις περιπτώσεις αυτές ως ίδια συμμετοχή νοείται το 

μέρος των συνολικών εσόδων της πώλησης το απομένει μετά την 

αφαίρεση τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων χωρίς να απαιτείται αύξηση 

του εταιρικού κεφαλαίου ή ύπαρξη φορολογηθέντων αποθεματικών.
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3,7.3 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Στις περιπτώσεις που στο προτεινόμενο για ενίσχυση επενδυτικό ή 

επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπεται και η χρησιμοποίηση δανείου, αυτό 

πρέπει:

• να είναι μεσομακροπρόθεσμο, τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,

• να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου 

εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή ή δανείου από άλλους 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλεισμένης της μορφής 

αλληλόχρεου λογαριασμού,

• να λαμβάνεται για την πραγματοποίηση του επενδυτικού ή 

επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αυτό θα προκύπτει ρητά από τη 

σχετική δανειακή σύμβαση και

• να έχει ενκριθεί από τη χοηυατοδοτούσα τράπεζα η το 

χοηιιατοδοτικό οονανισυό, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 

υπαγωγής στις ενισχύσεις του νόμου. Το σχετικό έγγραφο της 

έγκρισης θα πρέπει να αναφέρει τους όρους χορήγησης του 

δανείου και συγκεκριμένα το ύψος του, τη διάρκεια του, το 

επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή 

του και να περιλαμβάνεται στον υποβαλλόμενο με την αίτηση 

υπαγωγής φάκελο.

Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα 

αλλά η επιδότηση των τόκων γίνεται πάντα σε δραχμές. Στο σημείο 

αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό της επιδότησης των 

τόκων στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία που 

ίσχυε κατά το χρόνο δραχμοποίησης του δανείου.

Σε περίπτωση που το ύψος της επένδυσης ή του επιχειρηματικού 

σχεδίου που πραγματοποιείται είναι μεγαλύτερο από την 

επιχορήγηση ή από το δάνειο, τότε το πρόσθετο δάνειο που τυχόν 

χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του επυτλέον αυτού ύψους,
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παρά το γεγονός ότι δεν παρέχεται για αυτό επιδότηση τόκων θα

πρέπει να πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Όσον αφορά το επενδυτικό δάνειο για τα επιχειρηματικά σχέδια, 

ισχύουν τα ίδια που ισχύουν και για την ίδια συμμετοχή.

Ειδικά στις περιπτώσεις ένταξης επένδυσης στο καθεστώς ενίσχυσης 

της ωοοολονικάς απαλλανης και επιδότησης τόκων, το επιδοτούιιενο 

επενδυτικό δάνειο δεν απορεί να υπερβαίνει το 70% του συνολικού 

κόστους των ενισχυόμενων δαπανών της ενταχθείσας επένδυσης.

Για τον υπολογισμό του ύψους του επενδυτικού δανείου για το οποίο 

παρέχεται επιδότηση τόκων, δεν λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν μη 

ενισχυόμενες δαπάνες της επένδυσης.

Η επιδότηση των τόκων του επενδυτικού δανείου παρέχεται για 

χρονικό διάστημα έξι (6) ετών από την πρώτη ανάληψη δόσης του 

δανείου και καταβάλλεται αφού πρώτα έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχοι 

τόκοι και αφού έχουν εκδοθεί:

• η απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης και

• η απόφαση πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής 

διαδικασίας

Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης των τόκων της περιόδου χάριτος του 

επενδυτικού δανείου, η επιδότηση τόκων καταβάλλεται απευθείας στην 

δανειοδοτούσα τράπεζα για μείωση του δανείου που προήλθε από την 

κεφαλαιοποίηση αυτή.

Η επιδότηση των τόκων παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι οι τόκοι ή 

το επιτόκιο δεν επιδοτούνται από άλλη πηγή.

Στην περίπτωση εκχώρησης της επιδότησης επιτοκίου στη 

χρηματοδοτούσα τράπεζα, η επιδότηση καταβάλλεται στην τράπεζα 

εφόσον ο επενδυτής έχει καταβάλλει τους τόκους στο ποσοστό που του 

αναλογεί.
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Οι επιχειρηματικοί φορείς που εντάσσουν επενδύσεις στο καθεστώς 

ενίσχυσης της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή της επιδότησης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, ύψους άνω των εξήντα εκατομμυρίων 

(60.000.000) δρχ., υποχρεούνται το αργότερο ιιέχρι την εκταυίευση της 

πρώτης δόσης me ενίσχυσης, να λειτουρνούν ιιε τη uoocpn εταιρείας. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι Ιερές μονές.

3.8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΑΟΓΗ2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΟΓΗ ETON 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Όλα τα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται και 

βαθμολογούνται με βάση ομάδες κριτηρίων όπως:

't κριτήρια εκτίμησης της βιωσιμότητας που εφαρμόζονται για όλα τα 

επενδυτικά σχέδια σε όλους του τομείς και αφορούν:

° τα χαρακτηριστικά του φορέα και ειδικότερα την εμπειρία του, 

την κλίμακα και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του στο 

παρελθόν, την φερεγγυότητα και την οικονομική του επιφάνεια 

του, καθώς και την τεκμηριωμένη δυνατότητα διάθεσης των 

ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών 

της επιχείρησης. Ειδικά για υφιστάμενες εταιρίες λαμβάνονται 

υπόψη και τα οικονομικά τους αποτελέσματα στο πρόσφατο 

παρελθόν καθώς και η παρούσα οικονομική τους κατάσταση.

° τις προοπτικές κερδοφορίας της επιχείρησης που θα 

δημιουργηθεί ή της ήδη υφιστάμενης σε σύγκριση και με την 

εκτίμηση της κατάστασης - προοπτικών των αγορών του κλάδου 

στον οποίο εντάσσεται.

° την πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού της επένδυσης 

και την οργάνωση της επιχείρησης που την πραγματοποιεί.

4 κοινά κριτήρια προτεραιότητας υπαγωγής των βιώσιμων επενδύσεων 

όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας και αφορούν:

ΣΦΥΡΙΔΟΥ Ο Λ V Μ Π! A



Κεφαλαίο Τρίτο 1 1 2

° την αύξηση της απασχόλησης και ιδίως τη δημιουργία νέων 

μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας για μακρύ χρονικό 

διάστημα,

° το βαθμό της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση ή 

το επιχειρηματικό σχέδιο, αλλά και του κεφαλαίου κίνησης,

° το δυναμισμό και την επιτυχία σε προγενέστερες και 

υφιστάμενες δραστηριότητες της επιχείρησης ή των εταίρων

της,.

° την πραγματοποίηση της επένδυσης ή του επιχειρηματικού 

σχεδίου στις περιοχές της Επικράτειας με τη μεγαλύτερη 

ενίσχυση και στις περιοχές όπου έχουν συναφθεί τοπικά 

σύμφωνα απασχόλησης,

° τον αριθμό και τη σημασία προηγούμενων επιχορηγηθέντων 

επενδυτικών σχεδίων της επιχείρησης είτε με τον νόμο 

1892/1990 είτε με τον νόμο 2601/1998.

^ πρόσθετα κριτήρια προτεραιότητας υπαγωγής των βιώσιμων 

επενδύσεων των μεταποιητικών, μεταλλευτικών και εξορυκτικών 

επιχειρήσεων και αφορούν μεταξύ άλλων:

° την προοπτική δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο 

πραγματοποιείται η επένδυση,

α τον χαρακτηρισμό των προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν 

ως νέων ή ως προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας,

α την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων σε διεθνές επίπεδο,

° την εξου<ονόμηση, εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας, 

στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση της 

ρύπανσης,

° τον βαθμό συμμετοχής των πρώτων και βοηθητικών υλών στο 

βιομηχανικό κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος,
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° την μετεγκατάσταση λειτουργουσών μονάδων από την περιοχή 

Α’ ή την μετεγκατάσταση από άλλες περιοχές, εφόσον γίνεται 

για περιβαλλοντικούς λόγους

° την συμβολή της επένδυσης στη δημιουργία και απασχόληση 

άλλων επιχειρήσεων αναλόγως με το βαθμό των προερχομένων 

από την εγχώρια αγορά εισροών της (υλικών και υπηρεσιών) ως 

προς τις συνολικές εισροές που απαιτούνται για τη λειτουργία

της-

Η υπαγωγή μίας επένδυσης ακολουθεί τα παρακάτω στάδια :

• το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την υποβολή της αίτησης υπαγωγής

• το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την αξιολόγηση της επένδυσης

• το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει την ένταξη της επένδυσης στις 

διατάξεις του νόμου

• το τέταρτο στάδιο περιλαμβάνει την εκταμίευση της εγκριθείσης 

επιχορήγησης

• το πέμπτο στάδιο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της επένδυσης

• το έκτο στάδιο περιλαμβάνει την εφαρμογή των όρων της 

εγκριτικής απόφάσης.

3.9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

3.9.1. Α310Α0ΓΗ£Η MIAS SIXEMAYSHS

Η αξιολόγηση μιας επένδυσης προκειμένου αυτή να ενταχθεί στις 

διατάξεις του νόμου περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα :

S Εκτίιιηση χου kooiouc xnc enev8uonc: Καθορίζεται το κόστος της 

επένδυσης σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και τις
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προσφορές αγοράς υλικών και εργασίας που επισυνάπτονται στην 

οικονομοτεχνική μελέτη.

S Πρόταση χρηιιαχοδοτικοΰ oxnuaxoc: Προτείνεται το

χρηματοδοτικό σχήμα ανάλογα με το κατά περίπτωση ποσοστό 

επιχορήγησης.

S Μελέτη 6ujatii0xnxag: Καταρτίζεται πίνακας των αποτελεσμάτων 

χρήσης της επένδυσης για την πρώτη πενταετία από την μελέτη του 

οποίου και σε σχέση με τους δείκτες απόδοσης προκύπτει η 

βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης.

S Βαθιιολονία crtivSuang: Κατά περίπτωση κάθε επένδυση

βαθμολογείται βάσει γενικών και πρόσθετων κριτηρίων που 

περιγράφονται στο ειδικό έντυπο.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση μιας επένδυσης, 

προκειμένου να ενταχθεί αυτή στον νόμο, διαδραματίζει η 

τεχνικοοικονομική μελέτη, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει:

I. Γενικά πληροφοριακά στοιχεία του φορέα της επένδυσης ή όσων 

θα συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα.

Π. Στοιχεία δραστηριότητας της ήδη σε λειτουργία υφιστάμενης 

εταιρίας.

Π1. Αναλυτική περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου.

IV. Αναλυτική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας.

V. Τεχνικά στοιχεία και σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων και 

γραμμών παραγωγής συνοδευόμενα από πρωτότυπες προσφορές, 

προτιμολόγια 8s prospectus ενός ή περισσοτέρων 

προμηθευτικών ή κατασκευαστικών για το σύνολο των 

επενδυτικών δαπανών αναλυτικά και κατά κατηγορία.

VI. Οικονομικά στοιχεία και ανάλυση των προβλεπόμενων 

οικονομικών αποτελεσμάτων.

ΣΦνΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
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VII. Στοιχεία της αγοράς.

νΠΙ. Τεκμηριωμένη ανάλυση σχετικά με τις δημιουργούμενες κενές 

θέσεις απασχόλησης στην επιχείρηση σύμφωνα με την 

προτεινόμενη προς υπαγωγή επένδυσή της.

IX. Στοιχεία του οικονομολόγου που υπογράφει την

τεχνικοοικονομική μελέτη εφόσον το κόστος της επένδυσης 

υπερβαίνει τα 80 εκατομμύρια δραχμές.

Κάθε επένδυση ή πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης 

εξοπλισμού εξετάζεται ως προς τη βιωσιμότητά της και αν κριθεί βιώσιμη 

προχωρεί στη βαθμολόγησή της.

Όλα τα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται και 

βαθμολογούμαι με βάση ομάδες κριτηρίων όπως :

α) κριτήρια εκτίμησης της βιωσιμότητας που εφαρμόζομαι για όλα τα 

επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς και αφορούν:

• στα χαρακτηριστικά του φορέα

• στις προοπτικές κερδοφορίας της επιχείρησης

• στην πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού της επένδυσης

β) κοινά κριτήρια προτεραιότητας υπαγωγής των βιώσιμων επενδύσεων 

όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας και αφορούν:

• στην αύξηση της απασχόλησης

• στο βαθμό κάλυψης της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση αλλά 

και στο κεφάλαιο κίνησης

• στο δυναμισμό και επιτυχία σε προγενέστερες και υφιστάμενες 

δραστηριότητες της επιχείρησης ή των εταίρων της

• στην πραγματοποίηση της επένδυσης στις περιοχές της 

Επικράτειας με τη μεγαλύτερη ενίσχυση

• στον αριθμό και τη σημασία προηγουμένων επιχορηγηθέμων
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επενδυτικών σχεδίων της επιχείρησης

γ) πρόσθετα κριτήρια προτεραιότητας υπαγωγής των βιώσιμων 

επενδύσεων των μεταποιητικών, μεταλλευτικών και εξορυκτικών 

επιχειρήσεων και αφορούν μεταξύ άλλων:

• στην προοπτική δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου

• στο χαρακτηρισμό των προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν 

ως νέων, ως προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας

• στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων σε διεθνές επίπεδο

• στην εξοικονόμηση, εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας, στην 

προστασία περιβάλλοντος και στη μείωση της ρύπανσης

Επίσης θεσπίζονται ανάλογα πρόσθετα κριτήρια προτεραιότητας 

υπαγωγής των βιώσιμων επενδύσεων του πρωτογενή τομέα, του 

τουριστικού τομέα και του τομέα παροχής υπηρεσιών.

Τα κριτήρια επιλογής καθώς και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 

διαφοροποιούνται αν πρόκειται για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται 

στη Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης ή που υπάγονται στο καθεστώς της 

φορολογικής απαλλαγής.

Ως σύνολο βαθμών των κοινών και πρόσθετων κριτηρίων κάθε τομέα 

επί του οποίου εφαρμόζεται ένα ελάχιστο κοινό ποσοστό για να 

υπολογιστούν οι βαθμοί πάνω από τους οποίους η επένδυση ή το 

πρόγραμμα εγκρίνεται αμέσως, νοείται το άθροισμα των μέγιστων 

βαθμών όλων των κριτηρίων, ήτοι:.

° Επενδύσεις Μεταποιητικών, Μεταλλευτικών και 

Εξορυκτικών επιχειρήσεων: Σύνολο βαθμών πενήντα 

(50).

° Επενδύσεις επιχειρήσεων πρωτογενή τομέα: Σύνολο 

βαθμών είκοσι εννέα (29).

° Επενδύσεις Τουριστικών επιχειρήσεων: Σύνολο βαθμών
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τριάντα εννέα (39).

° Επενδύσεις επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών: Σύνολο 

βαθμών είκοσι δύο (22)

Εφόσον συγκεντρώσει ποσοστό βαθμών πάνω από το κοινό 

ελάχιστο ποσοστό και το διαθέσιμο για το συγκεκριμένο έτος ποσό για τις 

επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης επαρκεϊ, 

εγκρίνεται για υπαγωγή. Πιο συγκεκριμένα καθορίζεται ως κοινό 

ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των βαθμών κάθε τομέα το 40%, πάνω 

από το οποίο κάθε επένδυση ή πρόγραμμα εγκρίνεται αμέσως κατά την 

εξέταση και βαθμολόγησή του.

3.9,2, Entash the bukhayshe stie aiatasbie toy Nomoy

Μετά την αξιολόγηση η εισήγηση της Υπηρεσίας εισάγεται σε 

Γνωμοδοτική Επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους διαφόρων 

φορέων. Η επένδυση εντάσσεται στις διατάξεις του Νόμου εφόσον

• έχει αξιολογηθεί ως βιώσιμη,

• συγκεντρώνει το ελάχιστο τουλάχιστον των κατά περίπτωση 

απαραίτητων βαθμών, •

• και το αδιάθετο τμήμα του διατιθέμενου για το έτος που

αξιολογείται η επένδυση κονδυλίου επιχορηγήσεων και

επιδοτήσεων επαρκεϊ.

Σε περίπτωση που μετά την προαναφερόμενη διαδικασία παραμείνει 

αδιάθετο κονδύλι, οι υπόλοιπες επενδύσεις, που έχουν κριθεί βιώσιιιες 

αλλά δεν έχουν συγκεντρώσει το ελάχιστο ποσοστό βαθιιών, 

κατατάσσονται σε ενιαίο πίνακα σύικρωνα ιιε το ποσοστό του συνόλου 

των βαθιιών που συγκέντρωσαν, με πρόταξη εκείνων που συγκέντρωσαν 

το μεγαλύτερο ποσοστό. Στη συνέχεια υπάγονται κατά σειρά 

προτεραιότητας ιιέχρι την κάλυψη του αδιάθετου υπολοίπου του 

κονδυλίου.

ΣΦΥΡΙΑ Ο Υ Ο .Λ Υ Μ Γ! IA



1 1 8ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Στην συνέχεια εντός 30 εργάσιμων ημερών (μετά την γνωμοδότηση 

της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής) συντάσσεται εγκριτική απόφαση 

υπαγωγής με όλους τους όρους που καθορίζουν τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα του φορέα και δημοσιεύεται περίληψη της στην Εφημερίδα 

της Κυβέρνησης. Στις εγκριτικές αποφάσεις ορισμένων κατηγοριών 

επενδύσεων τίθενται και ειδικοί όροι, που ποικίλουν κατά περίπτωση.

Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται 

εφόσον η επένδυση ήδη λειτουργεί και έχουν δημιουργηθεί οι μισές 

τουλάχιστον από τις μόνιμες υποχρεωτικές θέσεις απασχόλησης που 

προβλέπονται στην πράξη ένταξης. Η πιστοποίηση αυτή μπορεί να γίνει 

από το αρμόδιο όργανο ελέγχου ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της 

επένδυσης.

Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία δηλαδή η επένδυση έχει 

ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει λειτουργήσει, ο φορέας αφού λειτουργήσει, 

υποβάλει αίτηση στην υπηρεσία για τη σύγκλιση του οργάνου ελέγχου, 

το οποίο αφού ολοκληρώσει την διαδικασία συντάσσει την έκθεση του. 

Μετά από εισήγηση της υπηρεσίας το θέμα εισάγεται σε Γνωμοδοτική 

Επιτροπή, και συντάσσεται η απόφαση της έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης, και εκταμιεύεται η τέταρτη δόση όπως περιγράφεται 

ανωτέρω. Επισπυαίνεται ότι η έναρξη της παρανωνικής λειτουρνίας me 

επένδυσης επιτρέπεται να νίνει το αονότερο εντός έτους από την έκδοση 

της απόφασης ολοκλήρωσης.

Ο φορέας υποχρεούται να συμμορφωθεί με όλους τους όρους της 

εγκριτικής απόφασης. Για πια πενταετία από την ημερομηνία 

πιστοποίησης της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η 

επιχείρηση είναι υποχοεωυένη να διατηρεί τον αοιθυό των 

δηιιιουρνηιιένων νέων ιιόνιιιων θέσεων απασχόλησης, που προβλέπονται 

στην απόφαση υπαγωγής.

Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να υποβάλλει εντός ενός (1) ιιηνός από 

της λήξεως εκάστου εξαυάνου, αρχής γενομένης από την ολοκλήρωση
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της επένδυσης, στην αρμόδια υπηρεσία κατάστασπ του απασχοληθέντος 

το ποοηνούυενο εδάυηνο προσωπικού της, θεωρημένη από αρμόδια 

επιθεώρηση Εργασίας. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν έχει 

συμμορφωθεί με όλους τους όρους της εγκριτικής απόφασης, η 

υπηρεσία προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής και σε 

ενέργειες για την επιστροφή της επιχορήγησης που τυχόν εκταμιεύθηκε.

3.10. ΕΝΙΕΧΥΕΗ ΜΜΕ ΑΠΟ TON ANAHTYSIAKO ΝΟΜΟ

Η σύνδεση της επιχορήγησης με τις νέες θέσεις απασχόλησης 

κατευθύνει σε μεγαλύτερο βαθμό τα κίνητρα προς την ενίσχυση των 

ΜΜΕ για τις οποίες είναι δεδομένη η υψηλότερη σχέση θέσεων 

απασχόλησης προς τα επενδυμένα κεφάλαια.

Ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο η διεθνής ανταγωνιστικότητα των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων με μέτρα όπως :

• η διάκριση των επενδυτικών φορέων, βάσει των ετών λειτουργίας τους, 

σε νέους και παλαιούς φορείς, με σαφή προσανατολισμό προς την 

παροχή κινήτρων για ίδρυση νέων επιχειρήσεων, αλλά και παροχή 

βοήθειας στα «δύσκολα» πρώτα πέντε έτη της σύστασής μιας εταιρίας.

• η εναλλακτική επιλογή ως προς τη δέσμη ενισχύσεων, δίνει την 

δυνατότητα σε μια επιχείρηση να διαλέξει ανάλογα με τις ανάγκες της 

και τις ιδιαιτερότητες της. •

• η προώθηση της κοινής επιχειρηματικής δράσης με τη διασύνδεση 

ενεργειών δύο τουλάχιστον μικρομεσαίων μεταποιητικών 

επιχειρήσεων με εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών προκειμένου να δημιουργήσουν υποδομές κοινής 

εξυπηρέτησης

• η επιχορήγηση δαπανών κοινών επενδύσεων τριών τουλάχιστον ΜΜΕ 

που στοχεύουν στη μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης των 

παραγόμενων προϊόντων
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• οι φορολογικές απαλλαγές για κοινές δράσεις μικρομεσαίων 

εμπορικών επιχειρήσεων για δαπάνες κατασκευής αποθηκών, 

ψυκτικών θαλάμων, συστημάτων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων 

λογισμικού

• ο ορισμός του ορίου για υπαγωγή επενδύσεων νέων μονάδων στα 45 

εκατομμύρια δραχμών(25 εκατομμύρια για τα νησιών).

• οι ειδικές επενδύσεις όπως για την προστασία του περιβάλλοντος, για 

την εξοικονόμηση ενέργειας, για την εξαιρετικά προηγμένη 

τεχνολογία, για τις ειδικές τουριστικές υποδομές κλπ. που 

εναρμονίζουν τις ελληνικές ΜΜΕ με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των 

αντίστοιχων ευρωπαϊκών ΜΜΕ.

• η δυνατότητα επιχορήγησης ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού 

σχεδίου για την αναστροφή μιας ιδιαίτερα δυσμενούς πορείας 

επιχειρήσεων που βρίσκονται ένα στάδιο πριν την αναγκαστική 

διακοπή εργασιών.

Παράλληλα για πρώτη φορά επιχειρείται από επίσημο νομοθέτημα η 

χρηματοδότηση μιας ΜΜΕ που βρίσκεται στη φάση εκκίνησης των 

δραστηριοτήτων της.
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4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει η διαπίστωση ότι η ανάπτυξη του 

επιχειρηματικού πνεύματος αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για την 

δημιουργία θέσεων εργασίας. Γι' αυτό και αποτελεί ένα μέσο για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος των 18 εκατομμυρίων ανέργων στην 

Ευρώπη. Και, βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι το 20% των 

ανέργων είναι νέοι και νέες κάτω των 25 ετών. Η δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης αποτελεί φυσικά την προτεραιότητα για την κοινωνία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα όσο και της Ελλάδας ειδικότερα. Στο 

κατώφλι του 21ου αιώνα ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη νέα γενιά των 

επιχειρηματιών, στις ανάγκες αυτών καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη 

της επιχειρηματικότητας. Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια εκ μέρους 

της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την τόνωση μιας 

πραγματικής επιχειρηματικής κουλτούρας, μέσα από την ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης, την ανάληψη κινδύνων και το αίσθημα της 

προσωπικής πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας, το οποίο τελικά θα 

οδηγήσει σε νέες καινοτόμες δραστηριότητες.

Ο στόχος αυτός απαιτεί την ανάληψη δράσης για την βελτίωση των 

συνθηκών, για την αλλαγή της νοοτροπίας που υπάρχει σήμερα, για την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, 

στην σχέση βιοτεχνών και μικρών επιχειρηματιών με τους δημόσιους 

φορείς, καθώς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ένα βήμα προς αυτή 

την κατεύθυνση είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας με 

εκτιμώμενο συνολικό κόστος 2.810 εκατ.ΕΟυ και προτεινόμενο 

συνολικό ύψος δημόσιας δαπάνης 1.188,27 εκατ.ΕΟυ το οποίο 

περιλαμβάνει σειρά δράσεων για τη στήριξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η προσπάθεια ανάπτυξης 

νέων συγκεκριμένων δράσεων και η υιοθέτηση νέων στρατηγικών 

ανάπτυξης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προσαρμογή 

των ΜΜΕ στα νέα δεδομένα, και την κατοχύρωση των ίσων ευκαιριών, 

ιδιαίτερα για τους νέους.
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4.2. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας (Ε.Π.Β.) υποβλήθηκε 

από την Ελλάδα στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 

16/6/94 και εγκριθηκε στις 29/7/94. Πρόκειται για ένα πολυταμειακό 

Πρόγραμμα (συνδρομή ΕΤΠΑ 685 εκατ.ΕΟυ, συνδρομή ΕΚΤ 35 

εκατ.ΕΟυ), που θα καλύψει δαπάνες που πραγματοποιούνται από 

16/6/94 έως 31/12/99, με προοπτικές παράτασης του προγράμματος 

και μετά την λήξη της ημερομηνίας.

Περιλαμβάνει έξι υποπρογράμματα (Πίνακας 4.1.), τα οποία 

καλύπτουν διάφορους τομείς:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.

Υποπρόγραμμα εκατ. ECU
■

Υποδομές με σύνολο δημόσιας δαπάνης 310,10

Προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων με σύνολο δημόσιας 

δαπάνης

20,00

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων με σύνολο δημόσιας 

δαπάνης

300

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σύνολο δημόσιας δαπάνης 91,5

Ανθρώπινο δυναμικό με σύνολο δημόσιας δαπάνης 46,67

Εφαρμογή με σύνολο δημόσιας δαπάνης 20

Περιληπτικά το πρώτο υποπρόγραμμα των υποδομών 

περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

εθνικού πλαισίου ποιότητας προϊόντων, την αναμόρφωση του θεσμικού 

πλαισίου των Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) και τη διαμόρφωση 

ανάλογου θεσμικού πλαισίου για τα Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ.), τη 

συμπλήρωση της επικοινωνιακής υποδομής (δίκτυα) και τη δημιουργία 

θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων. Επίσης, ασχολείται με τη δημιουργία 

χώρων υποδοχής ρυπογόνων βιομηχανιών, την ανασυγκρότηση των 

φθινουσών βιομηχανικών περιοχών, σύμφωνα με τα πορίσματα μελέτης-
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πλαισίου και επί μέρους μελετών που έχουν ήδη ανατεθεί και εν μέρει 

παραδοθεί και τέλος τη στήριξη της εξαγωγικής προσπάθειας.

Από την άλλη πλευρά, το υποπρόγραμμα 2 για την προώθηση των 

ιδιωτικών επενδύσεων έχει ως στόχο την ενίσχυση των μεγάλων ιδιωτικών 

επενδύσεων (νέων ή επεκτάσεων) ύψους άνω των 5 δις δρχ. και την 

ενίσχυση για τα έτη 1994 και 1995 επενδύσεων που είχαν ήδη ενταχθεί 

στον αναπτυξιακό νόμο 1892/90. Επίσης περιλαμβάνει μέτρα για τις 

μεγάλες βιομηχανικές επενδύσεις της αλουμίνας, της μεταλλουργίας 

χρυσού και της συμπαραγωγής ενέργειας.

Το υποπρόγραμμα 3 για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων 

περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση επιλεγμένων επιχειρήσεων με 

σκοπό την επίτευξη διεθνούς ανταγωνιστικότητας και διείσδυσης σε ξένες 

αγορές με έμφαση στη βαλκανική αγορά καθώς και τον τεχνολογικό 

εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων μέσω ειδικών επενδύσεων που αφορούν 

τη βελτίωση της ποιότητας και των παραγωγικών διαδικασιών. 

Επιπρόσθετα περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με την καινοτομία προϊόντων, 

την ευελιξία των μονάδων παραγωγής, την εισαγωγή οικολογικά φιλικών 

μεθόδων παραγωγής και προϊόντων και την υποβοήθηση μεταφοράς 

τεχνολογίας και τη βελτίωση της ασφάλειας και υγιεινής των 

εργαζομένων.

Το υποπρόγραμμα 4 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο 

θα απασχολήσει και το παρόν κεφάλαιο έχει ως κύριο στόχο την 

ενίσχυση των υπαρχόντων χρηματοπιστωτικών θεσμών και εργαλείων, 

όπως είναι η ανάληψη απαιτήσεων από τρίτους (factoring), η 

χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), οι εταιρείες επιχειρηματικού 

κεφαλαίου (venture capital), και τη δημιουργία νέων θεσμών, όπως τα 

ταμεία αμοιβαίων εγγυήσεων και η ενίσχυση των πιστωτικών 

συνεταιρισμών. Παράλληλα περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των 

ΜΜΕ κυρίως μέσω της βελτίωσης της λειτουργίας των κλαδικών 

ινστιτούτων, της προώθησης της εταιρικής συνεργασίας, της προώθησης 

της υπεργολαβίας, της δημιουργίας Μητρώου πιστοποιημένων 

συμβούλων για την αγορά υπηρεσιών και συμβούλων, με στόχο τη
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βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους ιδιαίτερα στις βιομηχανικά 

φθίνουσες περιοχές.

Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, το υποπρόγραμμα 5 

περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν τη συνεχιζόμενη κατάρτιση των 

εργαζομένων στις επιχειρήσεις που υποβάλλουν προτάσεις στα πλαίσια 

του υποπρογράμματος για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό καθώς και 

την υποστήριξη της διαχείρισης του Ε.Π.Β. μέσω της επιμόρφωσης των 

υπαλλήλων του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας δε Τεχνολογίας 

(ΥΒΕΤ) και μέσω της υλοποίησης μελετών.

Τέλος το έκτο υποπρόγραμμα της εφαρμογής περιλαμβάνει 

δράσεις που αφορούν την οργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση του 

προγράμματος, την αξιολόγησή του καθώς και μελέτη για τις προοπτικές 

της μεταποίησης στην Ελλάδα.

4.3, ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και 

Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), στα πλαίσια του Υποπρογράμματος 4 του 

Ε.Π.Β του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ανέλαβε από το Υ.Β.Ε.Τ. 

την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, με σκοπό τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ).

Οι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως :

1) Τεχνική βοήθεια σε Επιμελητήρια ή σε άλλους 

Κλαδικούς Συλλογικούς φορείς (Δράση 4.2.1). Η δράση 

αυτή αποβλέπει στην ενίσχυση των φορέων που εκπροσωπούν 

Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως 

Επιμελητήρια, Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς, κ.λπ., με σκοπό :

° Τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν προς τα μέλη 

και τους κλάδους που εκπροσωπούν.

° Τη συστηματική μελέτη, καταγραφή και επίλυση των 

προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι και οι 

επιχειρήσεις που εκπροσωπούν.
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° Τον εκσυγχρονισμό της οργανωτικής και διοικητικής 

λειτουργίας τους.
Οι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης των ενεργειών της δράσης 

αυτής είναι τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, τα Βιοτεχνικά 

τμήματα των Μικτών Επιμελητηρίων και τα Σωματεία - Ενώσεις 

των φορέων των ΜΜΕ (α’, β’ και γ’ βαθμού).

2) Προώθηση της υπεργολαβίας (Δράση 4.2.5). Η δράση αυτή 

αποβλέπει στην ενίσχυση των υπεργολαβικών Μικρομεσαίων 

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων με σκοπό:

° Την δημιουργία νέων ανταγωνιστικών και βιώσιμων 

επιχειρήσεων.

° Την υποβοήθηση των υπεργολαβικών ΜΜΕ σε θέματα 

εκσυγχρονισμού, βελτίωσης παραγωγής, έρευνας αγοράς 

εξωτερικού, εξαγωγών, διεθνών συνεργασιών, κλπ.

Οι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης των ενεργειών της δράσης 

αυτής είναι:

[1] Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι 

οποίες έχουν ως κύριο αντικείμενο εργασιών κατά ποσοστό 

τουλάχιστον το 50% του κύκλου εονασιών τους την 

υπεργολαβική δραστηριότητα .

[2] Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι 

οποίες δεν έχουν ως κύριο αντικείμενό τους την 

υπεργολαβική δραστηριότητα και που θέλουν να στραφούν 

συστηματικά προς αυτήν. Τέτοιες επιχειρήσεις θεωρούνται 

αυτές που:

[3] Μπορούν να τεκμηριώσουν προκαταρκτική έναρξη 

υπεργολαβικής δραστηριότητας.

[4] Ο προβλεπόμενος κύκλος εργασιών τους από τη 

δραστηριότητα αυτή με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους, θα 

αποτελεί τουλάχιστον το 20% του προβλεπόμενου
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συνολικού κύκλου εργασιών τους για to πρώτο έτος 

λειτουργίας τους ως υπεργολαβικές επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι με τον όρο " Υπεργολαβική δραστηριότητα", 

εννοείται η δραστηριότητα εκείνη μέσω της οποίας μία 

επιχείρηση παράγει εξαρτήματα, ή μέρη ημιτελών, ή τελικών 

προϊόντων για λογαριασμό άλλων βιομηχανικών επιχειρήσεων 

(εντολέων) με πρώτες ύλες, προδιαγραφές και σχέδια δικά τους 

ή του εντολέα.

3) Προώθηση της εταιρικής συνεργασίας (Δράση 4.2.4). Η

δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων 

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων με στόχο την προώθηση, 

δημιουργία, και ανάπτυξη διαφόρων μορφών συνεργασίας 

όπως:

° Βελτίωση των υφιστάμενων μορφών κοινοπρακτικής και 

συνεταιριστικής συνεργασίας.

° Δημιουργία νέων ισχυρότερων και ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων μέσω των συνεργασιών.

° Εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των συνθηκών 

λειτουργίας των επιχειρήσεων.

° Υποβοήθηση των ΜΜΕ σε θέματα βελτίωσης παραγωγής, 

έρευνας αγοράς εξωτερικού, εξαγωγών, διεθνών 

συνεργασιών, κλπ.

Οι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης των ενεργειών της δράσης 

αυτής είναι υφιστάυενοι Φορείς συνεονασίας (Κοινοπραξίες, 

Συνεταιρισμοί ή άλλες μορφές εταιρικής συνεργασίας) που 

έχουν υέλπ δύο (2) τουλάχιστον μικρομεσαίες μεταποιητικές 

επιχειρήσεις και υπό σύσταση Φορείς συνεονασίας

(Κοινοπραξίες, Συνεταιρισμοί ή άλλες μορφές εταιρικής 

συνεργασίας) με υποψήφια υέλπ δύο (2) τουλάχιστον 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να 

συνεργαστούν σε μία ή περισσότερες υφιστάμενες

δραστηριότητες τους (Μάρκετινγκ, παραγωγή, πωλήσεις, 

εξαγωγές, δίκτυα διανομής, ποιοτικό έλεγχο, έρευνα και
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ανάπτυξη νέων προϊόντων, κοινό σχεδίασμά, μεταφορά 

τεχνολογίας, κ.λ.π.), ή να δημιουργήσουν με τη συγχώνευσή 

τους Κοινή Εταιρία, ή Παραγωγικό Συνεταιρισμό.

4) Ενίσχυση νέων επιχειρηματιών για τη δημιουργία ΜΜΕ 

(Δράση 4.2.6). Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και 

ενίσχυση νέων επιχειρηματιών για την δημιουργία και 

ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων και το παρόν κεφάλαιο 

ασχολείται με την επιμέρους μελέτη των συγκεκριμένων 

ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης.

5) Ενίσχυση της χειροτεχνίας (Δράση 4.2.8). Η δράση αυτή 

αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας των χειροτεχνικών επιχειρήσεων. Τα δύο 

αυτά στοιχεία αποτελούν βασικές παραμέτρους επιβίωσης και 

ανάπτυξης των χειροτεχνικών μονάδων λόγω του χαρακτήρα 

τους ως παραγωγοί τοπικών προϊόντων που ανταποκρίνονται 

στην τουριστική ζήτηση και προβάλλουν τον πολιτισμικό 

χαρακτήρα. Επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης των ενεργειών της 

δράσης είναι Μικρομεσαίες Μεταποιητικές επιχειρήσεις που 

ασχολούνται με τη χειροτεχνία ή την καλλιτεχνική βιοτεχνία.

6) Επιδότηση επιτοκίου δανείων ΜΜΕ (Δράση 4.1.4). Ο 

ΕΟΜΜΕΧ με σκοπό την μείωση του κόστους του χρήματος, 

επιδοτεί το επιτόκιο των κεφαλαίων που δανείζονται οι 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις από εμπορικές 

τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα για τις εξής κατηγορίες 

δανείων:

° Για την αγορά νέου μηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού.

° Για τα απαραίτητα κεφάλαια κίνησης σε επιχειρήσεις 

που πραγματοποιούν εξαγωγές, με την προϋπόθεση ότι η 

διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι μεγαλύτερη 

από ένα (1) έτος.
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Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου 

έχουν υφιστάμενες μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ), οι οποίες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

[1] Απασχολούν μέχρι 100 άτομα

[2] Εχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία 

μέχρι 700 εκατ. δρχ.

[3] Είναι μέλη βιοτεχνικού επιμελητηρίου ή βιοτεχνικού 

τμήματος μικτού επιμελητηρίου.

Οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται και επομένως ωφελούνται άμεσα 

με τα τέσσερα τελευταία μέτρα, ενώ, από τα δύο πρώτα ωφελούνται με 

έμμεσο τρόπο.

Στόχος των παραπάνω μέτρων είναι η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, για να 

αντιμετωπίσουν την «σκληρή» πραγματικότητα της διεθνοποιημένης 

αγοράς. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι οι οικονομικοί πόροι 

που θα διατεθούν να βελτιώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυξάνοντας παράλληλα τον αριθμό τους και 

τον αριθμό των απασχολουμένων σε αυτές.

Το πρόγραμμα ισχύει για όλους τους μεταποιητικούς κλάδους 

σύμφωνα με την κωδικοποίηση ΣΤΑΚΟΔ *91 της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) και εφαρμόζεται σε όλες τις Μικρομεσαίες 

Μεταπουμικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες, με εξαίρεση τη δράση 

4.1.4 (Επιδότηση επιτοκίου δανείων ΜΜΕ), θα πρέπει να πληρούν τις 

ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

° Μέση ετήσια απασχόληση κατά την τελευταία 3ετία από 0 -100 

άτομα.

° Ανώτατο όριο μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών την τελευταία 3ετία 

μέχρι 1,5 δισ. Δρχ.

° Είναι μέλη Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου ή Βιοτεχνικού Τμήματος 

μικτών Επιμελητηρίων και κατατάσσονται σύμφωνα με την 

κωδικοποίηση ΣΤΑΚΟΔ *91 για την μεταποίηση.
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Η εφαρμογή του προγράμματος αφορά όλους τους νομούς της 

χώρας (13 περιφέρειες), ενώ η διάρκειά του είναι πενταετής και αφορά 

στην χρονική περίοδο 1995-1999, με προϋποθέσεις για παράταση της 

ισχύος του.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων προβλέπονται η 

δημιουργία υποδομών, θεσμών και μηχανισμών στήριξης και ανάπτυξης 

των ΜΜΕ από τον ΕΟΜΜΕΧ, η οικονομική ενίσχυση των ΜΜΕ για την 

κάλυψη μέρους των δαπανών σχεδιασμού και εφαρμογής ενεργειών με 

στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, καθώς και η επιδότηση 

επιτοκίου δανείων αυτών.

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει ανάπτυξη της δράσης 4.2.6 που 

αναφέρεται στην ενίσχυση των νέων επιχειρηματιών για τη δημιουργία 

νέων ΜΜΕ καθώς και των συγκεκριμένων ενεργειών για την υλοποίηση 

της δράσης.

4.4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΝ NEON ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ NEON ΜΜΕ (ΔΡΑΣΗ 4.2.6.)

4.4.1. ΓΕΚΙΚΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ! ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΕΗ 4.2.6.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και ενίσχυση των νέων 

επιχειρηματιών για την δημιουργία και ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων 

με στόχο:

• Την παροχή ειδικών συμβουλών απαραίτητων για την επίλυση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζονται κατά τα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας των νεοϊδρυόμενων ΜΜΕ.

• Την ενίσχυση για την προμήθεια πάγιων στοιχείων τόσο για την 

ίδρυση, όσο και για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των 

επιχειρήσεων.

• Την κάλυψη λειτουργικών δαπανών για μια περίοδο μέχρι τρία έτη 

για την υλοποίηση πρότυπων επιχειρηματικών σχεδίων, σε νέες 

επιχειρήσεις από τοπικές πρωτοβουλίες ομάδων νέων
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επιχειρηματιών, ή σε επιχειρήσεις που πρόκειται να 

εγκατασταθούν σε βιοτεχνικά πάρκα ή σε θερμοκοιτίδες.

• Την δημιουργία συνδέσμων νέων επιχειρηματιών με σκοπό την 

ανταλλαγή εμπειριών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, την συμμετοχή σε 

κοινοτικά προγράμματα, την πρόσβαση σε πληροφορίες 

οικονομικού, τεχνικού, κλπ. περιεχομένου.

Προτεραιότητα για ένταξη δίνεται κυρίως σε πρότυπα καινοτομικά 

επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία :

• αφορούν παραγωγή νέων προϊόντων, ή περιλαμβάνουν σαφή 

καινοτομία στην οργάνωση της παραγωγής και των δραστηριοτήτων 

ή ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία.

• συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη με την αξιοποίηση τοπικών 

πλουτοπαραγωγικών πόρων, την προώθηση των προϊόντων της 

τοπικής αγοράς, την συγκράτηση του πληθυσμού και την αύξηση 

της απασχόλησης σε παραμεθόριες περιοχές.

Για την ικανοποίηση και την αύξηση του βαθμού επιτυχίας των 

στόχων της παραπάνω δράσης και λόγω του περιορισμένου 

προϋπολογισμού, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε προτάσεις που 

περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια είτε για 

ίδρυση νέων επιχειρήσεων, είτε για εκσυγχρονισμό και μετεγκατάσταση 

υπαρχουσών επιχειρήσεων.

Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να προβλέπουν την υλοποίηση τόσο 

επενδυτικών δραστηριοτήτων (π.χ. αγορά παραγωγικού εξοπλισμού, 

ειδικών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση χώρων, αγορά μεταφορικών μέσων, 

κλπ.), όσο και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων της συνολικής επένδυσης 

(π.χ. μελέτες έρευνας αγοράς, μελέτες οργάνωσης και διοίκησης 

επιχειρήσεων, αγορά νομικών, φορολογικών, οικονομοτεχνικών 

συμβουλών, κλπ.), με επαρκή φυσικά τεκμηρίωση της αναγκαιότητάς 

τους σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους του κάθε έργου.
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4.4.2. Επιλέξιμοι Φορειε Υλοποιηεηε the Δραεηε

Οι επιλέξιμοι φορείς για την υλοποίηση των ενεργειών της δράσης 

αυτής παρουσιάζονται παρακάτω:

^ Νέοι Επιχειρηματίες, κατά προτεραιότητα μέχρι 45 ετών, οι οποίοι 

προτίθενται να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας για 

πρώτη φορά σε ένα από τους επιλέξιμους κλάδους των 

μεταποιητικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων ή έκαναν έναρξη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας για πρώτη φορά σε ένα από τους 

κλάδους αυτούς την τελευταία τριετία. Ως έναρξη της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας θεωρείται: 

α Η ίδρυση νέας επιχείρησης.

° Η πλήρης και οριστική εξαγορά του συνόλου μίας επιχείρησης 

από έναν νέο επιχειρηματία, ο οποίος προτίθεται να επεκτείνει τις 

δραστηριότητές του ή να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία της.

° Η μεταβίβαση της πλειοψηφίας του εταιρικού ή μετοχικού 

κεφαλαίου από τους φορείς υπάρχουσας επιχείρησης σε νέους 

επιχειρηματίες (με τους οποίους έχουν συγγένεια πρώτου 

βαθμού), και οι οποίοι προτίθενται να την επεκτείνουν ή να την 

εκσυγχρονίσουν.

° Η συμμετοχή νέων επιχειρηματιών σε υπάρχουσα επιχείρηση με 

την απόκτηση της πλειοψηφίας του εταιρικού ή μετοχυ<ού 

κεφαλαίου της επιχείρησης και στόχο την επέκταση ή τον 

εκσυγχρονισμό αυτής.

S Ομάδα τριών νέων επιχειρηματιών τουλάχιστον, οι οποίοι 

αναλαμβάνουν μια τοπική επιχειρηματική πρωτοβουλία είτε μόνοι 

τους είτε σε συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς των Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), για την ίδρυση νέας μεταποιητικής- 

βιοτεχνικής επιχείρησης. Ως επιχειρηματική τοπική πρωτοβουλία 

εννοείται η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε έναν από τους 

κλάδους των μεταποιητικών-βιοτεχντκών επιχειρήσεων με 

χρησιμοποίηση τοπικών ή περιφερειακών πλουτοπαραγωγικών πόρων 

και την αξιοποίηση της τοπικής υποδομής και απασχόλησης.
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Σε κάθε περίπτωση οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει να συμμετέχουν 

ενεργά στην επιχείρηση και η διοίκηση να ασκείται αποδεδειγμένα από 

τους ίδιους. Σε κάθε περίπτωση οι νέοι επιχειρηματίες που θα ενταχθούν 

στο Πρόγραμμα θα πρέπει να παρακολουθήσουν το Ειδικό Πρόγραμμα 

Κατάρτισης του ΕΟΜΜΕΧ για ίδρυση και ανάπτυξη νέας επιχείρησης.

4.4.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TQH ΒΗΒΡΓΒΙΟΗ THE ΔΡΑΕΗΕ
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και τα αντικείμενα της

συγκεκριμένης Δράσης μια σειρά από ενέργειες θα πρέπει να 

υλοποιηθούν:

Φ Ευέονεια 1: Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου δράσης για 

την ίδρυση ή ανάπτυξη μιας επιχείρησης και τεχνική στήριξη 

για την υλοποίησή του.

Ευέονεια 2: Υποβοήθηση για την ίδρυση της επιχείρησης.

Ο Ευέονεια 3: Εκπόνηση μελέτης αγοράς.

Ευέονεια 4: Εκπόνηση και εφαρμογή μελετών οργάνωσης και 

διοίκησης υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Ευέονεια 5: Ίδρυση νέας επιχείρησης.

*ί> Ευέονεια 6: Επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων.

«=ί> Ευέονεια 7: Ενίσχυση τοπικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

για την ίδρυση νέας επιχείρησης από τρία τουλάχιστον άτομα.

*=ί> Ευέονεια 8: Εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση σε

«Θερμοκοιτίδες».

*ΐ> Ευέονεια 9: Δημιουργία συνδέσμων νέων επιχειρηματιών.

4.4.3.I* Εκπόνηση επιχείρηματμκου σχεδίου δράσης για την

ΙΔΡΥΣΗ Η ANAHTYSH ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΤΗΡ13Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση νέων επιχειρηματιών 

για την εκπόνηση ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου δράσης με 

στόχο την ίδρυση, συμμετοχή, εξαγορά ή ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, ή
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την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή την μετεγκατάσταση υπαρχουσών 

επιχειρήσεων.

Τα παραπάνω επιχειρηματικά σχέδια θα πρέπει να καλύπτουν 

τουλάχιστον τα ακόλουθα αντικείμενα:

• Τη λεπτομερή περιγραφή του τομέα και του αντικειμένου 

δραστηριότητας της επιχείρησης.

• Την αναλυτική παρουσίαση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

της επιχείρησης (μέγεθος αγοράς, ετήσια αύξηση όγκου 

παραγωγής, εξέλιξη ζήτησης, χαρακτηριστικά της τοπικής και 

διεθνούς αγοράς, κυριότεροι ανταγωνιστές, προμηθευτές, 

διαδικασίες προμήθειας, δραστηριότητα στην τοπική αγορά, κλπ.)

• Την περιγραφή της οργανωτική της δομής, καθώς και της 

υλικοτεχνικής της υποδομής.

• Την περιγραφή της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης 

(περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας, παραγωγική δυναμικότητα, 

διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου προϊόντων, διάταξη εξοπλισμού, 

κ.λπ.).

• Την περιγραφή της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης 

(εμπορικοί στόχοι, επαφές με πελάτες, θέση προϊόντων στην 

αγορά, συσχέτιση με προϊόντα ανταγωνιστών, ακολουθούμενη 

πολιτική/στρατηγική πωλήσεων, δίκτυα διανομής προϊόντων, 

δραστηριότητες προώθησης πωλήσεων, κλπ.).

• Τα υφιστάμενα στοιχεία ισολογισμών και αποτελεσμάτων

εκμετάλλευσης κατά την τελευταία τριετία πριν από την

ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

• Τα αναμενόμενα αποτελέσματα (οικονομικά, ποσοτικά, ποιοτικά) 

από την υλοποίηση των αιτούμενων ενεργειών.

• Τα προβλεπόμενα στοιχεία ισολογισμών και αποτελεσμάτων

εκμετάλλευσης κατά την τελευταία τριετία πριν από την

ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

• Το συνολικό κόστος του έργου.

• Τις πηγές χρηματοδότησης.
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• Την προβλεπόμενη καθαρή παρούσα αξία του Επιχειρηματικού 

Σχεδίου.

Το επιχειρηματικό σχέδιο υποβάλλεται υποχρεωτικά μαζί με το 

φάκελο υποψηφιότητας και πρέπει να αναφέρεται και στις άλλες 

ενέργειες της συγκεκριμένης δράσης και, κυρίως, να τεκμηριώνει τη 

σκοπιμότητα των ενεργειών αυτών και τη συμβολή τους στους 

αναπτυξιακούς στόχους του φορέα.

4.4.3.2. ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση νέων επιχειρηματιών 

για την χρησιμοποίηση εξειδικευμένων συμβούλων με στόχο την παροχή 

νομικών, φοροτεχνικών, οικονομικών και τεχνικών συμβουλών, οι οποίες 

θεωρούνται απαραίτητες κατά την φάση ίδρυσης, ή εξαγοράς, ή 

ανάπτυξης επιχειρήσεων.

4.4.3.2. Εκπόνηση μεαετπς ερευνάς αγορας

Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση νέων επιχειρηματιών για 

την εκπόνηση μελετών έρευνας αγοράς σε σχέση με τα ακόλουθα 

αντικείμενα:

• Έρευνα της τοπικής ή της διεθνούς αγοράς για τα προϊόντα της 

επιχείρησης και για το επίπεδο της καινοτομίας ή τεχνολογίας που 

ενσωματώνουν.

• Ανάλυση των καναλιών διανομής για την εισαγωγή και διάθεση 

ενός ή περισσότερων προϊόντων σε μια ή περισσότερες αγορές (π.χ. 

τελωνειακές, δασμολογικές διαδικασίες, εισαγωγικοί οίκοι, οίκοι 

εμπορίου, οίκοι λιανεμπορίου, πολυκαταστήματα, δίκτυα 

διανομής κλπ.).

• Επεξεργασία ενός συγκεκριμένου προγράμματος προβολής και 

προώθησης (marketing plan), ή προγράμματος πωλήσεων (sales
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plan) και της διαμόρφωσης ενός δικτύου πωλήσεων (ή/και 

διανομής).

• Αποτύπωση των τιμών, των επιθυμητών ποσοτήτων των όρων 

εμπορίου, καθώς και των επιχειρήσεων, οι οποίες δυνητικά θα 

μπορούσαν να είναι πελάτες ενός ή περισσότερων προϊόντων.

• Ανεύρεση αντιπροσώπων ή συνεργατών σε μία ή περισσότερες 

αγορές.

4.4.3.4. Εκπόνηση και εφαρμογή meabtqn οργάνωσης και

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με την ενέργεια γίνεται μια προσπάθεια για την ενίσχυση νέων 

επιχειρηματιών με την χρήση εξειδικευμένων συμβούλων για την 

εκπόνηση μελέτης και ειδικότερα, εφαρμογή των αποτελεσμάτων 

της, σε σχέση με την οργάνωση και διοίκηση υφιστάμενων επιχειρήσεων 

που βρίσκονται στα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας τους.

Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αφορούν την αντιμετώπιση κάποιων 

ή του συνόλου των ακόλουθων αντικειμένων:

• οργάνωσης, αναδιοργάνωσης, εκσυγχρονισμού, τυποποίησης, ή 

αυτοματοποίησης της παραγωγής,

• κοστολόγησης,

• διαχείρισης αποθεμάτων,

• ταμειακών ροών,

• οργάνωσης πωλήσεων,

• σχεδιασμού προϊόντων,

• ανάπτυξης ειδικών εφαρμογών πληροφορικής και νέων 

τεχνολογιών που σχετίζονται με τη βελτίωση της παραγωγικής 

διαδικασίας,

• εφαρμογής κοινοτικών ή άλλων προδιαγραφών στην παραγωγική 

διαδικασία (π.χ. συσκευασία, αποθήκευση, υγιεινή και ασφάλεια, 

ποιοτικός έλεγχος κλπ.).
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Στην προβλεπόμενη δαπάνη του συμβούλου για εφαρμογή των 

αποτελεσμάτων της μελέτης περιλαμβάνεται και η απαραίτητη 

εκπαίδευση του φορέα και του προσωπικού και μέχρι το όριο των 50 

ανθρωποωρών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται κατά την αξιολόγηση στα 

προβλεπόμενα αποτελέσματα και στον τρόπο υλοποίησης τους καθώς 

πρέπει απαραίτητα να εφαρμοστούν από τον φορέα στα πλαίσια 

υλοποίησης του έργου.

4.4.3.5. Ιδρυση νέας επιχείρησης

Η ενέργεια αυτή στοχεύει στην ενίσχυση νέων επιχειρηματιών για 

την ίδρυση και λειτουργία νέας επιχείρησης της οποίας η δραστηριότητα 

θα πρέπει απαραίτητα να ανήκει σε έναν από τους κλάδους των 

μεταποιητικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων και περιλαμβάνει ενισχύσεις 

για αγορά εξοπλισμού και ειδικών εγκαταστάσεων, για την αγορά 

μεταφορικών μέσων, καθώς και για την διαμόρφωση των απαραίτητων 

χώρων εγκατάστασης αυτών.

4.4.3.6. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κύριος στόχος της ενέργειας αυτής είναι η ενίσχυση νέων 

επιχειρηματιών για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό υπαρχουσών 

επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται στα τρία πρώτα χρονιά λειτουργίας, ή 

εξαγοράς, ή διαδοχής, ή συμμετοχής των νέων επιχειρηματιών σ’ αυτές 

και περιλαμβάνει ενισχύσεις για αγορά εξοπλισμού και ειδικών 

εγκαταστάσεων, για την αγορά μεταφορικών μέσων, καθώς και για την 

διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων εγκατάστασης αυτών.

4.4.3.7. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΑ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΤΟΜΑ

Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση νέων επιχειρηματιών 

(τουλάχιστον 3 άτομα) για την ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών
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μεμονωμένα, ή σε συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς Ο.Τ.Α. με στόχο 

την ίδρυση και λειτουργία νέας επιχείρησης, της οποίας η δραστηριότητα 

θα πρέπει απαραίτητα να ανήκει σε έναν από τους κλάδους των 

μεταποιητικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων και περιλαμβάνει ενισχύσεις 

για αγορά εξοπλισμού και ειδικών εγκαταστάσεων, για την αγορά 

μεταφορικών μέσων, καθώς και για την διαμόρφωση των απαραίτητων 

χώρων εγκατάστασης αυτών.

4.4.3.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΜΚΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ»

Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων σε νέους 

επιχειρηματίες για εγκατάσταση, μετεγκατάσταση των επιχειρήσεών τους 

σε βιοτεχνικά πάρκα, χειροτεχνικά κέντρα, τεχνολογικά πάρκα και 

“θερμοκοιτίδες”.

Τα παρεχόμενα κίνητρα προβλέπουν την κάλυψη για μία τριετία, των 

λειτουργικών εξόδων, καθώς και των δαπανών λειτουργίας “Κοινών 

Υπηρεσιών” των επιχειρήσεων νέων επιχειρηματιών που εγκαθίστανται ή 

μετεγκαθίστανται στις εγκαταστάσεις χώρων όπως:

• Business & Innovation Center (BIC)

• Κέντρα Καινοτομιών

• Υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Δημοσίου, του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, τραπεζών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

ιδρυμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, των 

φορέων εκπροσώπησης των ΜΜΕ και των ιδιωτών υπό την 

προϋπόθεση ότι οι χώροι αυτοί θα τηρούν τους απαραίτητους 

όρους για λήψη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία και θα δοθεί η έγκριση από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΕΟΜΜΕΧ μετά από πιστοποίηση των αρμοδίων 

Υπηρεσιών του Οργανισμού.
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4.4.3.9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ NEON ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΟΝ

Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση νέων επιχειρηματιών κατά 

προτεραιότητα μέχρι 45 ετών για τη δημιουργία συνδέσμων ανά 

διοικητική ή ευρύτερη περιφέρεια, την εκπροσώπησή τους σε αντίστοιχες 

ευρωπαϊκές οργανώσεις, την ανταλλαγή εμπειριών, καθώς και την 

οργάνωσή τους σε συνδέσμους με σκοπό:

• Την ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και 

συνεργασίας μεταξύ των μελών.

• Την προαγωγή των θεμάτων που αφορούν τους νέους 

επιχειρηματίες.

• Την υποβοήθηση για ανταλλαγή εμπειριών σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Την συμμετοχή τους στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο “YOUNG 

ENTREPRENEURS FOR EUROPE” .

4.4,4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EniAEaiMON Δαπλνον

• Οι αμοιβές εξειδικευμένων συμβούλων αφορούν υπηρεσίες 

(εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρηματικών σχεδίων, παροχή 

συμβουλών νομικού, φοροτεχνικού, οικονομικού και τεχνικού 

περιεχομένου, εκπόνηση μελετών έρευνας αγοράς, οργάνωσης και 

διοίκησης επιχειρήσεων, επίβλεψη έργου, εκπαίδευση του φορέα 

και του προσωπικού της επιχείρησης, κλπ.) εξειδικευμένων 

εταιρειών συμβούλων (νομικά πρόσωπα), η εξωτερικών συνεργατών 

των φορέων (φυσικά πρόσωπα) εγγεγραμμένων στο μητρώο 

συμβούλων του ΕΟΜΜΕΧ, οι οποίες πρόκειται να παρασχεθούν 

κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου. Οι πιθανές δαπάνες 

ταξιδιών των συμβούλων, ή των εξωτερικών συνεργατών των φορέων 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην συνολική αμοιβή τους και δεν 

θεωρούνται επιλέξιμη δαπάνη εφόσον παρουσιαστούν ανεξάρτητα.

• Οι δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού αφορούν το κόστος 

αγοράς καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή και τη

ΣΦΥΡΙ ΔΟΥ ΟΛ ΥΜΠΙΑ
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συσκευασία των προϊόντων, καθώς και του αναγκαίου λοιπού 

εξοπλισμού της επιχείρησης (Η/Υ, S/W, εκτυπωτές, συσκευές 

τηλεπικοινωνιών κλπ.).

• Οι δαπάνες ειδικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν το κόστος 

εγκατάστασης των μηχανημάτων, των υποσταθμών, την ηλεκτρική 

και υδραυλική εγκατάσταση, εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα, 

κλιματισμό, πυρασφάλεια κλπ.

• Οι δαπάνες επαγγελματικών μεταφορικών μέσων αφορούν το 

κόστος αγοράς καινούργιων μεταφορικών μέσων για :

• την αποθήκευση και διακίνηση υλικών και εμπορευμάτων,

• τη μαζική μεταφορά εργατοτεχνιτών και υπαλληλικού 

προσωπικού.

• Οι δαπάνες διαρρύθμισης χώρων αφορούν το κόστος για την 

διαμόρφωση των χώρων, όπου λειτουργεί ή πρόκειται να 

λειτουργήσει ή επιχείρηση του νέου επιχειρηματία (χωρίσματα, 

μικρές επισκευές ή μετατροπές κλπ.).

• Τα γενικά και διαχειριστικά έ§οδα των επιχειρήσεων νέων 

επιχειρηματιών που εγκαθίστανται σε “θερμοκοιτίδες” νέων 

επιχειρήσεων, περιλαμβάνουν δαπάνες που σχετίζονται με την 

λειτουργία της επιχείρησης όπως ενοίκια, τηλεφωνικά και 

ταχυδρομικά τέλη, δαπάνες αναλώσιμων, δαπάνες πρόσβασης σε 

τράπεζες πληροφοριών της Ελλάδος και του εξωτερικού, δαπάνες 

έκδοσης εμπορικών εντύπων, δαπάνες επαφών με νέους 

επιχειρηματίες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ.

• Επίσης στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες 

λειτουργίας “κοινών υπηρεσιών** νέων επιχειρηματιών στις 

“θερμοκοιτίδες” όπως ενοίκια, τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, 

δαπάνες αναλώσιμων, μεταφράσεων, έκδοσης κοινών 

ενημερωτικών και εμπορικών εντύπων, δαπάνες επαφών με 

αντίστοιχες “θερμοκοιτίδες” σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

κλπ.

• Οι δαπάνες για ίδρυση και οργάνωση συνδέσμων αφορούν το 

αρχικό κόστος παροχής υπηρεσιών συμβούλων για τη δημιουργία
ΣΦΥΡ/Δ ΟΥ Ο Λ ΥΜΠΙΑ
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του συνδέσμου (π.χ. αμοιβές νομικών για τη σύνταξη του 

καταστατικού κλπ).

• Οι δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων αφορούν τα έξοδα 

ενοικίασης χώρου που θα διεξαχθεί η εκδήλωση, καθώς και τα 

λοιπά έξοδα της διοργάνωσης π.χ. έξοδα μετακίνησης (για 

αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης), παραμονής και 

διαβίωσης εισηγητών, ομιλητών ή εκπροσώπων και μελών των 

φορέων.

• Οι δαπάνες συμμετοχής σε FORUM αφορούν δαπάνες 

μετακίνησης (για αεροπορυ<ό εισιτήριο οικονομικής θέσης), 

διαμονής και διατροφής, καθώς και δαπάνες συμμετοχής των 

εκπροσώπων του συνδέσμου για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή 

διεθνή FORUM. Οι δαπάνες για διεθνείς εκπροσωπήσεις 

αφορούν τα έξοδα των συνδρομών για εκπροσώπηση του 

συνδέσμου σε αντίστοιχους ευρωπαϊκούς συνδέσμους.

4.4.5. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Το ποσοστό της επιχορήγησης που δίνεται είναι το 50% επί του 

συνολικού ύψους των επιλέξιμων δαπανών. Το υπόλοιπο καλύπτεται με 

κεφάλαια και με πιστώσεις τρίτων. Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορεί να 

είναι λιγότερα από το 30%.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις 

ως ακολούθως:

° Η πρώτη δόση αντιστοιχεί στο 35% της συνολικής επιχορήγησης 

και καταβάλλεται με την υπογραφή της σύμβασης.

° Η δεύτερη δόση αντιστοιχεί στο 35% της συνολικής επιχορήγησης 

και καταβάλλεται μετά από αίτηση του φορέα και την 

πραγματοποίηση ελέγχου για την πρόοδο του έργου από τον οποίο 

προκύπτει ότι ο φορέας υλοποιεί το έργο, σύμφωνα με τους όρους 

της σύμβασης, έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες 

δαπάνες και έχει καταβληθεί η αναλογούσα ίδια συμμετοχή από 

μέρους του.

ΣΦΥΡΙ ΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
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° Η τρίτη δόση, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 30% της 

επιχορήγησης, καταβάλλεται μετά από τον τελικό έλεγχο του 

έργου και εφόσον διαπιστωθεί ότι το έργο ολοκληρώθηκε, 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Ανάλογα με τη διάρκεια, το αντικείμενο και το κόστος της πρότασης, 

η καταβολή της επιχορήγησης μπορεί να γίνει και σε δύο δόσεις (35% 

προκαταβολή και 65% απολογιστικά) ή μόνο απολογιστικά. Η 

διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά καθορίζονται αναλυτικά για κάθε δράση που 

περιλαμβάνονται στις ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (άρθρο 3, παρ. 2 

του Κανονισμού αυτού).

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της 

σύμβασης, αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων και ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜΜΕΧ, μετά από γνώμη της 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής, αποφασίζει την μερική ή ολική επιστροφή του 

ποσού της επιχορήγησης, που έχει καταβληθεί ή την κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής προκαταβολής και καλής εκτέλεσης (Άρθρο 17, 

παρ. 4 του παρόντος Κανονισμού).

4.4.6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ Επιλογηε

Η αξιολόγηση και η ένταξη των προτάσεων των ενδιαφερομένων 

φορέων γίνεται με βάση τα παρακάτω γενικά κριτήρια επιλογής:

I. Κριτήρια που αφορούν το φορέα:
α Τα χαρακτηριστικά του φορέα όπως και η εμπειρία, οι γνώσεις,

η φερεγγυότητα και η δραστηριότητα.

° Η υποδομή του φορέα όπως το προσωπικό, η υλικοτεχνική

υποδομή και η τεχνογνωσία.

° Η δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής.

II. Κριτήρια που αφορούν την πρόταση:
° Οι στόχοι και η σκοπιμότητα της πρότασης.

° Η ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς.

° Τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

° Η τεκμηρίωση και η πληρότητα της πρότασης.
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° Η συμπληρωμαιικότητα με άλλες ενέργειες.

° Η μεθοδολογία υλοποίησης της πρότασης.

Η εξειδίκευση των κριτηρίων, η διαδικασία αξιολόγησης και ο 

καθορισμός των προϋποθέσεων των αξιολογητών εξειδικεύονται και 

ενσωματώνονται στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, που εκδίδεται με 

απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΜΜΕΧ και εγκρίνεται από τον Υπουργό ΒΕΤ. 

Το σύστημα αξιολόγησης προβλέπει επιπλέον βαθμολόγηση της 

πρότασης για κάθε κριτήριο, χρησιμοποίηση συντελεστών βαρύτητας για 

κάθε ομάδα κριτηρίων και καθορισμό βαθμολογικών ορίων για την 

ποιότητα της πρότασης.

4.4.7* Διλδικα£1β£ Ελέγχου

Προβλέπεται ότι ο ΕΟΜΜΕΧ θα παρακολουθεί και ελέγχει κάθε 

πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Αντικείμενο του ελέγχου είναι να διαπιστωθεί ότι η υλοποίηση των 

προγραμμάτων γίνεται σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων 

και αναφέρεται τόσο στις προβλεπόμενες ενέργειες, όσο και στις 

προβλεπόμενες δαπάνες.

Οι έλεγχοι για την υλοποίηση του κάθε έργου θα γίνονται 

υποχρεωτικά μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου φορέα, που 

συνοδεύεται από έκθεση προόδου και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

δαπανών, πριν από την καταβολή των ενδιάμεσων δόσεων και μετά την 

ολοκλήρωση του έργου.

Ο ΕΟΜΜΕΧ θα διατηρεί το δικαίωμα εκτάκτων ελέγχων για να 

διαπιστώνεται ότι ο ρυθμός προόδου του έργου διασφαλίζει την τήρηση 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Επιπρόσθετα ο ΕΟΟΜΕΧ μπορεί να 

διακόψει την σύμβαση και να απαιτήσει την επιστροφή των 

επιχορηγήσεων αν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται όροι της σύμβασης, ή 

ότι ο φορέας δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει το πρόγραμμα.

Ο φορέας από τη δική του πλευρά, προκειμένου να διευκολύνει 

τους ελέγχους, αναλαμβάνει μια σειρά από υποχρεώσεις:

ΣΦΥΡΙ ΔΟ Υ Ο Α ΥΜΠΙΑ



Κεφαλαίο Τέταρτο 1 4 4

• Να τηρεί πλήρες αρχείο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

(παραστατικά, έγγραφα, εκθέσεις, μελέτες κλπ) που αφορούν στο 

συγκεκριμένο έργο.

• Να υποβάλει τις αιτήσεις ελέγχου, τις εκθέσεις προόδου και τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης του έργου.

• Να δέχεται τα όργανα ελέγχου και να επιδεικνύει τα πρωτότυπα 

παραστατικά δαπανών, τα βιβλία και γενικά, κάθε στοιχείο ή 

πληροφορία που θα κρίνονται απαραίτητα για την 

πραγματοποίηση του ελεγκτικού έργου.

• Να παραδίδει στον ΕΟΜΜΕΧ αντίγραφα των μελετών που 

εκπονήθηκαν.

» Να παρέχει στατιστικά στοιχεία και γενικά ενημέρωση σχετικά με 

την πορεία των εργασιών του προς τον ΕΟΜΜΕΧ και την 

Ευρωπαϊκή Ενωση.

Τέλος, τα αρμόδια όργανα και οι υπηρεσίες του ΕΟΜΜΕΧ οφείλουν 

να τηρούν εχεμύθεια για τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τους 

εμπιστεύονται οι φορείς.

4*5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Ε.Η.Β.

Η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης δίνει στοιχεία 

για τα έργα που επιχορηγήθηκαν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Βιομηχανίας.

Πιο συγκεκριμένα, για τον Τεχνολογικό και Επιχειρησιακό 

Εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ, την τόνωση της απασχόλησης και της 

οικονομικής δραστηριότητας στις βιομηχανικά φθίνουσες περιοχές 

επιχορηγήθηκαν 139 Επιχειρηματικά Σχέδια ΜΜΕ, ύψους 23,2 

δισεκατομμυρίων δραχμών με επιδότηση 50%. Παράλληλα 

δημιουργήθηκαν 23 Γραφεία Βιομηχανικής Αλλαγής , σε συνεργασία με 

τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σε ισάριθμες περιοχές και 

επιδοτήθηκαν με 5 δισεκατομμύρια δραχμές.
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Αντίστοιχα, για την προώθηση της συνεργασίας και της 

συσπείρωσης ΜΜΕ με κοινούς στόχους και σκοπό τη βελτίωση των 

ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων έναντι της διεθνούς αγοράς:

• Δημιουργήθηκαν και επιδοτήθηκαν 51 Δίκτυα Επιχειρήσεων 

(clusters) με συμμετοχή 475 ΜΜΕ, επενδυτικού ύψους 25,73 

δισεκατομμυρίων δραχμών, με μέσο όρο επιδότησης 60%.

• Ενισχύθηκαν με επιχορήγηση 231 επενδυτικές προτάσεις 

Επιχειρήσεων ύψους 20,5 δισεκατομμυρίων δραχμών με επιδότηση 

45%.

Σε μια προσπάθεια για τη διευκόλυνση των διεθνών εμπορικών 

συναλλαγών, την παροχή πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα, την 

ανεμπόδιστη και ισότιμη συμμετοχή των Μ.Μ.Ε. στο σύγχρονο 

παγκόσμιο περιβάλλον εγκρίθηκαν και δημιουργήθηκαν 14 

Ηλεκτρονικά Κέντρου Εμπορίου (Η.Κ.Ε.) προϋπολογισμού 1,55 

δισεκατομμυρίων δραχμών με ποσοστό επιδότησης 60%.

Το σημαντικότερο βήμα όμως έγινε για την προώθηση και 

ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας με την επιχορήγηση της 

δημιουργίας από Νέους επιχειρηματίες 872 Νέων επιχειρήσεων, ύψους 

16 δισεκατομμυρίων δραχμών με ποσοστό επιδότησης 50%, ενώ 

ταυτόχρονα αξιολογούνται νέες προτάσεις για διάθεση επιπλέον 7 

δισεκατομμυρίων δραχμών. Σημαντική επίσης είναι και η βοήθεια προς 

ομάδες-στόχους όπως οι γυναίκες επιχειρηματίες. Πιο συγκεκριμένα, 

εγκρίθηκε η δημιουργία από Γυναίκες 199 Νέων Επιχειρήσεων ύψους 6 

δισεκατομμυρίων δραχμών με επιδότηση του 50%.

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση 

και εγγυοδοσία, δημιουργήθηκαν Νέοι Χρηματοδοτικοί Θεσμοί και 

Εργαλεία:

S Δημιουργούνται 6 Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών 

(ΕΚΕΣ) προϋπολογισμού δισεκατομμυρίων δραχμών με επιδότηση 

20% για προσφορά κεφαλαίων στις ΜΜΕ μέσω εξαγοράς εταιρικών 

μεριδίων.

S Δημιουργούνται 4 Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων (Ε.Α.Ε) ,

προϋπολογισμού 2,3 δισεκατομμυρίων δραχμών, με επιδότηση 35%
ΣΦΥΡίΔΟ Υ ΟΛ ΥΜΠΙΑ
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για την παροχή εγγυήσεων σε πιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό 

των ΜΜΕ.

S Δημιουργεΐται Ταμείο Αντεγγύησης (Τ.Α) από το Ελληνικό Δημόσιο , 

με προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων δραχμών για κάλυψη 

εγγυητικού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Ε.Α.Ε.

S Επιχορηγήθηκαν 23 Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί (Π.Σ.) με 1,2 

δισεκατομμύρια δραχμές προκειμένου να μετεξελιχθούν σε 

Συνεταιριστικές Τράπεζες και να συμβάλουν στην παροχή δανείων , 

εγγυήσεων, ασφαλειών κλπ. στις ΜΜΕ.

Τέλος, για την ανάπτυξη πρότυπων εφαρμογών στο ηλεκτρονικό 

Εμπόριο από Μ.Μ.Ε, με σκοπό τη διάχυση των εφαρμογών 

επιχορηγήθηκαν 195 επενδυτικές προτάσεις ΜΜΕ, ύψους 3,126 

δισεκατομμυρίων δραχμών με επιδότηση 50% και 267 ΜΜΕ σε 27 

ομάδες με ύψος προγράμματος 2,8 δισεκατομμύρια δραχμές και 

επιδότηση 50% για την αυτοματοποίηση των συναλλαγών μεταξύ των 

επιχειρήσεων παραγωγής και διάθεσης προϊόντων.

4.6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Β.Π.ΑΝ.)

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας λαμβόνοντας 

υπόψη τις παγκόσμιες ερευνητικές και τεχνολογικές προτεραιότητες, τις 

δυνατότητες και τις αδυναμίες της ελληνικής επιστημοιηκής κοινότητας 

καθώς και τις ανάγκες και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας 

προχωρεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης στο σχεδίασμά και 

την υλοποίηση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) για το χρονικό διάστημα 2000-2006.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου αυτού Προγράμματος 

θα είναι ο ενιαίος χαρακτήρας του και η συνέργεια των επιμέρους 

δράσεων και προγραμμάτων με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο 

ολοκληρωμένη ενίσχυση ενεργειών που συγκλίνουν στους τρεις μεγάλους 

στόχους του:

ΣΦΥΡΙ ΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
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° την αναβάθμιση της τεχνολογικής ικανότητας των ελληνικών 

επιχειρήσεων

° την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

° την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

Η Τεχνολογική Καινοτομία και Έρευνα αποτελεί ένα από τους 

οκτώ άξονες προτεραιοτήτων του Ε.Π.ΑΝ. με προϋπολογισμό 259 δις 

δραχμές. Οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής στον τομέα αυτό για την 

επόμενη πενταετία θα αφορούν τον «εμπλουτισμό του παραγωγικού ιστού 

με νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες Έντασης Γνώσης».

Συγκεκριμένα σχεδιάσθηκαν δράσεις και προγράμματα που 

αποβλέπουν στην :

S Δημιουργία νέων επιχειρήσεων από ερευνητές και 

ερευνητικούς οργανισμούς .

S Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων σε θερμοκοιτίδες Ε&ΤΑ πάρκα 

με συμβουλευτικές υπηρεσίες και κεφάλαια .

S Προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων στη χρήση ελληνικών 

ερευνητικών και τεχνολογικών υποδομών.

S Την ενίσχυση Δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης για την Ανταγωνιστικότητα.

^ Ήδη δρομολογήθηκε η προκήρυξη προγραμμάτων για την 

ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογική επίδειξης και της 

μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις (ΠΑΒΕΤ, ΠΕΠΕΡ, 

Τεχνομεσιτεία κλπ).

S Παράλληλα η παραγωγική διαδικασία θα ενισχυθεί μέσω της 

διαμόρφωσης κοινοπραξιών επιχειρήσεων και ερευνητικών 

φορέων για την εκτέλεση έργων έρευνας και τεχνολογικής 

καινοτομίας με προκαθορισμένο στόχο (ΕΚΒΑΝ).

S Επίσης θα αναπτυχθούν δράσεις για την ενίσχυση σε υποδομές 

και ερευνητικό δυναμικό και την ανάδειξη κέντρων αριστείας.

S Θα ενισχυθεί το Ανθρώπινο Δυναμικό.

S Τέλος θα χρηματοδοτηθούν διεθνείς συνεργασίες .

ΣΦΥΡ ΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
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Η διασφάλιση της επαφής της χώρας με την πρώτη γραμμή των 

επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων ακόμη και αυτών που 

παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 

ανθρώπινου δυναμικού Ε&ΤΑ εφοδιασμένου με τις κατάλληλες 

επιστημονικές ειδικότητες, με το κατάλληλο επίπεδο κατάρτισης και με 

το απαραίτητο μέγεθος. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν επομένως στο 

χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας θα αποσκοπούν:

• Στην τοποθέτηση ερευνητών σε επιχειρήσεις.

• Στην εκπαίδευση νέων ερευνητών στα ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα 

σε συνεργασία με επιχειρήσεις (ΠΕΝΕΔ - ΥΠΕΡ - ΣΥΝ).

• Στην ενσωμάτωση νέων ερευνητών από το εξωτερικό στους 

ελληνικούς ερευνητικούς και παραγωγικούς οργανισμούς.

• Στην εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης της έρευνας και της 

τεχνολογίας.

• Στη δικτύωση ερευνητών και στελεχών επιχειρήσεων.

• Στην εκλαΐκευση της επιστήμης και της τεχνολογίας μέσω δράσεων 

και προγραμμάτων (ανοιχτές θύρες, τεχνομάθεια, ενίσχυση 

τεχνολογικών μουσείων κλπ).

Η Έρευνα και η Τεχνολογία καλείται στα επόμενα χρόνια να συμβάλει 

με τις δράσεις και τα προγράμματά της στην επίτευξη των τριών στόχων 

του ΕΠΑΝ, της αύξησης της ανταγωνιστικότητας, της τεχνολογικής 

καινοτομίας και της απασχόλησης. Για τον λόγο αυτό τα έργα που τελικά 

θα ενισχυθούν θα πρέπει ποσοτικοποιημένα να απαντούν στην επιδίωξη 

αυτή.

Με βάση πάντως τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στον τομέα της 

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, εκτιμάται ότι στην επόμενη 

πενταετία θα ενισχυθούν 2.000 υφιστάμενες επιχειρήσεις, θα 

αναπτυχθούν 200 νέες, και θα δημιουργηθούν 8.000 νέες θέσεις 

εργασίας.

Το ΕΠΑΝ βρισκόταν στη διαδικασία διαπραγματεύσεων και 

αναμενόταν να οριστικοπουιθεί στα τέλη Νοεμβρίου 2000. Η οριστική 

του οριστικοποίηση έγινε τον Δεκέμβριο το 2000 και αναμένεται να τεθεί 

σε εφαρμογή για το 2001.

ΣΦ ΥΡΙΔ ΟΥ Ο Λ ΥΜΠΙΑ
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5.1» ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον 

κόσμο γενικότερα, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της δημιουργίας 

λιγότερων θέσεων εργασίας από τον αριθμό των ανέργων. Ο αριθμός των 

νέων ανθρώπων που προσπαθούν να απελευθερώσουν και να 

χρησιμοποιήσουν την ενέργεια τους χωρίς αποτέλεσμα συνεχώς αυξάνει.

Το γεγονός αυτό οδήγησε στην συνειδητοποίηση της ανάγκης για 

την εξεύρεση εναλλακτικών, συμπληρωματικών μέσων και πολιτικών που 

θα βοηθήσουν τους νέους που δεν έχουν ευκαιρίες, να αναπτύξουν την 

αυτοεκτίμηση τους, να απελευθερώσουν τη δυναμική τους ενέργεια και 

να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες τους προσφέρονιας στον εαυτό τους και 

στην κοινότητα. Με δεδομένο το γεγονός ότι στην Ελλάδα το 50% των 

νέων θέσεων εργασίας δήμιουργείται από μικρές (1-5 άτομα) νέες 

επιχειρήσεις, το 1999 αποτέλεσε την αφετηρία μιας πολιτικής για την 

ενίσχυση μη προνομιούχων ομάδων όπως οι νέοι και οι γυναίκες.

Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στις επιχορηγήσεις που 

παρέχονται μέσω του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(Ο.Α.Ε.Δ.) και στα κίνητρα για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

5.2. ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης κεφαλαίων εκκίνησης και 

λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους, 

ιδιαίτερα για του νέους άνεργους. Η έλλειψη εμπειρίας, εμπράγματων 

εγγυήσεων και γενικότερης εμπιστοσύνης προς τους νέους, αποθαρρύνει 

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η έναρξη 

επιχειρήσεων από νέους είτε να δημιουργούνται οικονομικές μονάδες με 

περιορισμένη κεφαλαιουχική δυνατότητα, προβλήματα ρευστότητας και 

κατά συνέπεια μικρή βιωσιμότητα.

Σ Φ ΥΡΙΔΟ Υ Ο Λ ΥΜΠΙΑ
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Για την στήριξη των νέων επιχειρηματιών στην εξασφάλιση πόρων, 

καταρτίστηκε ειδικό πρόγραμμα δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων 

ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 18-64 ετών ως εξής:

■=> 8.500 θέσεις για άνεργους - ες ηλικίας 18-29 ετών (Ν.Ε.Ε. 2000) 

=> 6.500 θέσεις για άνεργους - ες ηλικίας 30-64 ετών (Ν.Ε.Ε.Μ.Α.

2000).
Από τις ανωτέρω θέσεις οι 9.000, δηλαδή ποσοστό περίπου 60% 

προβλέπεται να καλυφθεί από γυναίκες επαγγελματίες. Σκοπός του 

προγράμματος είναι η οικονομική ενίσχυση των ανέργων εκείνων που 

αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρομεσαία επιχείρηση 

προς επίλυση του προβλήματος της ανεργίας τους κι έχει στόχο τη 

στήριξη της βιωσιμότητας της επιχείρησης και την απασχόληση του νέου 

επαγγελματία κατά το πρώτο χρονικό διάστημα της λειτουργίας της που 

είναι κρίσιμο για την περαιτέρω πορεία της.

S.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΖΕΙΕ ENTASHS STO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για να ενταχθεί κανείς στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. θα πρέπει να 

πληροΰνται ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ουσιαστικά πιστοποιούν 

την ανεργία του υποψήφιου νέου επιχειρηματία, την σχετική κατάρτισή 

του για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και την αδυναμία του να 

καλύψει το κεφάλαιο που απαιτείται για την έναρξη της δραστηριότητάς 

του.

Πιο συγκεκριμένα απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο 

πρόγραμμα αυτό είναι:

1) Να υπάρχουν κενές θέσεις στο πρόγραμμα κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης των ενδιαφερομένων.

2) Να είναι οι ενδιαφερόμενοι για ένα τουλάχιστον μήνα εγγεγραμμένοι 

στα Μητρώα Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας 

ή σε περίπτωση επιδοτούμενου ανέργου σχετική βεβαίωση. Για τους 

ανέργους που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα εργασιακής 

εμπειρίας (STAGE) ή πρόγραμμα κατάρτισης και έχουν εγγράφει εκ

ΣΦΥΡΙ ΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
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νέου άνεργοι, δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ενός μηνάς 

παραμονής στα Μητρώα Ανέργων.

3) Να πρόκειται για νέο επαγγελματία, δηλαδή να μην είχε επιχείρηση 

μέσα στην τελευταία διετία καθώς και να μην έχει επιχορηγηθεί στο 

παρελθόν από το πρόγραμμα των Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών.

4) Να έχει ο ενδιαφερόμενος την Ελληνική ή την υπηκοότητα κράτους - 

μέλους της Ε.Ε ή να είναι Έλληνας ομογενής που να απασχολείται 

νόμιμα στη χώρα και η επιχείρηση να εδρεύει και να λειτουργεί στην 

Ελλάδα.

5) Η επιχείρηση να λειτουργεί κανονικά και σε χώρο ανεξάρτητο και 

κατάλληλα διαμορφωμένο.

6) Να είναι το καθαρό οικογενειακό εισόδημα των εγγάμων ή άγαμων 

μικρότερο των οκτώ εκατομμυρίων δραχμών ή των τεσσάρων 

εκατομμυρίων δραχμών αντίστοιχα. Για τους άγαμους που 

συντηρούνται από τους γονείς τους το οικογενειακό εισόδημα δεν 

πρέπει να υπερβαίνει επίσης τα οκτώ εκατομμύρια δραχμών.

7) Να διαθέτουν οι ίδιοι επαγγελματίες ή ένας τουλάχιστον από τους 

απασχολούμενους σε αυτούς, κατάλληλη ειδικότητα, εφόσον η 

επιχείρηση ανήκει στο Μεταποιητικό Τομέα ή στον Τομέα Παροχής 

Υπηρεσιών (βάσει πτυχίου ή προϋπηρεσίας ή διαπίστωσης των 

ελεγκτών του Ο.Α.Ε.Δ).

8) Να απασχολούνται με αυτοπρόσωπη παρουσία, πλήρως και 

αποκλειστικώς στην επιχείρηση τους και να παρευρίσκονται σ’ αυτήν 

κατά τους επιτόπιους ελέγχους της Υπηρεσίας.

9) Να διαθέτουν κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο με το ήμισυ του ποσού της 

επιχορήγησης υπό τη μορφή εμπορευμάτων, εξοπλισμού, υλικών 

κλπ. για το οποίο να διαθέτουν τα απαραίτητα τιμολόγια ή αποδείξεις 

αγοράς τους στα βιβλία εξόδων της επιχείρησης. Ειδικά για τα μέλη 

Συνεταιρισμών ή Αστικών Εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ανωτέρου ποσού του διατεθέντος 

κεφαλαίου, μπορεί να καθορίζεται, ανά περίπτωση, από το Δ.Σ. του 

Οργανισμού ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες απασχόλησης 

της περιοχής, μετά από εξέταση των αιτήσεων τους από την αρμόδια
ΣΦΥΡΙΔΟ Υ ΟΛΥΜΠΙΑ
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Υπηρεσία και την Περ/κή Δ/νση. Το ανώτατο όριο του συνολικού 

κεφαλαίου για τη δημιουργία της επιχείρησης δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια δραχμές.

10) Οι άνδρες από 18 έως 29 ετών να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα 

απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και να διαθέτουν 

απολυτήριο ή νόμιμη απαλλαγή τους από τις στρατιωτικές του 

υποχρεώσεις. Εξαιρούνται της παραγράφου αυτής οι έγγαμοι εφόσον 

η σύζυγος δεν εργάζεται.

11) Εφόσον πρόκειται για Εταιρεία ή Συνεταιρισμό, να διαθέτει 

καταστατικό σύστασης της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού στην οποία 

συμμετέχει ο - η νέος - νέα επαγγελματίας.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα αυτό :

|1} Των εποχιακών επιχειρήσεων (δηλαδή όσων δεν λειτουργούν για 

ολόκληρο το έτος), των φροντιστηρίων γενικά, των ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των εργαστηρίων ή κέντρων ελευθέρων 

σπουδών, των τυχερών, ψυχαγωγικών ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών, 

των πρακτορείων ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων κλπ. καθώς και των 

επιχειρήσεων που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές 

ώρες.

(2] Των Ανώνυμων Εταιρειών.

(3J Των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός της κατοικίας του 

επαγγελματία.

(4) Των επιχειρήσεων εκείνων, που έχουν το ίδιο αντικείμενο 

δραστηριότητας με επιχείρηση που σταμάτησε τη λειτουργία της 

μέσα στην τελευταία διετία και ανήκε σε συγγενείς α’ βαθμού ή 

συζύγους των υποψηφίων νέων επαγγελματιών.

(5] Των επιχειρήσεων εκείνων που έχουν σύνθετο αντικείμενο 

δραστηριότητας και το ένα από αυτά περιλαμβάνεται στις 

εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου [1].
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5.4, ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ

Τόσο το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο

επαγγελματία, όσο και ο τρόπος καταβολής αυτής εξαρτάται από τη

διάρκεια ανεργίας του υποψηφίου:

1. 1.600.000 δρχ. για όσους άνεργους άνδρες είναι εγγεγραμμένοι στα 

μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. από (1) τουλάχιστον έως (5) μήνες όσοι 

είναι ηλικίας 18-29 ετών και από (1) έως (11) μήνες όσοι είναι 

ηλικίας 30-64 ετών.

2. 1.900.000 δρχ. για όσες άνεργες γυναίκες είναι εγγεγραμμένες στα 

μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. από (1) τουλάχιστον έως (5) μήνες όσες 

είναι ηλικίας 18-29 ετών και από (1) έως (11) μήνες όσες είναι 

ηλικίας 30-64 ετών.

3. 1.900.000 δρχ. για όσους άνεργους άνδρες είναι εγγεγραμμένοι στα 

μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. από (5) μήνες και άνω όσοι είναι 

ηλικίας 18-29 ετών και από (11) μήνες και άνω όσοι είναι ηλικίας 

30-64 ετών.

4. 2.200.000 δρχ. για όσες άνεργες γυναίκες είναι εγγεγραμμένες στα 

μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. από (5) μήνες και άνω όσες είναι 

ηλικίας 18-29 ετών και από (11) μήνες και άνω όσες είναι ηλικίας 

30-64 ετών.

5. 1.900.000 δρχ. για τους άνεργους άνδρες που έχουν παραμείνει 

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. από (1) έως 

(5) μήνες όσοι είναι ηλικίας 18-29 ετών και από (1) έως (11) μήνες 

όσοι είναι ηλικίας 30 - 64 ετών και οι οποίοι δημιουργούν νέες 

επιχειρήσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα 

ανεργίας όπως στους Θύλακες Υψηλής Ανεργίας (Θ.Υ.Α.) και στις 

περιοχές της ζώνης Δ του Αναπτυξιακού Νόμου 1262/82.

6. 2.200.000 δρχ. για τις άνεργες γυναίκες που έχουν παραμείνει 

εγγεγραμμένες άνεργες στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. από (1) έως 

(5) μήνες όσες είναι ηλικίας 18-29 ετών και από (1) έως (11) μήνες 

όσες είναι ηλικίας 30-64 ετών και δημιουργούν νέες επιχειρήσεις στις
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ανωτέρω περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα 

ανεργίας (θύλακες υψηλής ανεργίας και περιοχές της ζώνης Δ του Ν. 

1262/82).

7. 2.200.000 δρχ. για όσους άνεργους άνδρες είναι εγγεγραμμένοι στα 

μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. από (5) μήνες και άνω όσοι είναι 

ηλικίας 18-29 ετών και από (11) μήνες και άνω όσοι είναι ηλικίας 

30-64 ετών και στη συνέχεια ανοίγουν την επιχείρηση τους στις ως 

άνω περιοχές.

8. 2.500.000 δρχ. για όσες άνεργες γυναίκες είναι εγγεγραμμένες στα 

μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. από (5) μήνες και άνω όσες είναι 

ηλικίας 18-29 ετών και από (11) μήνες και άνω όσες είναι ηλικίας 

30 -64 ετών και στη συνέχεια ανοίγουν την επιχείρηση τους στις ως 

άνω περιοχές.

9. 2.800.000 δρχ. για όσους άνεργους - ες είναι επιδοτούμενοι από τον 

Ο.Α.Ε.Δ. ή από οποιοδήποτε άλλο Ταμείο.

Για όλους τους ανωτέρω επαγγελματίες που υπάγονται στα

προγράμματα προκαταβάλλεται ποσό ύψους 600.000 δρχ. και τα

υπόλοιπα, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο καθένας ως εξής :

• Για την In περίπτωση σε δύο ισόποσες οκτάμηνες δόσεις των 500.000 

δρχ.

• Για την 2η περίπτωση σε δύο ισόποσες εξάμηνες δόσεις των 400.000 

δρχ. και σε μία επτάμηνη δόση των 500.000 δρχ.

• Για την 3η περίπτωση σε δύο ισόποσες εξάμηνες δόσεις των 400.000 

δρχ. μία επτάμηνη δόση των 500.000 δρχ.

% Για την 4η περίπτωση σε δύο ισόποσες επτάμηνες δόσεις των 500.000 

δρχ. και σε μία οκτάμηνη δόση των 600.000 δρχ.

• Για την 5η περίπτωση σε δύο ισόποσες εξάμηνες δόσεις των 400.000 

δρχ. και σε μία επτάμηνη δόση των 500.000 δρχ.

• Για την 6η περίπτωση σε δύο ισόποσες επτάμηνες δόσεις των 500.000 

δρχ. και σε μία οκτάμηνη δόση των 600.000 δρχ.

• Για την 7η περίπτωση σε δύο ισόποσες επτάμηνες δόσεις των 500.000 

δρχ. και σε μία οκτάμηνη δόση των 600.000 δρχ.
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• Για την 8^ περίπτωση σε δύο ισόποσες οκτάμηνες δόσεις των 600.000 

δρχ. και σε μία εννιάμηνη δόση των 700.000 δρχ.

. Για την 9π περίπτωση σε τέσσερις ισόποσες εξάμηνες δόσεις των 

550.000 δρχ.

5.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κατά την προσέλευση του στην Υπηρεσία Απασχόλησης ο νέος 

ελεύθερος επαγγελματίας παραλαμβάνει Πληροφοριακό Δελτίο στο οποίο 

αναγράφονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, τα ποσά επιχορήγησης ανά 

κατηγορία και άλλες γενικές πληροφορίες του προγράμματος.

Εφόσον ο νέος επαγγελματίας έχει τις προϋποθέσεις καταθέτει την 

έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και μέσα σε προθεσμία ενός μηνός 

από την ημερομηνία κατάθεσης της, πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος 

στην έδρα της επιχείρησης από υπαλλήλους της Υπηρεσίας 

Απασχόλησης προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη των προϋποθέσεων 

υπαγωγής του νέου επαγγελματία στο πρόγραμμα. Κατά την επίσκεψη, 

συντάσσεται σχετική έκθεση που υπογράφεται από τους ελεγκτές 

υπαλλήλους και το νέο επαγγελματία.

Η έκθεση ελέγχου τίθεται υπόψη της αρμόδιας Υπηρεσίας του 

Ο.Α.Ε.Δ. και κατόπιν συμπληρώνεται το έντυπο υπόδειγμα της 

εγκριτικής Απόφασης με τα απαραίτητα στοιχεία και υπογράφονται και 

τα τρία αντίγραφα από τον αρμόδιο υπάλληλο απασχόλησης, τον έλεγχο 

και τον Δ/ντή της Υπηρεσίας Νομού ή τον Προϊστάμενο της Τοπικής 

Υπηρεσίας, του Γραφείου Εργασίας ή του Κέντρου Προώθησης της 

Απασχόλησης. Το ένα αντίγραφο παραδίδεται με υπογραφή στον 

ενδιαφερόμενο, το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στην Υπηρεσία και το 

τρίτο αντίγραφο (πρωτότυπο) αποστέλλεται στη Δ/νση Απασχόλησης του 

Ο.Α.Ε.Δ. και στη συνέχεια καλείται ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να 

καταθέσει αίτηση είσπραξης της προκαταβολής.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι δεν πληρούνται 

οι προϋποθέσεις που έχει δηλώσει υπεύθυνα ο νέος επαγγελματίας, 

εκδίδεται απορριπτυαι απόφαση και ο επαγγελματίας αποκλείεται από
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οποιοδήποτε πρόγραμμα επιχορήγησης της Διεύθυνσης Απασχόλησης 

του Ο.Α.Ε.Δ.

5.6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΟΡΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε ελεύθερο η επαγγελματία 

που υπάγεται στα προγράμματα αυτά καθορίζεται σε Ιδμηνο ή 19μηνο ή 

22μηνο ή 25μηνο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την περίπτωση, από 

την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης, για το 

οποίο και θα πρέπει να τηρεί τους όρους του προγράμματος. Ειδικά για 

την 9*ι περίπτωση της παραγράφου 5.2. που αφορά τους επιδοτούμενους 

ανέργους η διάρκεια της επιχορήγησης καθορίζεται σε 24 μήνες.

Από την άλλη πλευρά, κατά το ανωτέρω Ιδμηνο ή 19μηνο ή 

22μηνο ή 24μηνο ή 25μηνο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την 

περίπτωση, ο επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί κάποιους 

συγκεκριμένους όρους.

Για την καταβολή της προκαταβολής ο ελεύθερος επαγγελματίας 

θα υποβάλλει στην Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής του, αίτηση και 

βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας μέσα σε ενενήντα ημερολογιακές 

ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης. Η 

προθεσμία είσπραξης της προκαταβολής ορίζεται σε 90 ημερολογιακές 

ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης του 

αρμόδιου οργάνου.

Ανά δμηνο ή 7μηνο ή 8μηνο (ανάλογα με τη περίπτωση) από την 

υπαγωγή του επαγγελματία στο πρόγραμμα και μέσα σε προθεσμία 90 

ημερολογιακών ημερών θα πρέπει να υποβάλλει: Αίτηση - Υπεύθυνη 

Δήλωση και βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για την είσπραξη της 

δμηνης ή 7μηνης ή δμηνης (ανάλογα με τη περίπτωση) δόσης και 

οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία 90 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη 

του καθενός χρονικού διαστήματος από την υπαγωγή του στο 

πρόγραμμα. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνει ότι η επιχείρηση του 

λειτουργεί κανονικά, ότι το άθροισμα των εσόδων και των εξόδων του 

προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος είναι τουλάχιστον ίσο με το
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ποσό της δόσης που πρόκειται να εισπράξει και διαθέτει ως αποδεικτικά 

τα βιβλία εσόδων και εξόδων του.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που θα αναζητηθούν από τους υπαλλήλους του 

Οργανισμού κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων ή ότι δηλώθηκαν 

ψευδή στοιχεία, ο επαγγελματίας εκτός από τις άλλες επιπτώσεις 

υποβολής ψευδούς δήλωσης θα αποκλείεται από μελλοντικά 

προγράμματα της Διεύθυνσης Απασχόλησης και θα επιστρέφει όλο το 

ποσό επιχορήγησης που έχει λάβει.

Η απασχόληση του νέου ελεύθερου επαγγελματία στην επιχείρηση 

του να είναι πλήρης και αποκλειστική και να παρευρίσκεται 

αυτοπροσώπως στην επιχείρηση του κατά τους τακτικούς ή έκτατους 

ελέγχους του αρμόδιου οργάνου. Ειδικά για τους νέους επαγγελματίες 

των οποίων το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης, τους 

υποχρεώνει σε εξωτερική εργασία, οι έλεγχοι των αρμόδιων οργάνων θα 

γίνονται μετά από συνεννόηση με τον επαγγελματία.
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6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

περίπου το 99,8% των 17,9 εκατομμυρίων επιχειρήσεων που αριθμεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις που απασχολούν 

προσωπικό λιγότερο των πεντακοσίων ατόμων. Οι μικρομεσαίες αυτές 

επιχειρήσεις απασχολούν το 66% του συνολικού εργατικού δυναμικού 

του ιδιωτικού τομέα και το 65% του συνολικού κύκλου εργασιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία φανερώνουν ότι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να 

αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό σε μια οικονομία όλο και 

περισσότερο διεθνοποιημένη, η οποία υφίσταται βαθιές αλλαγές, που 

οφείλονται κυρίως στην εμφάνιση της κοινωνίας των πληροφοριών και 

στις περιβαλλοντικές και ποιοτικές απαιτήσεις. Η επίτευξη του στόχου 

αυτού προϋποθέτει την καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ στις 

δραστηριότητες Έρευνας δε Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕδεΤΑ) και στην 

καινοτομία. Οι ΜΜΕ οφείλουν επίσης να αναπτύξουν περισσότερο την 

καινοτομία και να αφομοιώσουν καλύτερα τις νέες τεχνικές 

επικοινωνίας, ώστε να μπορέσουν, ακόμα και στις πιο απόκεντρες 

περιφέρειες, να έχουν ταχεία και με χαμηλό κόστος πρόσβαση στις 

πλέον απομακρυσμένες αγορές. Πρέπει επίσης να βελτιώσουν τη 

διαχείριση των επιχειρήσεων τους με ενίσχυση των επενδύσεων στην 

επαγγελματική κατάρτιση. Οι ΜΜΕ θα πρέπει ακόμα να είναι σε θέση να 

ενσωματώσουν καλύτερα την περιβαλλοντική διάσταση στις μεθόδους 

παραγωγής τους ή τα προϊόντα τους, ώστε να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις της αγοράς.

Λόγω της αυξημένης συνειδητοποίησης των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ για τη λήψη δανείων και τη 

χρηματοδότησής τους με επιχειρηματικά κεφάλαια και της αναγνώρισης 

του γεγονότος ότι η διαμόρφωση ευνοϊκότερου χρηματοδοτικού 

περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις είναι σημαντική για την τόνωση της 

ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ, οι
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κοινοτικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της πρόσβασης των 

ευρωπαϊκών εταιρειών στη χρηματοδότηση απέκτησαν μεγαλύτερη 

σημασία τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στην 

προώθηση της ανάπτυξης των αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων της 

ΕΕ και τούτο παραμένει μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το 

Ευρωπαϊκό Ταυείο Επενδύσεων ίΕΤΕ) υποστηρίζουν ορισμένες από τις 

κοινοτικές δραστηριότητες στον τομέα αυτό.

6.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΟΝ ΜΜΕ

Αφετηρία της κοινοτικής πολιτικής για τις ΜΜΕ ήταν η πρόταση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ανακηρυχθεί το 1983 σε έτος των 

ΜΜΕ. Η πρωτοβουλία ακολούθησε την διαπίστωση ότι η πρόοδος της 

ολοκλήρωσης της ενιαίας εσωτερικής αγοράς θα έχει σημαντικές 

επυττώσεις στις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες έχουν ανάγκη της σχετικής 

πληροφόρησης προκειμένου να προσαρμόσουν κατάλληλα τη 

στρατηγική και την λειτουργία τους.

Η Κοινότητα αποφάσισε ότι τέσσερα θέματα πρέπει να προσεχθούν 

ιδιαίτερα:

[1] Καλύτερος συντονισμός των Κοινοτικών δράσεων που 

αναμένεται να επηρεάσουν τις ΜΜΕ και περισσότερη έμφαση 

στην εξυπηρέτηση των αναγκών των ΜΜΕ από τις σχετικές 

κοινοτικές πρωτοβουλίες.

[2] Προώθηση της αύξησης της εναρμόνισης μεταξύ των δράσεων 

των Κρατών-Μελών και της Κοινότητας που αποσκοπούν στη 

διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜΜΕ, να 

αντεπεξέλθουν στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς.

[3] Οργάνωση διαδικασίας διαλόγου μεταξύ των οργάνων της Ε.Κ. 

και των οργανώσεων που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ.
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[4] Ανάπτυξη σε κοινοτικό επίπεδο της κατάλληλης οργανωτικής 

δομής, η οποία θα ασχοληθεί με τα θέματα των ΜΜΕ και με 

ειδικά προγράμματα για τις επιχειρήσεις αυτές.

Το 1986 δημιουργήθηκε στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κρατών 

μια Ειδική Ομάδα για θέματα ΜΜΕ. Η μονάδα αυτή αναβαθμίστηκε το 

1990 σε Γενική Διεύθυνση(ΓΔ XXIII), η οποία ανέλαβε την ευθύνη της 

πολιτικής για τις επιχειρήσεις, το λιανικό εμπόριο, τον τουρισμό και τους 

συνεταιρισμούς.

Το 1989 η Κοινότητα υιοθέτησε, με απόφαση του Συμβουλίου, την 

πολιτική να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και να 

υποστηριχθεί η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜΜΕ, στην 

Κοινότητα. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε σε πρώτη φάση το ποσό των 

δέκα εκατομμυρίων ECU για την δημιουργία σχετικών εξειδικευμένων 

προγραμμάτων.

Το 1991 το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε την αύξηση του 

προαναφερθέντος ποσού κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια ECU. Το 1992 

η Επιτροπή ξεκίνησε την προετοιμασία του πρώτου πολυετούς 

προγράμματος της, ενέργεια που αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός 

σταθερότερου χρονικού πλαισίου εντός του οποίου να λειτουργούν πλέον 

όσες πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής.

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν τμήμα μιας διαρκούς 

στρατηγικής με στόχο την αύξηση των υφιστάμενων δράσεων και 

προγραμμάτων για τις ΜΜΕ, την προσαρμογή των δραστηριοτήτων αυτών 

στις απαιτήσεις συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων και την 

αντιμετώπιση αναγκών που μόλις εμφανίζονται. Συγκεκριμένα όσα 

προαναφέρθηκαν σημαίνουν ότι θα υπάρχει σε κοινοτικό επίπεδο 

συνεχής έμφαση στην :

° περαιτέρω απλοποίηση των διοικητικών, δυναστικών και 

νομικών περιορισμών

° ανάπτυξη νέων νομικών εργαλείων που θα ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες των ΜΜΕ

° υποστήριξη των ΜΜΕ, ώστε να προσαρμοστούν στις 

διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας, διασφαλίζοντας την
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δυνατότητα συμμετοχής τους στα κοινοτικά προγράμματα για 

τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, την έρευνα και τεχνολογία, 

καθώς και την επαγγελματική κατάρτιση

° ενθάρρυνση της διεπιχειρησιακής συνεργασίας

° παροχή όλης της απαιτούμενης από τις επιχειρήσεις 

πληροφόρησης, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και να 

αξιολογούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Οι Κοινοτικές πρωτοβουλίες ακολουθώντας και την αρχή της 

επικούρικότητας θα εφαρμοσθούν από κοινού με τα Κράτη-Μέλη. Οι 

πολιτικές των Κρατών-Μελών αφήνουν συνήθως, αρκετό περιθώριο 

δράσης στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, επειδή οι αρχές αυτές 

μπορούν στο επίπεδό τους να πλησιάσουν ευκολότερα τις μικρές 

επιχειρήσεις. Στο επίπεδο της Κοινότητας μια Επιτροπή Εκπροσώπων 

των Κρατών-Μελών γνωμοδοτεί για την σκοπιμότητα συγκεκριμένων 

πρωτοβουλιών της Ε.Κ.. Αν σημειωθεί διαφωνία μεταξύ της Επιτροπής 

της Ε.Κ. και της προαναφερθείσας Επιτροπής, καλείται να αποφασίσει το 

Συμβούλιο των Υπουργών.

Το Συμβούλιο των Υπουργών στη Συνεδρίαση του τον Μάιο του 

1993 με θέματα κοινοτικά μέτρα για την εντατικοποίηση και τη 

διασφάλιση της συνέχειας της πολιτικής για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα 

τις ΜΜΕ, στην Κοινότητα, ενέκρινε την αύξηση της χρηματοδότησης σε 

112,2 εκατομμύρια ECU και προσέδωσε πολυετή (1993-1996) διάσταση 

στην κοινοτική στρατηγική. Οι κυριότερες περιοχές μελλοντικής 

δραστηριότητας είναι οι εξής:

• δημιουργία κατάλληλων ειδικών διαύλων πληροφόρησης για 

τις ΜΜΕ

• ανάπτυξη δικτύων εμπιστευτικής και μη (εμπιστευτικής) 

αναζήτησης εταίρων

• ανάπτυξη προγραμμάτων που συμβάλλουν στην επίτευξη

απευθείας επαφών μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων

• βελτίωση του διοικητικού και του νομικού περιβάλλοντος των 

επιχειρήσεων
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• αύξηση των ενεργειών που έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν οι 

ΜΜΕ την μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τα κοινοτικά 

προγράμματα για την ενίσχυση του τεχνολογικού δυναμικού 

των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο να διασφαλισθεί ότι τα μέτρα της 

Ε.Ε. ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και αποτελούν σταθερή 

συνιστώσα τόσο της κοινοτικής στρατηγικής όσο και των στρατηγικών των 

Κρατάν-Μελών για τις επιχειρήσεις.

Το 1995, η Επιτροπή παρουσίασε μία έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Μαδρίτης1 με μια δέσμη μέτρων πολιτικής υπέρ των 

ΜΜΕ. Από τότε, η ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και η 

υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών ακολούθησε σταθερά ανοδική 

πορεία στην Ευρωπαϊκή ημερησία διάταξη με το τρίτο πολυετές 

πρόγραμμα για τις ΜΜΕ, το Πρώτο Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία, 

τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση για το 1998 που 

εγκρίθηκαν από τη Σύνοδο Κορυφής για την Απασχόληση στο 

Λουξεμβούργο και αργότερα στην διάσκεψη της ομάδας G8 για την 

απασχολησιμότητα στο Λονδίνο το Φεβρουάριο του 1998.

Η ανάγκη για συνολική δράση προώθησης του επιχειρηματικού 

πνεύματος αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο από τους πολιτικούς και 

οικονομικούς φορείς ως ένα από τα κλειδιά που ανοίγουν τις πύλες για 

μεγαλύτερη ανάπτυξη της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας στην 

Ευρώπη.

Η ανακοίνωση αυτή εξετάζει διάφορα θέματα προτεραιότητας για 

δράση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να προωθηθεί το 

επιχειρηματικό πνεύμα στην Ευρώπη.

Τα εν λόγω θέματα προτεραιότητας καλύπτουν ευρύ πεδίο και 

ορισμένα από αυτά αποτελούν μέρος άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών 

και προγραμμάτων. Ιδιαίτερα, η δράση σχετικά με ειδικά στοιχεία του 

επιχειρηματικού πνεύματος απαιτείται ήδη από τα Κράτη-Μέλη στα 

Εθνικά τους Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση1 2. Οι δράσεις που

1 GSE(95) 2087,Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δεκέμβριος 1995
2 Ψήφισμα του Συμβουλίου της 17.12.1997 όκαιευΕύνιήριες γραμμές 1998γκι την αιχιαχόληοΓρ*.
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ανακύπτουν από την μεταφορά των κατευθυντηρίων γραμμών για την 

απασχόλησης στις εθνικές νομοθεσίες θα εξεταστούν στο πλαίσιο και 

σύμφωνα με τις διαδικασίες των εθνικών σχεδίων δράσης.

Μια ισχυρή επιχειρηματική παιδεία θεωρείται επίσης απαραίτητη 

για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και για 

την επίτευξη ανάπτυξης, η δε παρούσα ανακοίνωση εξετάζει ευρύ φάσμα 

πολιτικών για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Η Επιτροπή προτείνει να δοθεί συνέχεια στα μέτρα προτεραιότητας 

που προσδιορίζονται στην ανακοίνωση αυτή. Οι δράσεις που 

αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης για την 

απασχόληση έχουν τις δικές τους διαδικασίες αξιολόγησης και 

παρακολούθησης. Για τα μέτρα για τα οποία δεν υφίστανται προς το 

παρόν τέτοιες διαδικασίες, η Επιτροπή προτείνει ως αρχικό βήμα την 

υποβολή μιας ετήσιας έκθεσης στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο 

σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων σε κοινοτικό και εθνικό 

επίπεδο. Η έκθεση αυτή θα βασίζεται σε έναν πίνακα ελέγχου που θα 

έχουν εκ των προτέρων στη διάθεση τους τα Κράτη-Μέλη έτσι ώστε να 

μπορούν να γνωρίζουν συγκεκριμένα ποιοι στόχοι θα αποτελόσουν 

αντικείμενο ειδικής αξιολόγησης στην ετήσια έκθεση.

6.3. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΝ ΜΜΕ

6.3.1. ΓΕHIKES ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΕΙΕ

Υπάρχει πληθώρα δυνατοτήτων χρηματοδότησης για τις 

επιχειρήσεις στο πλαίσιο διαφόρων κοινοτικών πολιτικών - π.χ., 

κοινοτικά προγράμματα στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογικής 

ανάπτυξης, κατάρτιση ή κοινοτικά προγράμματα που υποστηρίζουν την 

ίδρυση κοινών επιχειρήσεων. Η κοινοτική χρηματοδότηση παρέχεται 

συνήθως με τη μορφή επιχορηγήσεων, δανείων ή εγγυήσεων. Πρόσφατες 

πρωτοβουλίες εκ μέρους της Κοινότητας αποβλέπουν στην ανάπτυξη των
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ευρωπαϊκών αγορών επιχειρηματικού κεφαλαίου, όπου η υποστήριξη 

μπορεί να παρασχεθεί με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου.

Κάθε κοινοτική χρηματοδότηση ακολουθεί συγκεκριμένους 

στόχους και προτεραιότητες που έχουν τεθεί στο πλαίσιο διαφόρων 

κοινοτικών πολιτικών, οι οποίες, με τη σειρά τους, βασίζονται σε 

διατάξεις των Συνθηκών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Γενικώς, για να 

είναι επιλέξιμα προς κοινοτική χρηματοδότηση μια εταιρεία και το 

πρόγραμμά της, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους συγκεκριμένους 

στόχους ενός προγράμματος ή ενός μέσου, ή να πληρούν ορισμένα 

κριτήρια που συνδέονται με το τελευταίο. Τα κριτήρια αυτά ορίζονται 

σαφώς στις διαθέσιμες περιγραφές προγραμμάτων ή μέσων και στις 

αιτήσεις.

Πολλά από τα προγράμματα ή τα μέσα έχουν συγκεκριμένες 

προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων ή συγκεκριμένες περιόδους ή 

χρονικές στιγμές στη διάρκεια του έτους κατά τις οποίες οι αιτήσεις 

μπορούν να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τους 

εξουσιοδοτημένους ενδιάμεσους φορείς, συνήθως κατόπιν πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων, απόφασης ή κάποιας άλλης μορφής επίσημης 

ανακοίνωσης που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Υπάρχουν επίσης διάφορα προγράμματα που 

παραμένουν συνεχώς ανοικτά επί αρκετά χρόνια.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επωφεληθούν από τις 

διαρθρωτικές παρεμβάσεις στα κράτη μέλη που συγχρηματοδοτούνται 

από τα διαρθρωτυ<ά ταμεία της ΕΕ πρέπει να έρθουν σε επαφή με τις 

περιφερειακές ή εθνικές αρχές, ή άλλους εξουσιοδοτημένους 

οργανισμούς στα κράτη μέλη της ΕΕ, ώστε να υποβάλουν αίτηση 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο ενός από τα διάφορα αναπτυξιακά 

προγράμματα. Παρακάτω επιχειρείται μια συνοπτική και περιεκτική 

παρουσίαση των κοινοτικών προγραμμάτων και μηχανισμών για την 

ενίσχυση των ΜΜΕ.
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6.3.2. CREA (“Capital-Risque pour lbs Entreprises bn 

PHA8B B‘AMORCAQEu) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ 

ΒΠΙΧΒΙΡΗ&ΕΙΒ ΠΟΥ BP1SKONTAI ΕΤΗ ΦΑΕΗ ENAPSHE ΤΟΝ 

ΑΡΑΕΤΗΡΙΟΤΗΤΟΝ TOYS

Διαπιστώνοντας ότι πολλές μικρομεσαΐες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

πλήττονται από τις αδυναμίες που παρουσιάζει η χρηματοοικονομική 

διάρθρωσή τους, ενώ έχουν μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας, η 

Επιτροπή αποφάσισε να αναλάβει, στο πλαίσιο του τρίτου πολυετούς 

προγράμματος για τις ΜΜΕ, δράσεις που αποβλέπουν στη βελτίωση του 

χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος των ΜΜΕ με την έναρξη μιας 

δεύτερης δράσης "Κεφαλαίου εκκίνησης", επονομαζόμενης CREA 

(capital-risque pour les entreprises en phase d’amorgage - 

Επιχειρηματικά κεφάλαια για επιχειρήσεις που βρίσκονται στη φάση 

έναρξης των δραστηριοτήτων τους). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

αποτελεί τη συνέχεια της Πρότυπης Δοκιμαστικής Δράσης για τα 

κεφάλαια εκκίνησης (Seed Capital Action), των επιχειρηματικών 

κεφαλαίων δηλαδή που απαιτούνται από μία επιχείρηση που βρίσκεται 

στη φάση έναρξης των δραστηριοτήτων της, κατά τη διάρκεια του οποίου 

23 ταμεία επενδύσεων έλαβαν επιδοτήσεις από την Επιτροπή μέσω των 

Ευρωπαϊκών Κέντρων Επιχειρήσεων και Καινοτομίας.

Η εν λόγω δράση, που χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 8 

εκατομμυρίων ECU για την περίοδο 1998-2000, αποσκοπεί στο να 

τονώσει την παροχή μετοχικού κεφαλαίου σε επιχειρήσεις που 

βρίσκονται στο στάδιο έναρξης των δραστηριοτήτων τους και σε 

μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν δυναμικό ανάπτυξης και 

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, υποστηρίζοντας τη δημιουργία έως 

και τριάντα ταμείων κεφαλαίων εκκίνησης ή παρόμοιων οργανισμών.

Ανάμεσα στους άμεσους στόχους του προγράμματος είναι η 

δημιουργία ενός δικτύου ταμείων επενδύσεων κεφαλαίου εκκίνησης και 

η προώθηση της ανταλλαγής πρακτικών και πολιτικών.
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Επιλέξιμα για συμμετοχή είναι νέα ή πρόσφατα ιδρυθέντα ταμεία 

κεφαλαίου εκκίνησης (που δημιουργήθηκαν μετά την In Οκτωβρίου 

1997), ενώ παράλληλα θα πρέπει να έχουν διαθέσιμα τουλάχιστον 4 

εκατομμύρια ECU για επενδύσεις σε μικρές επιχειρήσεις που θα 

πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και 50% το πολύ του κεφαλαίου τους να 

προέρχεται από τον δημόσιο τομέα. Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι θα 

πρέπει να προέρχονται από ένα Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και οι υπηρεσίες τους να απευθύνονται σε 

επιχειρήσεις εντός των χωρών του Ε.Ο.Χ. και των έντεκα χωρών που είναι 

υποψήφιες για ένταξη στην Ευρώπη.

Η Επιτροπή υποστηρίζει τα ταμεία κεφαλαίου εκκίνησης 

βοηθώντας στην κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων κατά τη φάση 

έναρξης λειτουργίας τους. Η Επιτροπή μπορεί να καλύψει μέχρι το 50 % 

των λειτουργικών δαπανών με ανώτατο όριο τις πεντακόσιες χιλιάδες 

ECU σε διάστημα τριών ετών. Οι επενδύσεις του κεφαλαίου εκκίνησης 

θα πρέπει να παραμείνουν στην εταιρία που είναι αντικείμενο της 

επένδυσης για περίοδο πέντε ετών ή περισσότερο. Στην αντίθετη 

περίπτωση, αν δηλαδή το ταμείο επιθυμεί να αποσυρθεί νωρίτερα από 

την επένδυση, η Επιτροπή θα πρέπει να εισπράξει 10% των κερδών 

κεφαλαίου για κάθε πρόωρη έξοδο.

Το πρόγραμμα CREA βασίζεται ουσιαστικά στη συνεχή αποτυχία 

της αγοράς να προσφέρει κεφάλαια εκκίνησης στην Ευρώπη. Έχει 

παρατηρηθεί ότι, χιλιάδες καινοτόμες ΜΜΕ δεν δημιουργούνται κάθε 

χρόνο εξαιτίας της έλλειψης επιχειρηματικών κεφαλαίων. Προκειμένου 

να αυξηθεί τόσο ο αριθμός των νέων ΜΜΕ που δημιουργούνται στο 

πλαίσιο του CREA, όσο και ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης που 

δημιουργούνται από τις εν λόγω ΜΜΕ, η Επιτροπή πρότεινε διάφορες 

ουσιαστικές τροποποιήσεις στη πρώτη δράση Κεφαλαίου Εκκίνησης, 

όπως την καθιέρωση ελάχιστου ύψους 4 εκατομμυρίων ECU για το 

κεφάλαιο του ταμείου, την προϋπόθεση το 50% του κεφαλαίου να 

προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα (με στόχο το ταμείο να ενισχύει μόνο 

βιώσιμα σχέδια) και τη διεύρυνση της δράσης ώστε να καλύψει τη 

μεταβίβαση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε νέους ιδιοκτήτες, κάτι που
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στις περισσότερες περιπτώσεις αντιστοιχεί από νομική άποψη στη 

σύσταση νέας επιχείρησης.

To CREA αποτελεί επίσης απάντηση στο αίτημα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου να επικεντρωθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος 

αυτού, με χαμηλό κόστος, στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων 

θέσεων απασχόλησης. Εξακολουθεί να διεξάγεται σε μικρή κλίμακα, 

αλλά θα αποδείξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις δυνατότητες στήριξης της 

δημιουργίας καινοτόμων ΜΜΕ μέσω της επένδυσης κεφαλαίου 

εκκίνησης και της χρηματοδότησης σε πρώιμο στάδιο.

6.3.9. Επιχειρηματικοί Αγγελοι

Οι επιχειρηματυ<οί άγγελοι ή άτυποι επενδυτές, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί είναι ιδιώτες, πρώην επιχειρηματίες, οι οποίοι μετά την 

πώληση της εταιρίας τους, επιθυμούν να επενδύσουν σε νέες εταιρίες και 

να τις βοηθήσουν προσφέροντας πέρα από τα κεφάλαια τους και την 

εμπειρία τους σε θέματα ανάπτυξης και στρατηγικής των νέων ή 

υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση στα πλαίσια του τρίτου πολυετούς 

προγράμματος για τις ΜΜΕ προωθεί τη δημιουργία και ανάπτυξη 

δικτύων που συνδέουν άτυπους επενδυτές και ιδρυτές επιχειρήσεων ή 

νέες ΜΜΕ, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του άτυπου 

τομέα επιχειρηματικών κεφαλαίων. Κύριος στόχος είναι να γίνουν τα 

συγκεκριμένα δίκτυα ένας χώρος συζητήσεων, όπου ΜΜΕ και 

Επιχειρηματικοί Αγγελοι θα μπορούν να πραγματοποιούν επαφές, 

προκειμένου οι πρώτες να εξασφαλίσουν μια νέα πηγή χρηματοδότησης, 

εκτός από την τραπεζική χρηματοδότηση και το επιχειρηματικό 

κεφάλαιο.

Οι συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται για την εκπόνηση μελετών 

σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων 

ή ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν το ίδιο το δίκτυο, θα πρέπει να έχουν 

επίσημη νομική μορφή καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία τόσο στον
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τομέα της χρηματοδότησης των νέων ΜΜΕ όσο και στην γενική 

αξιολόγηση των κινδύνων για αυτές.

Δίκτυα "Επιχειρηματικών Αγγέλων" λειτουργούν ήδη στα κράτη

μέλη:

α Γαλλία 

° Γερμανία 

° Ολλανδία 

° Ηνωμένο Βασίλειο

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος η Επιτροπή 

χρηματοδοτεί μέχρι και το 50% των δαπανών για τη μελέτη 

σκοπιμότητας της δημιουργίας τέτοιου είδους δικτύων καθώς επίσης και 

το 50% του κόστους πιλοτικών δράσεων για τη δημιουργία ενός τοπικού 

ή διεθνή δικτύου. Χρηματοδοτούνται μελέτες σκοπιμότητας διάρκειας 

μέχρι ενός έτους και πιλοτικές δράσεις διάρκειας μέχρι τριών χρόνων.

Επιπλέον συζητείται η διοργάνωση σεμιναρίων για τη διάδοση της 

ιδέας των δικτύων Επιχειρηματικών Αγγέλων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα 

για την αντιμετώπιση του ζητήματος του τρόπου δημιουργίας αυτών.

6.3.4. Eurotech Capital

Η δράση Eurotech Capital στοχεύει στην ενθάρρυνση των 

επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων σε διεθνικά σχέδια υψηλής τεχνολογίας 

που πραγματοποιούνται από ΜΜΕ μέσω ενός δικτύου ευρωπαίων 

κεφαλαιούχων επιχειρηματικού κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Επιτροπή έχει εγκρίνει τη δημιουργία ευρωπαϊκών ταμείων 

επιχειρηματικού κεφαλαίου που ειδικεύονται σε επενδύσεις υψηλής 

τεχνολογίας. Αυτοί οι χρηματοδοτικοί φορείς, που έχουν ελάχιστη 

επενδυτική ικανότητα ύψους 50 εκατομμυρίων ECU ο καθένας, δέχονται 

να δεσμεύουν τουλάχιστον το 20% των κεφαλαίων τους για λήψεις 

συμμετοχής σε ΜΜΕ που αναπτύσσουν διεθνικά σχέδια υψηλής 

τεχνολογίας.

Το 1996 το δίκτυο Eurotech Capital περιελάμβανε 14 μέλη και 

κάλυπτε την πλειοψηφία των κρατών μελών. Το εν λόγω δίκτυο με
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συνολική επενδυτική ικανότητα άνω των 2,4 δισεκατομμυρίων ECU, έχει 

αναλάβει τη δέσμευση να επενδύσει συνολικά 232 εκατομμύρια ECU σε 

διεθνικά σχέδια υψηλής τεχνολογίας από ΜΜΕ. Δεδομένου ότι η 

συνολική δέσμευση του κοινοτικού προϋπολογισμού ανερχόταν σε 9,2 

εκατομμύρια ECU το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που προκύπτει 

είναι 1 προς 25.

6.3.8. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ THH ΑΝΑΠΤΥ3Η ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΕΧΟΑΗΕΗ

Με βάση τη σύνοδο κορυφής του Λουξεμβούργου για την 

απασχόληση, η Επιτροπή εκλήθη να υποβάλλει προτάσεις για νέα 

χρηματοδοτικά μέσα που θα υποστηρίζουν τις ΜΜΕ με συνολικό 

προϋπολογισμό ύψους 420 εκατομμυρίων ECU. Η Επιτροπή πρότεινε 

την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την απασχόληση3, η οποία 

συνιστάται σε τρεις συμπληρωματικούς μηχανισμούς:

1) «Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για τις Τεχνολογίες» (ETF Start-Up),

2) Μηχανισμός «Joint Venture Capital» (JEV II) και

3) Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των 

καινοτόμων επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης σε 

χρηματοδότηση.

6.3. S.l. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για τις Τεχνολογίες 

(European Technology Facility (ETF) Start-Up)

Πρόκειται για ενισχύσεις που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν 

την ίδρυση και την ανάπτυξη καινοτόμων ΜΜΕ με την αυξημένη 

διαθεσιμότητα επιχειρηματικών κεφαλαίων σε όλη την ΕΕ, επενδύοντας 

σε ειδικευμένα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (υπό τη 

διαχείριση του ΕταΕ εξ ονόματος των ΕΚ).

Αφορά την περίοδο 1998-2000 και εκτιμάται ότι ο συνολικός 

προϋπολογισμός του έργου θα φτάσει τα 170 με 190 εκατομμύρια ECU. 

Η Επιτροπή παρέχει συμμετοχή σε επιχειρηματικό κεφάλαιο σε νέες

3 COM (98) 26 της 21.01.98.
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ΜΜΕ μέσω επενδύσεων σε εξειδικευμένα ταμεία επιχειρηματικού 

κεφαλαίου. Τα ταμεία που υποστηρίζονται από την Επιτροπή 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επενδύσουν σε ΜΜΕ με αναπτυξιακό 

δυναμικό, που έχουν ιδρυθεί πρόσφατα, βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ή 

είναι καινοτόμες. Προτεραιότητα δίνεται σε ΜΜΕ οι οποίες απασχολούν 

το πολύ 100 άτομα εργατικό δυναμικό.

Η Επιτροπή θα επιλέξει ταμεία με εμπορικό προσανατολισμό και 

με επαρκή επαγγελματική εμπειρία ώστε να έχουν την απαραίτητα 

ικανότητα και αξιοπιστία για τη διαχείριση των επιχειρηματικών 

κεφαλαίων. Τα ταμεία θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 

ECU διαθέσιμα για επενδύσεις και το 50% των κεφαλαίων τους να 

προέρχεται από ιδιωτικές πηγές.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει θέση μειοψηφίας 25%, με κατώτερο 

όριο το 10%, του συνολικού κεφαλαίου του ταμείου επιχειρηματικών 

κεφαλαίων, με ανώτατο όριο τα 10 εκατομμύρια ECU, ενώ το ταμείο θα 

πρέπει να λειτουργεί εντός της ΕΕ.

6*3.5.2. Μηχανισμός u<Joint Venture Capital (JEVII)**

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και η Ευρωπαϊκή 

Νομισματική Ένωση δημιούργησαν το οικονομικό περιβάλλον που 

επιτρέπει στις εταιρίες να συνεργάζονται μεταξύ τους, εξασφαλίζοντας τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε όλη την 

ΕΕ. Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι αν και οι ΜΜΕ ενδιαφέρονται για 

συμμετοχή με μια ΜΜΕ από άλλη ευρωπαϊκή χώρα, υπάρχουν πολλά 

προβλήματα τα οποία θα πρέπει να υπερνικηθούν. Έχουν να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που συνδέονται με την πρόσβαση σε μια 

ξένη αγορά, όπου ο πολιτισμός, οι παραδόσεις και το κανονιστικό και 

χρηματοοικονομικό πλαίσιο μπορεί να παρουσιάζουν πολύ μεγάλες 

διαφορές. Επιπλέον, οι ΜΜΕ σπάνια έχουν αρκετό προσωπικό με 

ικανοποιητική γνώση ξένων γλωσσών κατά την έναρξη της φάσης 

διεθνοποίησης. Και, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, οι ΜΜΕ πρέπει 

να συγκεντρώσουν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για να ξεκινήσουν 

τα σχέδια τους.
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Λόγω των φραγμών αυτών, οι ΜΜΕ σπάνια κατορθώνουν να 

υλοποιήσουν τα σχέδια τους και ο αριθμός διεθνικών κοινών 

επιχειρήσεων που ιδρύονται από ΜΜΕ είναι πολύ χαμηλός, όπως 

επιβεβαιώνεται από την 5ί έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για 

τις ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα JEV II δημιουργήθηκε για να αντιμετωπιστούν 

αυτού του είδους τα προβλήματα και παρέχει χρηματοδοτική 

υποστήριξη στις ΜΜΕ για τη δημιουργία νέων διεθνικών κοινών 

επιχειρήσεων στην ΕΕ. Στοχεύει στην τόνωση της δημιουργίας Κοινών 

Επιχειρήσεων μεταξύ ευρωπαϊκών ΜΜΕ και τις βοηθά να επωφεληθούν 

από τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ενιαία Αγορά.

Ο κάθε εταίρος της Κοινής Επιχείρησης θα πρέπει να είναι ΜΜΕ: 

δηλαδή να έχει λιγότερους από 250 μισθωτούς, είτε να έχει ετήσιο κύκλο 

εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ECU, είτε ετήσιο 

ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 27 εκατομμύρια ECU και να πληρεί 

το κριτήριο της ανεξαρτησίας.

Η έννοια της «κοινής επιχείρησης» πρέπει να ερμηνεύεται με την 

ευρεία έννοια, δηλαδή οποιαδήποτε σύμπραξη, εταιρική σχέση ή κοινή 

επιχείρηση με χαρακτήρα βιομηχανικό, παροχής υπηρεσιών, εμπορικό 

ή χειροτεχνικό.

Η Κοινή Επιχείρηση πρέπει να έχει σχέση με τη δημιουργία νέων 

οικονομικών δραστηριοτήτων, με επενδύσεις και δημιουργία 

απασχόλησης στο εσωτερικό της κοινότητας και μπορεί να έχει 

οποιαδήποτε μορφή εταιρικής σχέσης μεταξύ δύο τουλάχιστον ΜΜΕ ή 

επιχειρηματιών, στον τομέα της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, του 

εμπορίου ή της χειροτεχνίας, από δύο διαφορετικά Κράτη - Μέλη. 

Κανείς από τους εταίρους δεν θα πρέπει να κατέχει περισσότερο από το 

75% του κεφαλαίου της επιχείρησης.

Η συνεισφορά της ΕΕ αποσκοπεί στην κάλυψη ορισμένων από τις 

δαπάνες που σχετίζονται με τη δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης. Το 

ποσό (ανώτατο όριο 100.000ECU ανά σχέδιο) και οι όροι της 

συνεισφοράς αυτής έχουν ως εξής:
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s Το πρώτο μέρος της συνεισφοράς καλύπτει μέχρι 50% των 

επιλέξιμων δαπανών με ανώτατο όριο τις 50.000ECU, υπό 

μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής. Επιλέξιμες δαπάνες είναι 

αυτές που σχετίζονται με το σχεδίασμά και τη δημιουργία μιας 

διεθνικής κοινής επιχείρησης που δημιουργείται από 

ευρωπαϊκές ΜΜΕ. Περιλαμβάνουν δαπάνες σχετικές με την 

έρευνα της αγοράς, την προετοιμασία του νομικού πλαισίου 

και του επιχειρηματικού σχεδίου, την ανάλυση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες 

που έχουν ουσιαστική σημασία για τη δημιουργία της κοινής 

επιχείρησης.

S Σε περίπτωση δημιουργίας της κοινής επιχείρησης, η 

συνεισφορά αυτή μπορεί να ανέλθει ως 100.000ECU το πολύ 

και να καλύψει και ένα συμπληρωματικό ποσό, που δεν 

μπορεί πάντως να υπερβαίνει το 10% του συνολικού ύψους της 

πραγματοποιούμενης επένδυσης.

Η συνεισφορά στη φάση της εφικτότητας, όπου περιλαμβάνεται το 

επιχειρηματικό σχέδιο, σε συνδυασμό με την ενίσχυση επενδύσεων 10% 

διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις κοινές 

επιχειρήσεις. Αυτός είναι ένας από τους λόγους της εφαρμογής του 

προγράμματος JEV II μέσω ενός δικτύου Ενδιάμεσων 

Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΕΧΟ).

Το δίκτυο των ΕΧΟ παρέχει τη σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και των ΜΜΕ. Μια ΜΜΕ που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση 

στο πρόγραμμα αυτό επικοινωνεί με ένα από τους ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ο ενδιάμεσος αυτός φορέας είναι 

υπεύθυνος για την αξιολόγηση της αίτησης. Οι φάκελοι που περνούν με 

επιτυχία την αξιολόγηση μεταβιβάζονται στην Επιτροπή, η οποία 

επαληθεύει την επιλεξιμότητα της αίτησης σε σχέση με τους στόχους του 

προγράμματος και ιδιαίτερα τη βιωσιμότητα του σχεδίου και τον 

αντίκτυπο για την απασχόληση.

Το δίκτυο αυτό μετά από μια πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, αποτελούνταν στις 31 Δεκεμβρίου 1999, από 83
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χρηματοπιστωτικά ιδρυμάτων που εξειδικεύονται στη χρηματοδότηση 

(εμπορικές τράπεζες, επενδυτικές τράπεζες, ταμεία επιχειρηματικού 

κεφαλαίου κλπ.), με περισσότερα από 10.000 υποκαταστήματα σε όλα 

τα Κράτη - Μέλη. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν υπογράψει μια συμφωνία - 

πλαίσιο με την Επιτροπή.

Στον Πίνακα 6.1. παρουσιάζεται ανάλυση των ΕΧΟ ανά χώρα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1. Ανάλυση των ΕΧΟ ανά χώρα στις 31 Δεκεμβρίου 

1999.

Αυστρία 8

Βέλγιο 5

Δανία 2

Φινλανδία 1

Γαλλία 10

Γερμανία 10

Ελλάδα 2

Ιρλανδία 1

Ιταλία 21

Λουξεμβούργο 3

Κάτω Χώρες 1

Νορβηγία 1

Πορτογαλία 2

Ισπανία 12

Σουηδία 1
Ηνωμένο Βασίλειο 3

Σύνολο 83
Για να πληροφορηθούν οι ΜΜΕ σχετικά με το πρόγραμμα, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής εξέδωσαν δελτία και φυλλάδια για τα JEV II σε 

κάθε μία από της 11 κοινοτικές γλώσσες. Διοργανώθηκαν ορισμένα 

σεμινάρια, κυρίως από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 

και Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης, στο Βέλγιο, τη Γαλλία, το 

Λουξεμβούργο, τη Γερμανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία και
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το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, σχετικές πληροφορίες έχουν 

συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα Europa.

6«3«5.3« MBXANISMQ2 ΒΓΓΥΒΣΕΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΜΜΒ

Ένας από τους κύριους φραγμούς για την πρόσβαση των ΜΜΕ 

στην χρηματοδότηση είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες είναι απρόθυμες να 

δανείζουν σε εταιρίες εκτός αν αυτές μπορούν να παρέχουν εμπράγματες 

ασφάλειες για το δάνειο, πράγμα που δεν είναι δυνατόν για τις ΜΜΕ. Η 

κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην περίπτωση της έναρξης 

λειτουργίας, όπου η εταιρία δεν έχει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχίας. 

Οι εταιρίες συχνά δεν είναι σε θέση να συγκεντρώσουν τη 

χρηματοδότηση που χρειάζονται για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. 

Έτσι η διαθεσιμότητα κατάλληλων εγγυήσεων μπορεί να έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στην ικανότητα τους για πρόσβαση στην χρηματοδότηση.

Στα Κράτη - Μέλη, τα προγράμματα εγγύησης δανείων έχουν 

αποδείξει ότι έχουν ευνοϊκά αποτελέσματα για τις ΜΜΕ και τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Γενικά, θεωρείται ότι είναι πιο 

αποτελεσματικά από τις επιδοτήσεις επιτοκίου.

Πρόκειται για μηχανισμό εγγύησης δανείων με σκοπό τη βελτίωση 

της παροχής δανείων προς τις μικρές ή νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις με 

επιμερισμό των κινδύνων βάσει εθνικών προγραμμάτων εγγυήσεων, 

προγραμμάτων αμοιβαίων εγγυήσεων και άλλων κατάλληλων θεσμικών 

οργάνων. Αφορά την περίοδο 1997-2000 και εκτιμάται ότι ο συνολικός 

προϋπολογισμός του έργου θα φτάσει ενδεικτικά σε επίπεδο από 150 έως 

190 εκατομμύρια ECU.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) διαχειρίζεται το σύστημα 

αυτό για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σύστημα 

υποστηρίζει ταυτόχρονα υπάρχοντα ευρωπαϊκά συστήματα εγγυήσεων 

που αναλαμβάνουν την παροχή δανείων σε μικρές επιχειρήσεις από 

Κράτη - Μέλη.
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Ουσιαστικά το ΕΤΕ λειτουργεί ως «κατεπιστευματοδόχος» 

καλύπτοντας τις ζημίες που προκύπτουν από τις εγγυήσεις. Οι ζημίες 

λόγω εγγυήσεων καλύπτονται μέχρι ένα προκαθορισμένο ανώτατο όριο. 

Επομένως, το κόστος του μηχανισμού για τον κοινοτικό προϋπολογισμό 

δεν μπορεί να υπερβεί σε πιστώσεις του προϋπολογισμού που διατίθενται 

για το ΕΤΕ.

Οι εγγυήσεις που χορηγεί το ΕΤΕ είναι μερικές εγγυήσεις. 

Υπάρχει πάντα μια συμφωνία καταμερισμού του κινδύνου μεταξύ του 

ΕΤΕ και του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού φορέα.

Μετά από αρχική διαβούλευση μεταξύ των εθνικών αρχών και του 

ΕΤΕ, το ΕΤΕ λαμβάνει προτάσεις από τους ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, πραγματοποιεί μια προεπιλογή και 

διαβιβάζει τα αποτελέσματα της προεπιλογής στην Επιτροπή για 

έγκριση. Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς επιλέγονται 

λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

S Το αποτέλεσμα του επιπέδου της χρηματοδότησης με τη 

μορφή δανείων που διατίθενται για ΜΜΕ.

S Το αποτέλεσμα για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση με τη 

μορφή δανείων εκ μέρους των ΜΜΕ.

^ Το αποτέλεσμα όσον αφορά την ανάληψη κινδύνων για τον 

σχετικό ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό φορέα λόγω της 

χορήγησης δανείων σε ΜΜΕ.

Ααμβάνεται επίσης μέριμνα για να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει 

ισορροπημένη γεωγραφική εκπροσώπηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση. 

Τα χρηματοπιστωτικά κριτήρια που διέπουν την επιλεξιμότητα των 

δανείων σε ΜΜΕ για εγγυήσεις καθορίζονται σε ατομική βάση για κάθε 

ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Τα κριτήρια αυτά πρέπει 

επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις του πλαισίου των προγραμμάτων 

εγγυήσεων μέσα στα οποία λειτουργούν ήδη, εφόσον ο στόχος είναι να 

διατεθεί βοήθεια σε όσο το δυνατόν περισσότερες ΜΜΕ.

Επιπλέον ο Μηχανισμός Εγγυήσεων για τις ΜΜΕ δίνει μεγάλη 

σημασία στην παροχή δανείων για την χρηματοδότηση άϋλων στοιχείων
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του ενεργητικού των ΜΜΕ και δίνει προτεραιότητα σε εταιρίες με 

λιγότερους από 100 μισθωτούς.

Επιλέξιμα για συμμετοχή είναι κυρίως υπάρχοντα συστήματα 

εγγυήσεων, που λειτουργούν σε Κράτη - Μέλη ή/και στον ιδιωτικό 

τομέα, όπου περιλαμβάνονται συστήματα αμοιβαίων εγγυήσεων που 

ειδικεύονται στην χρηματοδότηση δανείων τα οποία το τραπεζικό 

σύστημα δεν χορηγεί χωρίς εγγυητική κάλυψη. Δεύτερον, το ΕΤΕ μπορεί 

να επιλέξει ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για χώρες 

που δεν υπάρχουν συστήματα εγγυήσεων, στα οποία μπορεί να 

περιλαμβάνεται «κατ’ εξαίρεση» η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ), για την άμεση παροχή εγγύησης σε χαρτοφυλάκια επιλέξιμων 

δανείων.

Η Επιτροπή υποστηρίζει συστήματα εγγυήσεων, καλύπτοντας τις 

δαπάνες εγγυήσεων για τα πρόσθετα δάνεια που χορηγούνται σε μικρές 

επιχειρήσεις. Οι εταιρίες εγγυήσεων δανείων δεσμεύονται να 

εξασφαλίσουν ότι ο κίνδυνος που καλύπτεται από το σύστημα θα είναι 

πρόσθετος από τον κίνδυνο που θα είχαν εγγυηθεί υπό κανονικές 

συνθήκες.

6*3.6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ I-TEC

Το σχέδιο Ι-TEC αποτελεί μέρος του Προγράμματος Καινοτομίας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων από την In Ιουλίου 1997. Στόχος του I- 

TEC είναι να ενθαρρύνει επενδύσεις σε πρώιμα σιάδια σε τεχνολογικά 

καινοτόμες ΜΜΕ. Η Επιτροπή παρέχει συμμετοχή σε επιχειρηματικό 

κεφάλαιο σε ΜΜΕ μέσω επενδύσεων σε εξειδικευμένα ταμεία 

επιχειρηματικού κεφαλαίου. Τα ταμεία που υποστηρίζονται από την 

Επιτροπή αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επενδύσουν σε νέες (όχι 

παλαιότερες από 3 έτη) τεχνολογικά καινοτόμες ΜΜΕ με δυναμικό 

ανάπτυξης. Από το 1997 έχουν επιλεγεί είκοσι οκτώ ταμεία.

Το πρόγραμμα Ι-TEC φιλοδοξεί να θέσει τα θεμέλια για μια 

διαρκή ικανότητα υποστήριξης και διαχείρισης των σχεδίων σε πρώιμο 

στάδιο, των τεχνολογικά καινοτόμων ΜΜΕ, οι οποίες παρά την
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οικονομική τους βιωσιμότητα και «έμφυτη ποιότητα», δεν θα 

λαμβάνονταν υπόψη.

Προκειμένου ένα επενδυτικό πρόγραμμα να ικανοποιεί τις 

προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο σχέδιο Ι-TEC, θα πρέπει:

61 Να γίνεται με συγκεκριμένο στόχο να υποστηρίξει επενδύσεις 

σε πρώιμο στάδιο τεχνολογικά καινοτόμων ΜΜΕ, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στα 

συνδεδεμένα κράτη (δηλαδή Ισραήλ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και 

Νορβηγία).

Να εφαρμόζονται σε ΜΜΕ, όπως αυτές έχουν ορισθεί από την 

ΕΕ το 1996.

61 Να παρέχουν μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό κεφάλαιο ή ημι- 

επιχειρηματικό κεφάλαιο (δευτερεύοντα ή συμμετοχικά δάνεια, 

μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, κλπ.). Οποιαδήποτε μορφή 

και αν έχουν τα επενδυμένα κεφάλαια, θα πρέπει να 

διατίθενται ελεύθερα στις υπό επένδυση εταιρίες.

61 Δεν θα πρέπει να λειτουργούν για την κάλυψη υποχρεώσεων 

της εταιρίας ΜΜΕ προς ήδη υπάρχοντα μακροπρόθεσμα 

δάνεια προς τρίτους ή για την επαναχρηματοδότηση των 

πιστώσεων της εταιρίας.

61 Δεν θα πρέπει να οδηγούν στην συγχώνευση της εταιρίας και 

θα πρέπει να ξεκινούν 12 μήνες πριν από την ημερομηνία 

συγχώνευσης και να τελειώνουν 36 μήνες μετά από αυτήν.

61 Να αναφέρονται στην επέκταση των υπαρχόντων παραγωγικών 

διαδικασιών, στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων ή στην 

εισαγωγή νέων μεθόδων ή συστημάτων στον τομέα της 

παραγωγικής διαδικασίας που βασίζονται σε καινοτόμες 

τεχνολογίες ή προϊόντα. Προκειμένου να θεωρηθούν 

τεχνολογικά καινοτόμα προγράμματα, οι επενδύσεις θα πρέπει 

να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

° Σχέδια τα οποία αντιπροσωπεύουν ή οδηγούν στην 

εφαρμογή στην αγορά, αποτελεσμάτων Έρευνας &
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Ανάπτυξης (RTD), ία οποία προήλθαν από συμμετοχή σε 

ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα έρευνας.

° Σχέδια τα οποία εμφανίζουν σε υψηλό βαθμό καινοτόμα 

τεχνολογία σε προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία, και η 

οποία αποδεικνΰεται με έναν από τους παρακάτω 

τρόπους:

ί. Με την αναγνώριση των πνευματικών 

δικαιωμάτων, τα οποία κατέχει η εταιρία ή έχει 

αποκτήσει μετά την ανάληψη της αποκλειστικής 

άδειας εκμετάλλευσης τους.

ίί. Με την αναγνώριση της καινοτομικού 

χαρακτήρα από επίσημη υπηρεσία, είτε με κρατική 

επιδότηση, φορολογικές απαλλαγές υπό την 

εφαρμογή κρατικών προγραμμάτων ή άλλου 

πιστοποιητικού.

ίίί. Με την αναγνώριση ως βασικής τεχνολογίας 

από εθνική υπηρεσία.

ίν. Οποιαδήποτε άλλη πειστική μορφή

αναγνώρισης του καινοτομικού χαρακτήρα του 

προγράμματος, αποδεκτή από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή στοχεύει ταμεία με εμπορικό προσανατολισμό με 

επαρκή επαγγελματική εμπειρία ώστε να έχουν την απαραίτητη 

υσινότητα και αξιοπιστία για τη διαχείριση επιχειρηματικών κεφαλαίων. 

Τα ταμεία υποχρεούνται να επενδύουν τουλάχιστον 25% των νέων 

κεφαλαίων που συγκεντρώνουν σε τεχνολογικά καινοτόμες ΜΜΕ σε 

πρώιμα στάδια για τα επόμενα τρία χρόνια. Απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι να γίνονται επιδοτήσεις σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικές εταιρίες.

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί μέχρι 50% των λειτουργικών δαπανών 

των ταμείων, με ανώτατο όριο το 5% των επενδύσεων που έγιναν 

πραγματικά και με ανώτατο συνολικό ποσό τις 500.000ECU. Το ταμείο 

πρέπει να λειτουργεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα συνδεδεμένα 

κράτη που αναφέρθηκαν παραπάνω.

ΣΦΥΡΙ Δ ΟΥ Ο Λ ΥΜΠΙΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 181

Οι παρακάτω πίνακες (6.2.,6.3.) δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα 

του προγράμματος Ι-TEC όπως αυτά παρουσιάζονται στο επίσημο site 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το Σχήμα 6.1. δείχνει την κατανομή των 

επενδύσεων ανάλογα με την χρονική διάρκεια δραστηριοποίησης της 

ΜΜΕ στην αγορά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2. Στοιχεία για την επιλογή των συμμετεχόντων στο 
πρόγραμμα I-TEC

Αριθμός συμμετεχόντων 28
Μέλη & Συνδεδεμένα Κράτη που καλύπτονται

13
Συνολική Δυναμικότητα Επενδύσεων

1,3 δις.ΕΟϋ
Μικρότερη Επένδυση 13,3 εκ.ECU
Μεγαλύτερη Επένδυση 136 εκ. ECU
Μ.Ο. Επένδυσης 47,6 εκ. ECU
Δεσμευμένες σε πρώιμο στάδιο, τεχνολογικά 
καινοτόμες Επενδύσεις 493 εκ. ECU

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3. Στοιχεία σε επενδύσεις του προγράμματος I-TEC 
μέχρι τον Απρίλιο 2000.

Αριθμός επιχορηγήσεων που έχουν 
αναφερθεϊ

21 75% του 
συνολικού 
αριθμού 

επενδύσεων
Αριθμός επενδύσεων που έχουν 196
αναφερθεί
Ποσό επενδύσεων που έχουν 14^k.ECU 29,5%
αναφερθεί
Μ.Ο. Επενδυμένου Ποσού 720.000ECU
Αριθμός εργαζομένων
(την ώρα της επένδυσης) 2.923
Γεωγραφική κατανομή των Γερμανία
επενδύσεων Ιταλία

Γαλλία
Βέλγιο
Ισραήλ

Ολλανδία
Δανία

Αυστρία
Λουξεμβούργο

Ιρλανδία
ΣΧΗΜΑ 6.1. Κατανομή εταιριών ανάλογα με τη διάρκεια ζωής.
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6.3.7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ARAI1TYSH ΚΑΙ ΤΟ Π&ΡΙΒΑΑΑΟΝ

Το Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον διευκολύνει 

την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τραπεζικά δάνεια για νέες περιβαλλοντικές 

επενδύσεις. Η Επιτροπή χορηγεί εγγυήσεις που καλύπτουν τραπεζικά 

δάνεια για νέες περιβαλλοντικές επενδύσεις εκ μέρους μικρών 

επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα λειτουργεί μέσω επιλεγμένων τραπεζών στα 

Κράτη - Μέλη.

Οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να απευθυνθούν σε μια τράπεζα 

που λειτουργεί ως ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός. 

Προτιμούνται οι επιχειρήσεις με λιγότερους των 50 εργαζομένων. Οι 

ΜΜΕ θα πρέπει να πραγματοποιούν περιβαλλοντικές επενδύσεις. 

Πρόκειται για επενδύσεις εκ μέρους εταιριών που παράγουν 

περιβαλλοντικό εξοπλισμό, επενδύσεις από εταιρίες με άμεσο στόχο την 

παραγωγή περιβαλλοντικών οφελών η άλλες επενδύσεις που έχουν 

σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο αλλά δεν πραγματοποιούνται 

αποκλειστικά για περιβαλλοντικούς λόγους.

Το πρόγραμμα παρέχει στις τράπεζες εγγύησης 50% για δάνεια 

που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

° δάνεια με ελάχιστη λήξη τα τρία έτη,
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° όχι μεγαλύτερα από ίο ισοδύναμο του ενός εκατομμυρίου 

ECU σε εθνικό νόμισμα,

° και δάνεια που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά δια 

επενδύσεις.

6.4.ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟ&ΒΑΕΗ 
ΕΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥΕ ΠΟΡΟΥ&

6.4.1.Εταιρική &ma Tpauezqn-MMB: η Ετρογγυλη Τραπβζα 
Τραπβκιτοκ

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τω ΜΜΕ, από το πρώιμο 

στάδιο μέχρι την ωριμότητα, είτε με τον παραδοσιακό δανεισμό, είτε με 

ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ΜΜΕ προϊόντα, όπως το 

κεφάλαιο εκκίνησης ή «σποράς» (seed capital)που παρέχεται από 

εξειδικευμένες τραπεζικές μονάδες στην αρχική φάση δημιουργίας μιας 

ΜΜΕ (Σχήμα 6.2.).
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ΣΧΗΜΑ 6.2. Πηγή: Τελική έκθεση Τρίτης Στρογγυλής Τράπεζας (19 

Ιουνίου 2000).

Main sources 
of finance:

Pre start-up Start up Early growth Expansion Succession Maturity

Own capital

Family
____________________

Banks
1111

Separate SME 
Bank Units

Suppliers of 
substitutes. 
Incl. Banks

1 1 1 1
Factoring, Lessing, Jusiness Credit1 :ards, etc.

Regional
Development

Agencies

Public Funding 
Institutions

Retained profit

Informal
Investors

Venture Capital

Inslilutional
Investors I |
(Junior) 

Stock Markets ________1_______I_______

Η Πρώτη Στρογγυλή Τράπεζα, που δημιουργήθηκε το 1993, είχε 

ως βασικό στόχο την ανάπτυξη καλύτερης συνεργασίας ανάμεσα σε 

οικονομικά ιδρύματα και σε ΜΜΕ και την επισήμανση καλύτερων 

πρακτικών όσον αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη 

χρηματοδότηση, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τον τραπεζικό 

τομέα και από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις ΜΜΕ. Η τελική έκθεση των 

μελών της Στρογγυλής Τράπεζας που δημοσιεύτηκε το Μάιο του 1994, 

μεταξύ άλλων έκανε υποδείξεις για τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα 

στις ΜΜΕ και τις τράπεζες, τη βελτίωση της εκπαίδευσης των τραπεζικών 

υπαλλήλων, την αμεσότερη διαθεσιμότητα τόσο των έτοιμων τραπεζικών 

προϊόντων, όσο και των μακροπρόθεσμων δανείων καθώς και τη

ΣΦΥΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκτο 185

χρησιμοποίηση των Προγραμμάτων Εγγυήσεων και των άλλων 

Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων από τις ΜΜΕ.

Η Δεύτερη Στρογγυλή Τράπεζα συνήλθε το Σεπτέμβριο του 1995, 

προκειμένου να εξετάσει διάφορα προβλήματα στις σχέσεις ΜΜΕ και 

τραπεζών και να προσδιορίσει καλύτερες πρακτικές χρηματοδότησης των 

ΜΜΕ στα διάφορα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση. Συμμετείχαν 

22 μέλη: 7 από ευρωπαϊκές οργανώσεις ΜΜΕ και 15 προσωπικότητες 

του τραπεζικού τομέα (μία από κάθε Κράτος-Μέλος της Ε.Ε.), που 

εκπροσωπούσαν συνεταιριστικές τράπεζες, εμπορικές και ταμιευτήρια. Ο 

ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν, κατά κύριο λόγο, να 

διευκολύνει την όλη διαδικασία παρέχοντας τις κατάλληλες υπηρεσίες 

γραμματείας και βοηθώντας στη γεφύρωση τυχόν διαφορετικών 

απόψεων.

Η τελική έκθεση των μελών της Στρογγυλής Τράπεζας, 

δημοσιεύτηκε στις 27 Φεβρουάριου 1997 και περιέχει ένα ευρύ φάσμα 

αποτελεσματικών πρακτικών και συστάσεων. Στην έκθεση, εκτός του ότι 

περιγράφονται οι ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί οι τράπεζες 

προκειμένου να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και τα 

προϊόντα που προσφέρουν στις ΜΜΕ, εξετάστηκαν και οι προσπάθειες 

για τη βελτίωση της επικοινωνίας, οι πρωτοβουλίες για τη στήριξη της 

επιχειρηματικής δράσης καθώς και οι τρόποι με τους οποίους οι 

τράπεζες είχαν αναδιαμορφώσει τον τρόπο οργάνωσης τους, προκειμένου 

να ανταποκρίνονται καλύτερα και ταχύτερα στις ανάγκες των ΜΜε- 

πελατών τους. Οι συστάσεις απευθύνονται σε μια πληθώρα ομάδων- 

στόχων: τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ΜΜΕ,

οργανώσεις τους και άλλες επιχειρήσεις, περιφερειακές και εθνικές 

αρχές και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Η Τρίτη Στρογγυλή Τράπεζα των Τραπεζιτών, επικέντρωσε την 

προσοχή της στην ανάγκη ανάληψης ειδικών δράσεων για την 

υποστήριξη των βιοτεχνιών, των μικρών επιχειρήσεων και των 

μικρομονάδων καθώς και των ομάδων-στόχων, όπως γυναίκες 

επιχειρηματίες, οι νέοι επιχειρηματίες, και επιχειρήσεις που βρίσκονται 

στο αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής τους ή ανήκουν σε άτομα
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προερχόμενα από μειονοτικές ομάδες. Κατέστη επίσης αναγκαίο να 

συνδυαστεί η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια με την πρόσβαση σε 

εξωτερικά μετοχικά κεφάλαια, που δεν είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμένα 

στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι δϋνεται έμφαση στις νέες 

πηγές χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ, προκειμένου να μειωθεί η 

εξάρτηση τους από τη δανειακή χρηματοδότηση εντός του πλαισίου της 

οποίας η απόκτηση πρόσβασης παραμένει προβληματική για το 1/3 

περίπου των ΜΜΕ.

Η τελική έκθεση των μελών της Στρογγυλής Τράπεζας, 

δημοσιεύτηκε στις 19 Ιουνίου 2000 και περιέχει ένα ευρύ φάσμα 

αποτελεσματικών πρακτικών και συστάσεων. Μεταξύ άλλων, έμφαση 

δίνεται στην ανάγκη της συνδρομής και άλλων οικονομικών και μη 

ιδρυμάτων, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών, προκειμένου να βελτιωθεί 

το χρηματοοικονομικό περιβάλλον των ΜΜΕ (Σχήμα 6.3), καθώς οι 

πρωτοβουλίες από τα ιδρύματα αυτά κρίνονται αναγκαίες για την 

ανπμετώπιση των αρνητικών επιρροών των γρήγορων ρυθμών της ενιαίας 

αγοράς.

ΣΧΗΜΑ 6.3. Πηγή: Τελική έκθεση Τρίτης Στρογγυλής Τράπεζας (19 

Ιουνίου 2000).
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Αξίζει να αναφερθεί στο συγκεκριμένο σημείο οι παρατηρήσεις 

που έγιναν στην τελική έκθεση της Τρίτης Στρογγυλής Τράπεζας των 

Τραπεζιτών, όσον αφορά την χρηματοδότηση που παρέχουν οι τράπεζες 

σε ΜΜΕ που βρίσκονται στο στάδιο της εκκίνησης και γενικότερα στα 

πρώιμα στάδια της ανάπτυξης τους. Ως κύριο πρόβλημα εντοπίζεται η 

έλλειψη μιας συγκεκριμένης στρατηγικής, γνώσης, εμπειρίας και μέσων 

διαθέσιμων σε ΜΜΕ που ξεκινούν την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα. Προτεινόμενες λύσεις είναι η κατάτμηση των 

επιχειρήσεων-στόχων ανάλογα με τις επιχειρηματικά τους προσόντα, το 

είδος της επιχείρησης και το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται, 

προκειμένου να δημιουργηθούν προγράμματα τα οποία θα παρέχουν 

τους κατάλληλους για κάθε περίπτωση χρηματοδοτικούς περιορισμούς. 

Επιπρόσθετα, η έκθεση προτείνει ορισμένα βήματα και δίνει 

συγκεκριμένα παραδείγματα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων 

(Πίνακας 6.4.).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6,4*

Διαχωρισμός
επιχειρήσεων
στόχων στη
φάση
εκκίνησης
από τις
τράπεζες

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
» ΜΜΕ με μεγάλες προοπτικές 
στη <ράση εκκίνησης (Ambitious 
start-ups) : συνήθως προέρχονται 
από τον τομέα της τεχνολογία και 
χαρακτηρίζονται από υψηλό ρυθμό 
ανάπτυξης και υψηλό κίνδυνο. 
Γενικότερα, οι τράπεζες
αντιμετωπίζουν θετικά αυτό το τμήμα 
της αγοράς και γι’ αυτό το λόγο ένα 
σύνολο από εξειδικευμένες υπηρεσίες 
έχει υιοθετηθεί.
» Franchising ΜΜΕ στη φάση 
εκκίνησης (franchise start-ups):
ευνοούνται από τις τράπεζες και 
συχνά επωφελούνται από ομαδικούς 
διακανονισμούς και επιδοτήσεις που 
ρυθμίζονται ανάλογα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες.
% Μέτριες ΜΜΕ στη φάση 
εκκίνησης (Average start-ups): 
έχουν μέτριο βαθμό ανάπτυξης και 
κινδύνου. Τράπεζες στην βόρεια 
Ευρώπη εφαρμόζουν πιο ευνοϊκή 
πολιτική από ότι στην νότια Ευρώπη.
» Μικρές ΜΜΕ στη φάση 
εκκίνησης (Micro start-ups): με 
χαμηλό βαθμό ανάπτυξης και υψηλό 
κίνδυνο. Πολλές από αυτές 
δραστηριοποιούνται σε νέους τομείς 
παροχής υπηρεσιών. Η
χρηματοδότηση κυρίως παρέχεται σε 
συνεργασία με ιδιωτικούς και 
δημόσιους οργανισμούς.

« Στάδιο................... ενθάρρυνσης
(fostering phased προώθηση της 
επιχειρηματικότητας ανάμεσα σε 
φοιτητές μέσω διαγωνισμών εκκίνησης 
και χρηματοδοτώντας ειδικές 
πανεπιστημιακές έδρες ή δίνοντας 
διαλέξεις.
• Στάδιο προετοιμασίας (pre
paration...... phase); ενθάρρυνση

Στάδια υποψήφιων επιχειρηματιών με την
ανάπτυξης οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων όπως
στα οποία οι διαγωνισμοί επιχειρηματικών
τράπεζες σχεδίων.
δραστήριο- « Στάδιο εκκίνησης (start-ups):
ποιούνται παροχή βοήθειας σε επιχειρηματίες

που ξεκινούν την εταιρία τους πχ. με 
καθοδήγηση ή με την παραχώρηση 
κτιρίων

i % Στάδιο επέκτασης (expansion 
phase): παροχή βοήθειας μέσω
εκπαιδευτικών σεμιναρίων και 
προσωπικών συμβουλών,

| * Περίπτωση κρίσης (crisis 
situation): παρέμβαση μέσω
παροχής εσωτερικής ή εξωτερικής 
βοήθειας σε πρώιμο στάδιο.

Βοήθεια σε Μικρές ΜΜΕ :

Το Σχέδιο μικρο-ξαυειαμού της FINVERA 
[Οηνλανδία)

Προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση στην 
χρηματοδότηση νεοϊδρυόμενων ή υφιστάμενων 
επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό μέχρι 5 
άτομα η τράπεζα FINNVERA προσφέρει μικρο- 
δάνεια από 3.400ECU μέχρι 16.800ECU. Τα 
δάνεια έχουν μια διάρκεια «ωρίμανσης» 5 χρόνων, 
1 χρόνο περίοδο χάριτος, επιτόκιο χαμηλότερο της 
αγοράς και δεν απαιτούν εγγυητική κάλυψη. Τα 
δάνεια για γυναίκες επιχειρηματίες είναι ακόμα 
πιο φθηνά.
www.finverra.fi

Association pour le Droit_ a J/’/nitia_riwe.Ecpnom^e 
[ADIE) & Fonds France Acti 

[Γαλλία)

Οι δύο αυτοί οργανισμοί παρέχουν βοήθεια και 
συμβουλές στην απόκτηση μικρο-δανείων σε μη 
προνομιούχα άτομα, τα οποία έχουν απορριφθεί 
από τις παραδοσιακές τράπεζες. Οι ADIE και FFA 
υποστηρίζονται από την BDPME, οργάνωση η 
οποία παρέχει εγγυήσεις δανείων.

Βοήθετα στη φάση ανάπτυξης :

MittelstandDirect
[Γερμανίά)

Οι γερμανικές συνεργατικές τράπεζες 
δημιούργησαν ένα CD ROM το οποίο προσφέρει 
μια σειρά πρακτικών συμβουλών σε προβλήματα 
τα οποία μπορεί να συναντήσει ένας 
επιχειρηματίας στα στάδια της εκκίνησης, της 
επέκτασης ή της συγχώνευσης της εταιρίας του με 
μία άλλη. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να 
ανακτηθούν και on line μέσω ταυ επισήμου site 
των.

Birmingham Bumness t)ebtLme 
£Μεγάλη Βρετανία)

Αυτή η οργάνωση της Αγγλίας προσφέρει 
συμβουλές μέςω τηλεφώνου σε επιχειρήσεις οι 
οποίες διέρχονται κάποια οικονομική κρίση. Η 
επιτυχία της στηρίζεται τόσο στην ανεξαρτησία της 
όσο και στην ανωνυμία που παρέχει η υπηρεσία. 
60-70% των Πελατών της ξεπερνά την κρίση και 
ήδη μια τράπεζα χρηματοδοτεί την επέκταση της 
οργάνωσης πανεθνικά.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4. Συνέχεια

Τρόποι 
υποστήριξης 
επιχειρήσεων 
στο στάδιο 
x*lS
εκκίνησης

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Δρώντας σαν μεσάζων για 

υπηρεσίες που παρέχονται από 
τρίτους, όπως παρέχοντας 
πληροφορίες για προγράμματα 
της ΕΕ που απευθύνονται σε 
επιχειρήσεις στο στάδιο της 
εκκίνηση.
Υποστηρίζοντας τρίτους να 

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στο 
στάδιο εκκίνησης, όπως τράπεζες 
που καθοδηγούν μετανάστες στο 
πώς να διαχειρίζονται τις ενώσεις 
τους που παρέχουν δάνεια σε 
μέλη τους.
Εκμεταλλευόμενοι δημόσια 

προγράμματα παροχής βοήθειας 
για την ανάπτυξη ειδικών 
τμημάτων για υποστήριξη 
επιχειρήσεων στη φάση
εκκίνησης, όπως προγράμματα 
venture Capital στην ΕΕ.
Συνεργαζόμενοι με άλλους 

εμπορικούς οργανισμούς, όπως 
με ασφαλισπκές εταιρίες, 
προκειμένου να Παρέχουν 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα.
Προσφέροντας συμβουλές και 

άλλες υπηρεσίες μέσω
τηλεφωνικής επικοινωνίας ή 
μέσω internet.___________________

Ένας τρόπος για την παροχή βοήθειας :

Der virtuelte E^ten^^ndui^slminer 
Ο εικουικός εκπαιδευτής για

IΓερμανία)

Η DtA έχει on line ιστοσελίδα χωρίς χρέωση για 
την παροχή συμβουλών. Προσφέρει λογισμικό για 
τη δημιουργία ενός business plan και ενός 
ατομικού επιχειρηματικού προφίλ. Περιέχει 
πληροφορίες για νομικά θέματα, επιδοτήσεις, 
προγράμματα επιχορηγήσεων, πίνακες με τους 
χρηματοοικονομικούς δείκτες του κάθε κλάδου, 
κλπ. Υπάρχει ακόμα ένα video clip ως παράδειγμα 
διαπραγμάτευσης με τραπεζικό υπάλληλο. Το 
πρόγραμμα διατίθεται και σε CD ROM.
www.gruenderzentmm.de

Ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες :

Προσωρινές θέσεις Επιχειρηματιών 
ίΟλλανέία)

Για να βοηθήσουν απόφοιτους να μετατρέφουν 
την ιδέα τους σε επιχείρηση, το Πανεπιστήμιο της 
Τεχνολογίας στο Eindhoven, σε συνεργασία με την 
Rabobank και την εταιρία Brabant Development 
Corporation, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για την 
παροχή βοήθειας για κάθε προσπάθεια εκκίνησης 
επιχείρησης διάρκειας ενός έτους. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει:

Δάνειο ύψους 15.000ECU χωρίς επιτόκιο και 
με ένα χρόνο περίοδο χάρητος.
Δωρεάν στέγαση στο πανεπιστήμιο.
Δωρεάν τεχνικές συμβουλές και χρήση των 
εργαστηρίων και του εξοπλισμού του 
πανεπιστημίου.
Έναν έμπειρο καθοδηγητή με ένα εκτεταμένο 
δίκτυο.
Σεμινάριο για την εκκίνηση μιας καινο- 

τομικής επιχείρησης.
www.eutechparktue.nl

* Προσφέροντας προνομιούχα 
χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις 
στο στάδιο εκκίνησης, όπως 
κεφάλαιο εκκίνησης και δάνεια 
με χαμηλό επιτόκιο και χωρίς 
εγγυητική κάλυψη.

Ειδικά » Εμπλουτίζοντας τις διοικητικές
προϊόντα και ικανότητες τω επιχειρηματιών
υπηρεσίες μέσω ενός εθελοντικού δικτύου
από τις συμβούλων, π.χ. συνταξιο-
τράπεζες δοτημένους τραπεζικούς διοι-
προς κητικούς υπαλλήλους,
επιχειρήσεις * Οργανώνοντας κατ’ οίκον και όχι 
στο στάδιο μόνο εκπαιδευτικά σεμινάρια για
εκκίνησης την εκκίνηση μιας επιχείρησης.

. Δημιουργώντας ειδικούς τρα
πεζικούς και επιχειρηματικούς 
συλλόγους για νέους
επιχειρηματίες.

• Προσφέροντας πληροφορίες για 
τους τρόπους εκκίνησης μιας 
επιχείρησης μέσω internet, 
φυλλαδίων και ειδικών πακέτων 
λογισμικού. L
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6.4.2. Ευρωπαϊκές Κεφαλαιαγορές

Ένα από τα κύρια χρηματοδοτικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν πολλές γρήγορα αναπτυσσόμενες ΜΜΕ είναι η δυσκολία 

της συγκέντρωσης στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, των μεγάλων ποσών 

εξωτερικού μετοχικού κεφαλαίου που χρειάζονται για την επέκτασή τους. 

Η απελευθέρωση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών έδωσε τη δυνατότητα 

για ενθαρρυντικές και πολλά υποσχόμενες πρωτοβουλίες για τις 

κεφαλαιαγορές των ΜΜΕ.

Οι δράσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση των ΜΜΕ στις 

κεφαλαιαγορές και για την παροχή κινήτρων για τη δημιουργία νέων 

κεφαλαιαγορών για τις ΜΜΕ, έχουν διεξαχθεί από διάφορες υπηρεσίες 

της Επιτροπής, υπό την καθοδήγηση των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες 

για την πολιτική των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, η Επιτροπή 

προσέφερε οικονομική βοήθεια για την ένωση της λειτουργίας της 

Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Χρηματιστηριακής Αγοράς (EASDAQ). Το 

1995, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για την έκθεση σχετικά με τη 

δυνατότητα δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς για τις μικρές, 

επιχειρηματικά διοικούμενες, αναπτυσσόμενες εταιρίες.

Στην συνέχεια η Επιτροπή, εξέδωσε μια δεύτερη ανακοίνωση με 

τον τίτλο «Ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 

προοπτικές και ενδεχόμενα εμπόδια στην πρόοδο», στην οποία 

επισημαίνεται η ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ των σχετικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής και κυρίως των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες 

για την πολιτική των επιχειρήσεων, τις τηλεπικοινωνίες, τις 

χρηματοοικονομικές υποθέσεις και την εσωτερική αγορά.

Η Επιτροπή, επιπρόσθετα, στο πρώτο πρόγραμμα δράσης για την 

καινοτομία, επισημαίνει τη σημασία που έχει η δημιουργία ευνοϊκών 

όρων για τη λειτουργία των νέων χρηματιστηριακών αγορών για 

καινοτόμες, ταχέως αναπτυσσόμενες ΜΜΕ και καλεί τα Κράτη - Μέλη να 

διερευνήσουν την ανάληψη νέων δράσεων για τον εν λόγω τομέα.
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Το 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, μια ανακοίνωση με 

τίτλο «Προοπτικές και δυνητικά εμπόδια για την πρόοδο των ευρωπαϊκών 

κεφαλαιαγορών για ΜΜΕ», σχετικά με τις προοπτικές και τα πιθανά 

εμπόδια για την πρόοδο των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που αποτελεί συνέχεια των 

προσπαθειών της Επιτροπής για ενίσχυση της δημιουργίας και της 

ανάπτυξης τέτοιων αγορών. Οι κύριοι στόχοι της ανακοίνωσης ήταν:

■ η διερεύνηση των δυνητικών φραγμών για την εισαγωγή 

των ΜΜΕ σε αγορές,

■ η έναρξη ενός πανευρωπαϊκού διαλόγου για τις 

κατάλληλες συνθήκες για πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

μετοχικού κεφαλαίου,

■ η περιγραφή και η προσέλκυση της προσοχής στην 

πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί από διάφορες 

πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ενωση όπως η «EASDAQ» 

και η «Euro-ΝΜ»,

■ η συνοπτική παρουσίαση των δράσεων που

πραγματοποιεί σήμερα η Επιτροπή και αυτών που 

προτίθεται να πραγματοποιήσει στο μέλλον για την 

υπερνίκηση των φραγμών για την ανάπτυξη

κεφαλαιαγορών προσανατολισμένων προς τις ΜΜΕ και 

για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους.

Η ανακοίνωση επισημαίνει δύο κύριους τομείς δυνητικών 

φραγμών για την ανάπτυξη κεφαλαιαγορών προσανατολισμένων 

προς τις ΜΜΕ:

1) Πρώτον, τις στάσεις, τις δυνατότητες και τους 

περιορισμούς που προέρχονται από τις ίδιες τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, οι κύριες 

δυσκολίες οφείλονται στη στάση των ΜΜΕ ως προς τη 

χρηματοδότησή τους, την έλλειψη εμπειρίας σχετικά με 

τη χρη ματοοικονομική διαχείριση και τις οικονομικές 

επιβαρύνσεις που θα τους επιβάλει η εισαγωγή στο 

χρηματιστήριο. Η ανακοίνωση συνιστά τις παρακάτω
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δράσεις για να αυξηθεί η συνειδητοποίηση και η 

κατανόηση των επιχειρηματιών σχετικά με τη δυνατότητα 

της εισαγωγής στο χρηματιστήριο, και για να τους 

εκπαιδεύσει για ένα τέτοιο ενδεχόμενο:

πρώτο πιθανό πρόβλημα αφορά την

επισήμανση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ που είναι 

κατάλληλες και ώριμες για εισαγωγή σε 

χρηματιστήριο. Η αξιολόγηση του δυναμικού μιας 

εταιρείας να «διατεθεί στο κοινό» είναι μια 

ικανότητα που δεν την έχουν πάντα οι διοικούντες 

μιας ΜΜΕ, και μπορεί να μην θέλουν να 

χρησιμοποιήσουν εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες 

για την αξιολόγηση, λόγω του ειδικού κόστους. Μια 

πιθανή λύση για το πρόβλημα αυτό μπορεί να είναι 

η κατάρτιση κάποιας μορφής ευρωπαϊκής 

μεθοδολογίας αυτοαξιολόγησης, έτσι ώστε οι ΜΜΕ 

να μπορούν να αξιολογούν την καταλληλότητά τους 

για εισαγωγή σε χρηματιστήριο.

^ Άλλος περιοριστικός παράγοντας του αριθμού των 

δυνητικών εισαγωγών ΜΜΕ σε χρηματιστήρια είναι 

η απροθυμία των ιδιοκτητών των εταιρειών να 

υποβαθμίσουν ή να χάσουν τον έλεγχο που ασκούν 

στην εταιρεία τους, γιατί μπορεί να μην γνωρίζουν 

όλα τα είδη μετοχών που υπάρχουν. Μια λύση 

μπορεί να είναι ο συνδυασμός των προσπαθειών 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να πείσουν 

εταιρείες κατάλληλες για εισαγωγή σε 

χρηματιστήριο «να διατεθούν στο κοινό» με 

συμβουλές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Αυτό 

μπορεί να βοηθήσει στο να συνειδητοποιήσουν 

περισσότερες επιχειρήσεις τις δυνατότητες που 

τους ανοίγονται, και να υπερνικηθεί η απροθυμία
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των εταιριών που ελέγχονται από τον ιδιοκτήτη να 

προσφέρουν μετοχές στο κοινό.

^Μια εταιρεία μπορεί να μην θέλει να εισαχθεί σε 

ένα δημόσιο χρηματιστήριο λόγω των αυστηρών 

κανόνων διαφάνειας, κυρίως στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών πληροφοριών. Αυτό μπορεί να 

αντιμετωπισθεί με την προώθηση μιας νοοτροπίας 

χρηματοπιστωτικής διαφάνειας, ακόμη και για 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και με 

χρηματοπιστωτική κατάρτιση για τις εταιρείες, 

συντάσσοντας ένα φυλλάδιο σχετικά με την 

προσφορά μετοχών.

^Ένα άλλο εμπόδιο μπορεί να είναι ότι οι ΜΜΕ δεν 

έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις συμβουλές 

και την υποστήριξη ειδικών που απαιτούνται για 

την προετοιμασία μιας Αρχικής Δημόσιας 

Προσφοράς Μετοχών (ΑΔΠΜ). Αυτές οι 

χρηματοπιστωτικές γνώσεις μπορεί να μην 

υπάρχουν στον απαραίτητο βαθμό σε όλα τα 

ζητούμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και οι 

ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα 

πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες 

μακροπρόθεσμα, ίσως να είναι απαραίτητο να 

ενισχυθεί η ανάπτυξη τέτοιων ικανοτήτων με 

επιλεκτική κατάρτιση και πληροφόρηση, ιδιαίτερα 

μεταξύ κρατών μελών με πιο ανεπτυγμένες 

κεφαλαιαγορές και άλλων κρατών μελών.

^Τέλος, άλλος φραγμός είναι το υψηλό κόστος της 

διαδικασίας εισαγωγής στο χρηματιστήριο που 

μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι 20% των 

κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν. Η αύξηση του 

ανταγωνισμού μεταξύ των ενδιαμέσων
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χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως οι τράπεζες 

επενδύσεων, μπορεί να μειώσει τα κόστη αυτά 

μελλοντικά, αλλά προς το παρόν πραγματοποιείται 

ορισμένες φορές κρατική παρέμβαση στα κράτη 

μέλη για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν 

τα κόστη.

2) Δεύτερον τα δυνητικά εμπόδια που αφορούν την 

διασυνοριακή αγοραπωλησία μετοχών σε τέτοιες 

αγορές και ιδιαίτερα τα προβλήματα σχετικά με το 

συνάλλαγμα, τις διαφορές της φορολογίας και των 

πρακτικών εθνικής λογιστικής, των επιχειρήσεων 

διοίκησης, και των θεσμικών επενδύσεων. Η 

Επιτροπή πιστεύει ότι σε ορισμένους από τους τομείς 

αυτούς η γρήγορη και πλήρης εφαρμογή της 

υφιστάμενης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

βοηθήσει, και η ανακοίνωση διατυπώνει ορισμένες 

συστάσεις αναφορικά με το κάθε συγκεκριμένο 

πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί:

^ Ποοβλήιιαια σχετικά ιιε το συυάλλανιια: Οι πωλητές 

χρεογράφων αναφέρουν συχνά τους συναλλαγματικούς 

κινδύνους ως έναν από τους πιο σημαντικούς φραγμούς 

για τη συμμετοχή τους σε διασυνοριακές συναλλαγές. Οι 

συναλλαγματικές διαφορές καθιστούν την ανάπτυξη της 

αλληλοδιείσδυσης μεταξύ εθνικών αγορών πιο δύσκολη, 

μειώνοντας έτσι τη ρευστότητα των αγορών. Επομένως, η 

εισαγωγή ενιαίου νομίσματος είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για μια πραγματικά ολοκληρωμένη 

Ευρωπαϊκή Αγορά Αξιών γενικά, και ιδιαίτερα για 

κεφαλαιαγορές προσανατολισμένες προς τις ΜΜΕ. Το 

ενιαίο νόμισμα θα αυξήσει τη διαφάνεια των 

κεφαλαιαγορών και τη συγκρισιμότητα των πληροφοριών 

για τους επενδυτές, θα μειώσει τον κίνδυνο για τους
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επενδυτές και θα καταστήσει τις συναλλαγές 

ευκολότερες, ταχύτερες και φθηνότερες.

^ Ρύθιαση me αγοραπωλησίας αξιών: Η επιτυχής

λειτουργία των νέων κεφαλαιαγορών στο μέλλον 

εξαρτάται από πολλές απόψεις από την πλήρη και 

ακριβή μεταφορά και εφαρμογή, εκ μέρους των κρατών 

μελών, της οδηγίας για τις υπηρεσίες επενδύσεων4 και 

της οδηγίας για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων5. Τα 

ζητήματα σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των 

οδηγιών προϋποθέτουν τη συνεργασία μεταξύ των 

ρυθμιστικών φορέων των Κρατών-Μελών. Επιπλέον, 

προβλέπεται η δημιουργία μιας Επιτροπής Αξιών, που 

θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας επιτροπής που θα 

βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την άσκηση των 

εξουσιών θέσπισης τεχνικών κανόνων υπό τις δύο 

προηγούμενες οδηγίες. Ο στόχος της ρύθμισης των 

κεφαλαιαγορών για τις ΜΜΕ είναι η εξασφάλιση 

διαφάνειας, προστατεύοντας έτσι τους επενδυτές, όχι 

από τους επενδυτικούς κινδύνους, αλλά από κάθε 

είδους καταχρηστική συμπεριφορά επιχειρήσεων, 

συμμετεχόντων στην αγορά, άλλων επενδυτών ή της ίδιας 

της αγοράς.

^ Διαφορές των εθνικών νοιιοθεσιών και των πρακτικών: 

Υπάρχουν τέτοιες διαφορές όσον αφορά τη φορολογία, τα 

λογιστικά πρότυπα και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Οι 

διαφορές στους τομείς αυτούς μπορεί να λειτουργήσουν 

ως αντικίνητρο για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Σε 

ορισμένα Κράτη - Μέλη υπάρχουν φορολογικές 

απαλλαγές για να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε 

μετοχικό κεφάλαιο. Μια έκθεση της Επιτροπής που

4 93/22/ΕΟΚ της 10 Μαΐου 1993
5 93/6/ΕΟΚ της 15ης Μαρτίου 1993
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δημοσιεύθηκε στις 22 Οκτωβρίου6 1997 συμπεραίνει όχι 

απαιτείται δράση για την εξάλειψη των υπαρχόντων 

φραγμών για τις διασυνοριακές ροές εισοδήματος και 

κεφαλαίων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δουβλίνου το 

1996 προσυπέγραψε τη δημιουργία μιας μόνιμης 

ομάδας που θα πραγματοποιήσει μια στρατηγική γενική 

επισκόπηση της φορολογικής πολιτικής και θα 

συντονίσει τις εθνικές φορολογικές πολιτικές, τηρώντας 

την αρχή της επικουρικότητας. Όσον αφορά τα λογιστικά 

πρότυπα, η πρώτη προτεραιότητα της στρατηγικής της 

Επιτροπής, όπως παρουσιάζεται στην ανακοίνωσή της 

«λογιστική εναρμόνιση: μια νέα στρατηγική για τη διεθνή 

εναρμόνιση»7, είναι να δοθεί η δυνατότητα στις μεγάλες, 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο, εταιρείες, να 

δημοσιεύουν μόνο ένα σύνολο ενοποιημένων 

λογαριασμών που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις τόσο των 

οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη λογιστική, όσο 

και των διεθνών λογιστικών προτύπων. Στον τομέα της 

διοίκησης των επιχειρήσεων, που αφορά τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις της διοίκησης μιας επιχείρησης 

έναντι των μετόχων της, και τους μηχανισμούς που 

διαθέτουν οι δεύτεροι για να ελέγχουν τις δραστηριότητες 

της διοίκησης, το κύριο πρόβλημα σχετικά με τις νέες 

κεφαλαιαγορές για τις ΜΜΕ είναι η προστασία των 

μετόχων της μειοψηφίας. Η απουσία τέτοιας προστασίας 

μπορεί να αποθαρρύνει τους δυνητικούς επενδυτές. Η 

Επιτροπή πιστεύει ότι θα είναι χρήσιμος ένας 

πανευρωπαϊκός διάλογος για τα κατάλληλα πρότυπα 

διοίκησης επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να 

αποσαφηνιστεί το αν θα ήταν χρήσιμο ένα σαφές σύνολο 

ευρωπαϊκών αρχών διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και η

6 COM(96) 546 τελικό
7 COM(95) 508 τελικό
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έκδοση Σύστασης για πιθανούς τρόπους βελτίωσης του 

σημερινού συστήματος διοίκησης επιχειρήσεων.

^ θεσμικά: επενδύσειc: Η δυνατότητα των θεσμικών 

επενδυτών (όπου περιλαμβάνονται τα ταμεία συλλογικών 

επενδύσεων, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα 

συνταξιοδοτικά ταμεία) να επενδύουν ελεύθερα 

περιορίζεται σήμερα από ορισμένα κράτη μέλη. Πολλοί 

περιορισμοί που επιβάλλονται σε εθνικό επίπεδο 

προκαλούν διακρίσεις. Η κατάργηση αυτών των 

περιορισμών έχει ουσιαστική σημασία όχι μόνο για την 

ανάπτυξη των νέων κεφαλαιαγορών για τις ΜΜΕ, αλλά 

και για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την 

εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των κεφαλαίων. Η Επιτροπή έχει απευθύνει 

επιστολές σε ορισμένα Κράτη - Μέλη, ζητώντας τους να 

καταργήσουν τους περιορισμούς που επιβάλλουν 

διακρίσεις. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε 

διαδικασίες παράβασης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Από το 1995, άρχισαν να δημιουργούνται ορισμένες νέες 

χρηματιστηριακές αγορές για την κάλυψη των αναγκών των ΜΜΕ, και 

ειδικότερα των ΜΜΕ με ταχύ ρυθμό ανάπτυξης. Αυτές οι νέες 

χρηματιστηριακές αγορές είναι «ρυθμισμένες» αγορές, σύμφωνα με την 

οδηγία 93/22/ΕΟΚ για τις επενδυτικές υπηρεσίες, που εκδόθηκε στις 

10.05.93 και για το λόγο αυτό, εάν το επιθυμούν (πχ. EASDAQ), έχουν 

δικαίωμα διασυνοριακής δραστηριότητας. Εάν δεν υπήρχε η οδηγία για 

τις επενδυτικές υπηρεσίες, η διασυνοριακή συνεργασία θα ήταν πολύ 

δυσχερέστερη ή και εντελώς αδύνατη. Στις 19 Ιουνίου 1995, άρχισε να 

λειτουργεί στο Λονδίνο, η Alternative Investment Market (AIM), στην 

οποία είχαν εισαχθεί, έως το Μάρτιο του 1997, 270 εταιρίες. Η 

«Nouveau marche», στο Παρίσι, άρχισε τη λειτουργία της στις 20.03.96 

και έως τα τέλη του Μαΐου 1997 είχε γίνει η εισαγωγή μετοχών 26 

εταιριών. Στη διάρκεια του 1997, άρχισαν να λειτουργούν άλλες τρεις 

αγορές, στη Φρανκφούρτη, στο Αμστερνταμ και στις Βρυξέλλες. Οι
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τέσσερις τελευταίες αγορές αποτελούν το δίκτυο EuroNM (ευρωπαϊκός 

όμιλος οικονομικού σκοπού) και έχουν εναρμονισμένες διατάξεις 

εισαγωγής, εναρμονισμένες διαδικασίες διαπραγμάτευσης των τιμών των 

αξιών και εναρμονισμένους τρόπους διάδοσης των πληροφοριών. Έως τα 

τέλη του 1998 ήταν δυνατή η αγοραπωλησία κινητών αξιών από τη μία 

αγορά στην άλλη εντός του δικτύου. Η πανευρωπαϊκή αγορά EASDAQ 

άρχισε να λειτουργεί στις Βρυξέλλες στις 30.06.1996. Η Επιτροπή 

παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γι’ αυτές τις νέες αγορές και πρόθυμη 

να προσφέρει στους υπεύθυνους προώθησής τους πληροφορίες σχετικά 

με τις δυνατότητες που παρέχουν οι οδηγίες της ΕΕ.

6.4.3. Amoibaibs Εγγυβ&βιβ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία και ανάπτυξη 

εταιρειών αμοιβαίων εγγυήσεων με σκοπό να αυξηθεί η διαθεσιμότητα 

μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων σε ΜΜΕ, για τη χρονική 

περίοδο 1998-2000.

Σε αντίθεση με άλλα είδη προγραμμάτων το Σχέδιο για τις 

Αμοιβαίες Εγγυήσεις περιλαμβάνει ένα σύνολο ιδιωτικών επιχειρήσεων, 

οι οποίες πολύ συχνά συνδέονται μεταξύ τους ανάλογα με το αντικείμενο 

στο οποίο δραστηριοποιούνται και παρέχουν εγγυήσεις για δάνεια που 

δίνονται από τις τράπεζες σε ΜΜΕ.

Η φιλοσοφία του συστήματος αυτού είναι ότι οι στενότεροι δεσμοί 

ανάμεσα στις επιχειρήσεις κοινού ενδιαφέροντος σε βιομηχανικούς 

κλάδους όπου κυριαρχούν οι ΜΜΕ, μπορεί να βελτιώσει τις γνώσεις των 

τραπεζών σχετικά με το είδος της επιχείρησης και την αγορά μέσα στην 

οποία αυτή λειτουργεί. Το πλεονέκτημα μιας τέτοιας γνώσης, είναι η εκ 

των προτέρων εκτίμηση ενός σχεδίου από τον δανειστή, που 

συνεπακόλουθα επιτρέπει τη μείωση του πιστωτικού ρίσκου. Το γεγονός 

ότι οι οργανώσεις Αμοιβαίων Εγγυήσεων εμπιστεύονται τις επιχειρήσεις 

και τα επενδυτικά τους σχέδια και εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους 

αυτή προσφέροντας στις δανείστριες τράπεζες «μερικές εγγυήσεις», 

καθιστά ποιο εύκολη τη χορήγηση δανείων από τις τελευταίες.
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Επιλέξιμοι για συμμετοχή είναι οι υποψήφιοι από Κράτη - Μέλη 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που έχουν εμπειρία στην 

χρηματοδότηση των ΜΜΕ και την αξιολόγηση κινδύνων. Οι υπηρεσίες 

θα μπορούν να παρέχονται στις χώρες του Ε.Ο.Χ. και στις 11 χώρες που 

είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Στα πλαίσια του 

συγκεκριμένου προγράμματος η Επιτροπή χρηματοδοτεί μέχρι και το 

50% του κόστους της μελέτης σκοπιμότητας για μέγιστη διάρκεια ενός 

χρόνου καθώς επίσης και το 50% των δαπανών λειτουργίας για τη 

δημιουργία Εταιριών Αμοιβαίων εγγυήσεων με μέγιστη διάρκεια τα τρία 

χρόνια. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής οι αιτήσεις θα πρέπει να 

υποβάλλονταν μέχρι της 30 Σεπτεμβρίου 1999.

Στη διάρκεια του 1996, η Ευρωπαϊκή Ένωση Αμοιβαίων 

Εγγυήσεων (ΕΕΑΕ) εξακολούθησε τις δραστηριότητες της, με τη 

συνδρομή της Επιτροπής. Υποστηρίχθηκε η δημιουργία ενός μέσου 

υποστήριξης των αμοιβαίων εγγυήσεων στην Πορτογαλία και την Ελλάδα. 

Στη Βουδαπέστη πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με στόχο την 

ευαισθητοποίηση των χωρών της ανατολικής Ευρώπης, όσον αφορά τις 

δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα των αμοιβαίων εγγυήσεων. 

Τέλος, στη Φιλανδία εκπονήθηκε μελέτη σκοπιμότητας για τη 

δημιουργία συστήματος αμοιβαίων εγγυήσεων, αν και το σύστημα αυτό 

δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία.

6.5, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Οι γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διεύθυνση και τη 

διαχείριση των ΜΜΕ. Πρώτον, ως επικεφαλής επιχειρήσεων: τα στοιχεία 

δείχνουν ότι από τα 18 εκατομμύρια ΜΜΕ που υπάρχουν στην ΕΕ, το 

20 έως 30% διοικούνται από γυναίκες, ενώ το 25 έως 35% των νέων 

επιχειρήσεων δημιουργούνται από γυναίκες. Δεύτερον, ως σύζυγοι που 

συνεργάζονται με τον επικεφαλής της επιχείρησης, στο 60 έως 80% των 

ΜΜΕ, η σύζυγος του επικεφαλής της επιχείρησης ασκεί διοικητικές και 

διαχειριστικές δραστηριότητες και είναι, επίσημα ή ανεπίσημα, ο 

πλησιέστερος συνεργάτης του επικεφαλή της επιχείρησης ή ακόμα και 

πραγματικός συνεπιχειρηματίας.
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Το τέταρτο πρόγραμμα - πλαίσιο για την ισότητα των ευκαιριών 

μεταξύ γυναικών και ανδρών (1996-2000) περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

της συνεργασίας μεταξύ γυναικών επιχειρηματιών μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του. Η Επιτροπή, σε ανακοίνωση της με τίτλο 

«Ενσωμάτωση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των γυναικών και των 

ανδρών στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων», αφιερώνει 

ένα κεφάλαιο στις γυναίκες αρχηγούς επιχειρήσεων και στις 

συνεργάτριες συζύγους στις ΜΜΕ, όπου επισημαίνονται οι δυσκολίες και 

τα προβλήματα τους και παρουσιάζονται κοινοτικά μέτρα για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Η ανακοίνωση αυτή αποβλέπει 

στην ένταξη της διάστασης «ισότητα των ευκαιριών» σε όλα τα κοινοτικά 

προγράμματα.

Εξάλλου, η τέταρτη έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των 

ΜΜΕ περιέχει μια θεματική μελέτη για τις γυναίκες και τις ΜΜΕ, η 

οποία τονίζει το γεγονός ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ιδρύονται 

από γυναίκες.

6.6. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ THE ΕΝΗΜΕΡΟΣ HE ΚΑΙ Η 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΝ ΜΜΕ ΕΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια το ένα δέκατο των ΜΜΕ στις 19 

χώρες που καλύπτονται από την Έκτη Έκθεση του Ευρωπαϊκού 

Παρατηρητηρίου των ΜΜΕ, έχουν συμμετάσχει σε ενισχυτικά 

προγράμματα στα πεδία της οικονομικής βοήθειας, της υποστήριξης της 

επαγγελματικής κατάστασης, της παροχής πληροφοριών ή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών από περιφερειακούς εθνικούς ή 

Ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Περίπου τα τρία τέταρτα των ΜΜΕ δεν 

υπέβαλαν ποτέ κάποια αίτηση στα Κοινοτικά Προγράμματα, αφού δεν 

ήταν ενημερωμένες για την ύπαρξη τέτοιων σχημάτων. Από την άλλη 

πλευρά, ένα πέμπτο των ΜΜΕ αν και ενημερωμένες για ένα πρόγραμμα 

αρνήθηκαν να συμμετάσχουν ή αποκλείσθηκαν.
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Υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι τόσο η αναλογία συμμετοχής όσο και η 

αναλογία ενημέρωσης (ή διαφορετικά η πιθανότητα ότι μία 

συγκεκριμένη επιχείρηση είναι ενημερωμένη ή συμμετέχει σε κάποιο 

ενισχυτικό σχήμα του οποίου οι ουσιώδεις προϋποθέσεις καλύπτονται 

από την επιχείρηση), εξαρτώνται σημαντικά και θετικά από το 

επιχειρησιακό μέγεθος. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις αποδεικνύεται ότι 

είναι καλύτερα πληροφορημένες και μπορούν ευκολότερα να 

αντιμετωπίσουν τυχόν κωλύματα. Ομως είναι αξιοσημείωτο ότι η σχετική 

σπουδαιότητα των άλλων λόγων που εμποδίζουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ 

δηλαδή η διαφορά μεταξύ της αναλογίας συμμετοχής και ενημερότητας 

παραμένουν σχεδόν σταθεροί ανεξάρτητα από το επιχειρησιακό μέγεθος.

ΣΧΗΜΑ 6.4. Ποσοστό ΜΜΕ που είναι ενημερωμένες και συμμετέχουν 

σε Κοινοτικά Προγράμματα8.

Σύνολο 
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■ Μη ενημερωμένες ■ Ενημερωμένες που δεν συμμετείχαν □ Συμμετείχαν

Η διαφοροποίηση των επιχειρηματικών μεγεθών κατά τύπο 

προγράμματος αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων σε 

Κοινοτικά Προγράμματα είναι κατά μέσο όρο, σημαντικά μεγαλύτερος σε 

μέγεθος από τον αριθμό των συμμετεχόντων σε σχήματα που 

προσφέρονται από εθνικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις. Έτσι το 

εμπόδιο της πρόσβασης στα Κοινοτικά Προγράμματα είτε οφείλονται

8 Πηγή: ENSR Enterprise Policy Survey 1999
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στην έλλειψη ενημέρωσης ή σε άλλους λόγους και φαίνεται να είναι 

ιδιαίτερα μεγάλο για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Ειιπόδια των ΜΜΕ που δεν συιιιιετείχαν ποτέ σε ενισχυτικά 

ποονοάυυατα: Το ένα πέμπτο των ΜΜΕ, οι οποίες γνωρίζουν την ύπαρξη 

των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αλλά δεν έχουν ακόμη συμμετάσχει, 

πιστεύουν ότι μάλλον πολύπλοκο να λάβουν μέρος σε αυτά. Το 15% έχει 

έλλειψη πληροφόρησης για τον τρόπο συμμετοχής. Επιπλέον μια στις 

πέντε ΜΜΕ δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατάλληλα προγράμματα σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη σωστής προώθησης 

υποστηρικτικών σχημάτων που θα σχετίζονται με τις ΜΜΕ. Τέλος, μία 

στις πέντε τονίζει την ανάγκη συμμετοχής των ΜΜΕ στον σχεδίασμά και 

ανάπτυξη των ενισχυτικών αυτών προγραμμάτων.

Ειιπόδια των ΜΜΕ που έχουν συυυετάσχει σε ενισχυτικά 

ποονράιιιιατα: Μεοικά από αυτά τα εμπόδια είναι παρόμοια με τα 

αναφερόμενα εμπόδια από τις ΜΜΕ που έχουν ήδη συμμετάσχει τα 

τελευταία πέντε χρόνια σε οποιοσδήποτε είδους περιφερειακού, εθνικού 

ή Ευρωπαϊκού προγράμματος. Η σύγκριση μεταξύ των Κοινοτυπών, 

εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων υποδεικνύει ότι η 

σχετικότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που 

συμμετέχουν σε αυτούς τους τύπους προγραμμάτων, είναι παρόμοια. 

Ωστόσο το εμπόδιο είναι να διαφοροποιούνται αναφορικά με την έντασή 

τους, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο δεσμευτικά στην περίπτωση των 

Κοινοτικών Προγραμμάτων.

Η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι ένα επιπλέον σημαντικό 

εμπόδιο για την συμμετοχή των ΜΜΕ σε ενισχυτικά προγράμματα. 

Ειδικότερα, αυτό το πρόβλημα φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση των 

Κοινοτικών Προγραμμάτων, όπως έχει δηλωθεί σε περισσότερες από τις 

μισές συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Πάντως η έλλειψη πληροφόρησης 

και η ασάφεια της πληροφόρησης αποτελεί πρόβλημα τόσο για τα εθνικά 

και περιφερειακά προγράμματα όσο και για τα Κοινοτικά.

Η χρονική καθυστέρηση μεταξύ της αίτησης και της έναρξης του 

προγράμματος είναι ακόμα ένα σημαντικό εμπόδιο που πρέπει να 

υπερπηδήσουν οι ΜΜΕ που συμμετέχουν σε Κοινοτικά προγράμματα,
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όπως δήλωσε to ένα τρίτο αυτών. Άμεσα συσχετιζόμενο με το παραπάνω 

πρόβλημα είναι η πολυπλοκότητα των διαδικασιών αίτησης και οι 

διαχειριστικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ΜΜΕ. Κρίνεται 

σημαντυ<ή η περαιτέρω απλοποίηση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων, 

περιλαμβάνοντας λιγότερες διαχειριστικές εκθέσεις προκειμένου να 

βελτιωθεί η μελλοντική συμμετοχή των ΜΜΕ στα προγράμματα.
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Την τελευταία δεκαετία αναγνωρίζεται διεθνώς ο αναπτυξιακός 

ρόλος των ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων. Οι ΜΜΕ καινοτομούν, 

συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, προάγουν 

την επιχειρηματικότητα και γενικότερα συμβάλλουν στην οικονομική 

ανάπτυξη των χωρών. Η σημασία τους για ολόκληρη την κοινωνία είναι 

πολύτιμη και η συνεισφορά τους αναντικατάσιατη.

Στην Ελλάδα μόλις τα τελευταία χρόνια και στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αναγνωρίστηκε η ανάγκη για μια σφαιρική και 

σταθερή πολιτική στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες στην 

προσπάθεια της να στηρίξει την ανάπτυξη των ΜΜΕ στο νέο αυτό 

δυναμικά διαμορφούμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι πολιτικές 

αυτές έχουν σκοπό να προωθήσουν την καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ 

στην καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, να προάγουν την 

επιχειρηματικότητα και να διευκολύνουν την επέκταση των ΜΜΕ σε νέες 

αγορές, να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στην χρηματοδότηση, κλπ.

Αντίστοιχα μέτρα έχει λάβει και η Ελληνική Κυβέρνηση μέσω του 

νέου Αναπτυξιακού Νόμου, των επιδοτήσεων του Ο.Α.Ε.Δ. και του Ε.Π.Β. 

Οι πολιτικές στήριξης των ελληνικών ΜΜΕ ουσιαστικά σχεδιάστηκαν με 

βάση τα προβλήματα, τις ιδιομορφίες και τις προοπτικές των ελληνικών 

ΜΜΕ.

Βασικό χαρακτηριστικό όμως τόσο της ΕΕ όσο και της Ελλάδας 

είναι ότι οι πολιτικές που ακολουθούν όσο αφορά τις ΜΜΕ, στοχεύουν 

στο να τις οδηγήσουν όχι σε μια «αμυντική» πολιτική, αλλά σε μια 

επιθετική - επεκτατική στρατηγική επιχειρημαπκής δραστηριότητας.

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

την βελτίωση των όρων χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

και την στήριξη τους με κοινοτικά προγράμματα, η εικόνα που αυτές 

εξακολουθούν να εμφανίζουν δεν είναι η καλύτερη δυνατή.

Οι λόγοι για τους οποίους επικρατεί αυτή η κατάσταση έχουν να 

κάνουν τόσο με τις διαδικασίες επιδότησης και δανειοδότησης των
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μικρομεσαΐων επιχειρήσεων όσο και με το γενικότερο εσωτερικό και 

εξωτερικό τους περιβάλλον.

Πολλές φορές προκειμένου μια επιχείρηση να λάβει τις κρατικές η 

κοινοτικές επιχορηγήσεις για να προβεϊ σε επενδύσεις, θα πρέπει να 

προβεί σε μια ογκώδη, χρονοβόρα και δαπανηρή προεργασία. Είναι 

φανερό ότι μια ΜΜΕ, που συνήθως δεν έχει επαρκή κεφάλαια και 

οργάνωση για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, να αδυνατεί να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των προγραμμάτων και να αποκλεισθεί από 

αυτά.

Ειδικότερα στην χώρα μας, υπάρχει ατελής προσαρμογή των 

κοινοτικών προγραμμάτων στα ελληνικά δεδομένα με αποτέλεσμα να 

οδηγούμαστε σε σπατάλη πολύτιμων χρηματικών πόρων.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όμως είναι εξίσου υπεύθυνες για την 

μη ικανοποιητική εκμετάλλευση των πόρων που παρέχονται από τις 

κοινοτικές και εθνικές πηγές. Πολλές φορές οφείλεται στο γεγονός της 

ελλιπής κατάρτισης της διοίκησης της ΜΜΕ και της ελλιπής 

πληροφόρησης.

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας ανοίγουν προοπτικές για 

περαιτέρω έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με την χάραξη της 

περιφερειακής πολιτικής. Διερεύνηση θα μπορούσε να γίνει στην 

ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των χρηματοδοτικών πόρων που 

προσφέρονται στις ΜΜΕ, να προσδιορισθεί η αποτελεσματικότητα αυτών 

μακροχρόνια, προκειμένου να σχεδιασθούν κατά περίπτωση τα 

κατάλληλα νέα μέτρα ή ακόμα να γίνει αναθεώρηση της στρατηγικής και 

των στόχων τους.
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