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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να παράσχει ένα πλαίσιο που θα
επιτρέψει την κατανόηση των ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε θέµατα χρηµατοδοτήσεων. Επιπλέον
µέσα από την αναλυτική παράθεση των άµεσων
και έµµεσων
χρηµατοδοτήσεων θα δηµιουργηθεί ένας οδικός χάρτης (road map) των
µέτρων που µπορούν να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο ώστε να τονωθεί η
εθνική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα. Τέλος µε βάση τους
ελκυστικότερους για επενδύσεις, τοµείς της Ελλάδας, θα δηµιουργηθεί ένας
συγκριτικός πίνακας εργαλείων χρηµατοδότησης.
Η προστιθέµενη αξία της συγκεκριµένης διατριβής έγκειται στο να γίνουν
ξεκάθαρο στον επιχειρηµατία – επενδυτή οι δυνατότητες - ευκολίες που
προσφέρονται µέσα από συγκεκριµένα προγράµµατα και χρηµατοδοτήσεις της
ΕΕ και της Ελλάδας ειδικότερα, για να αναπτύξουν τη δυναµική τους και
ανταγωνιστούν διεθνώς ακόµη και κάτω από τις πιο αντίξοες οικονοµικές
συγκυρίες.
Θα πραγµατευτούµε το θέµα µέσα από τη διαθέσιµη βιβλιογραφική
ανασκόπηση. Για το σκοπό αυτό θα χρησιµοποιηθούν έγγραφα των επίσηµων
εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και νοµοθετικά και
προπαρασκευαστικά έγγραφα προκειµένου να γίνει µια ακριβής παράθεση των
στόχων, πολιτικών και προγραµµάτων για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ).
Επιπλέον θα αξιολογηθούν συµπεράσµατα µελετών και ερευνών σε ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο προκειµένου να καταλήξουµε σε
µια συγκριτική
αξιολόγηση των σηµαντικότερων προγραµµάτων χρηµατοδότησης µέσα από
πίνακες ελέγχου που αφορούν στην πρόοδο έργων και δράσεων ώστε να
αποτελέσουν ένα ελκυστικό εργαλείο για κάποιον υποψήφιο επενδυτή.
Η εργασία θα αναπτυχθεί σε έξι ΚΕΦΑΛΑΙΑ όπου θα πραγµατευθούµε
αναλυτικά: Στο πρώτο κεφάλαιο αφορά στην παρουσίαση του ερευνητικού
πλαισίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλύσουµε την ευρωπαϊκή προσέγγιση
για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Θα προσεγγίσουµε το θέµα µέσα από αναλύσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής
όπως αυτές προκύπτουν από
συλλογές πρακτικών οδηγών, εκθέσεων,
µελετών και πρακτικών από συνέδρια για θέµατα πολιτικής και
επιχειρηµατικότητας µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
Στα κεφάλαια τρία και τέσσερα θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι κύριες
δυνατότητες χρηµατοδότησης και µέτρων µη χρηµατοδοτικής βοήθειας µε τη
µορφή προγραµµάτων και υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων ώστε να
τονώσουν τη δυναµική και την ανταγωνιστικότητά τους.
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Στο πέµπτο κεφάλαιο θα αναλυθούν οι προοπτικές και θα γίνουν προτάσεις για
την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο πλαίσιο της
ελληνικής πραγµατικότητας.
Το τελευταίο κεφάλαιο θα περιέχει τα συµπεράσµατα και τις προτάσεις ώστε
να βελτιωθεί αποτελεσµατικά η πληροφόρηση των επιχειρήσεων αναφορικά
µε τις διαθέσιµες επιλογές για την πρόσβασή τους στα χρηµατοδοτικά
εργαλεία.
Οφείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ στους κ.κ. Καθηγητές και συνεργάτες του
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος και ιδιαίτερα στον επιβλέποντα επίκουρο
καθηγητή του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας κ. Μπιτζένη Αριστείδη για την
καθοδήγησή του και τη βοήθειά του σε κάθε φάση της δηµηουργίας της.
Τέλος θέλω να ευχαριστήσω θερµά τις δύο µου κόρες ∆έσποινα και
Χριστίνα που µε την αγάπη και την αµέριστρη συµπαράστασή τους,µου
έδωσαν την δύναµη που χρειαζόµουν ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο της ζωής
µου,προκειµένου να ολοκληρώσω αυτήν µου την προσπάθεια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o
Εισαγωγή στην Ερευνητική Εργασία
1. Εισαγωγή
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 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 θέση της Ευρώπης ως
οικονοµικής δύναµης εξαρτάται από τους µελλοντικούς επιχειρηµατίες της και την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών της.
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα εξακολουθήσουν να είναι η κύρια πηγή
απασχόλησης, τα θεµέλια των τοπικών οικονοµιών, οι καινοτόµες δυνάµεις ανάπτυξης
νέων προϊόντων και οι πρωταγωνιστές της ανάπτυξης του τοµέα των υπηρεσιών.
Ωστόσο βρίσκονται τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς,
αντιµέτωποι µε νέες κανονιστικές υποχρεώσεις και επιβαρυντικές διοικητικές
πρακτικές, συναντούν δυσκολίες πρόσβασης στο κατάλληλο είδος χρηµατοδότησης ή
στη νέα τεχνολογία, πράγµα που τις τοποθετεί σε µειονεκτική θέση έναντι των
παγκόσµιων ανταγωνιστών τους.
Επιπλέον οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχουν τελείως διαφορετικές ανάγκες
ειδικά στον τοµέα της χρηµατοδότησης και αντιµετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις
σε σχέση µε τις µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις1οι οποίες έχουν πρόσβαση τόσο στις
κεφαλαιαγορές όσο και σε άλλα είδη χρηµατοδοτήσεων. Το γεγονός ότι οι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε κεφάλαια ενίσχυσης
της ρευστότητάς τους, τις καθιστά επιρρεπείς σε άλλες πηγές αναζήτησης κεφαλαίων
µε κυρίαρχο τον τραπεζικό δανεισµό.
Τα διαφορετικά οικονοµικά χαρακτηριστικά των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα των µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεων, απαιτούν και
διαφορετική πολιτική προσέγγιση προκειµένου να διαµορφωθεί ένα λειτουργικό
χρηµατοδοτικό περιβάλλον γι αυτές.

1

Association of Chartered Certified Accountants UK Small Business Committee including Chittenden, F. Manchester Business School et al
(March 2006): Policy Briefing Paper: Improving access to finance for small firms. survey requested by the Directorate General for Enterprise
and Industry of the European Commission, in cooperation with the European Central Bank, conducted by Ipsos MORI
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει υποστήριξη σε ευρωπαϊκές µικροµεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) των κρατών µελών και συχνά των υποψήφιων χωρών. Η υποστήριξη αυτή
είναι διαθέσιµη σε διαφορετικές µορφές όπως ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, δάνεια
και, σε ορισµένες περιπτώσεις, εγγυήσεις.
Η υποστήριξη παρέχεται είτε άµεσα είτε µέσω προγραµµάτων, η διαχείριση των
οποίων γίνεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, όπως τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της
ΕΕ.
Οι ΜΜΕ δύνανται επίσης να αξιοποιήσουν µια σειρά από µέτρα µη
χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης µε τη µορφή προγραµµάτων και υπηρεσιών
υποστήριξης των επιχειρήσεων. Τα προγράµµατα αυτά αφορούν τις ΜΜΕ σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Η ευηµερία της Ευρώπης εξαρτάται από την ευηµερία των επιχειρήσεων καθώς αυτές
αποτελούν βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Έτσι το 2005, µε
τη νέα ώθηση που δόθηκε στη στρατηγική της Λισσαβόνας, η πολιτική υπέρ των
επιχειρήσεων κατέστη µια από τις προτεραιότητες της Ευρώπης. Με το άρθρο 173
της συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
θέτει ως στόχο τη δηµιουργία βέλτιστων συνθηκών για την
ανταγωνιστικότητα και θεσπίζει νέους
Μηχανισµούς και Εργαλείας
Χρηµατοδότησης των ΜΜΕ.

2. Ερευνητικό Ερώτηµα και αντικείµενα Έρευνας
Για περισσότερες από δύο δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) επεδίωξε την
ανάπτυξη σηµαντικού βαθµού οικονοµικών πολιτικών και χρηµατοοικονοµικών
εργαλείων για την υποστήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε κάθε
στάδιο ανάπτυξής τους. Έτσι το θέµα της εύρεσης και αξιοποίησης κεφαλαίων
και χρηµατοδοτικών εργαλείων αποτελεί σήµερα πρωταρχικό ζήτηµα στην
πολιτική της ατζέντα.
Σε πρόσφατη µελέτη που διεξήγαγε µόλις πριν ένα χρόνο η Γενική ∆ιεύθυνση
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε 38 χώρες,
συµπεριλαµβανοµένου των 27 κρατών – µελών και 17 χωρών του ευρύτερου
ευρωπαϊκού χώρου, το κρίσιµο ζήτηµα της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση
προβάλει ως το δεύτερο πιο πιεστικό µέληµα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι
ευρωπαϊκές µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), έπειτα από το θέµα της αναζήτησης
πελατών. Ιδιαίτερα πιεστικό εµφανίζεται για την Ελλάδα, την Σλοβενία και την
Εσθονία2
Οι κύριοι στόχοι της διατριβής είναι:
Α) να παράσχει ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει την κατανόηση των ευρωπαϊκών
πολιτικών στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε θέµατα
ανταγωνιστικότητας γενικά και χρηµατοδοτήσεων ειδικότερα.

2

SME’s access to finance survey was requested by the Directorate General for Enterprise and Industry of the European Commission, in
cooperation with the European Central Bank. The survey was conducted by Ipsos MORI,
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Β) να διερευνήσει εάν οι χρηµατοδοτήσεις από µόνες τους µπορούν να
υποστηρίξουν την επιχειρηµατικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τις
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Γ) να παραθέσει τις διάφορες µορφές χρηµατοδότησης και τα «νέα εργαλεία»
προς αξιοποίηση από τις ελληνικές ΜΜΕ
∆) να διερευνηθούν τα µέτρα που µπορούν να ληφθούν για την αξιοποίηση
των µορφών και των εργαλείων χρηµατοδότησης, σε εθνικό επίπεδο, ώστε
να τονωθεί η εθνική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα, µε βάση τους
ελκυστικότερους για επενδύσεις, τοµείς της Ελλάδας.

Η προστιθέµενη αξία της συγκεκριµένης διατριβής έγκειται στο να γίνουν
ξεκάθαρο στον επιχειρηµατία – επενδυτή οι δυνατότητες - ευκολίες που
προσφέρονται µέσα από συγκεκριµένα προγράµµατα και χρηµατοδοτήσεις της ΕΕ και
της Ελλάδας ειδικότερα, για να αναπτύξουν τη δυναµική τους και ανταγωνιστούν
διεθνώς ακόµη και κάτω από τις πιο αντίξοες οικονοµικές συγκυρίες.

3. Μεθοδολογία – Ανάπτυξη της ερευνητικής πρότασης
Το θέµα της διατριβής θα υποστηριχθεί µέσα από την µελέτη, ανασκόπηση και
παράθεση
της
διαθέσιµης
βιβλιογραφίας. Για το
σκοπό αυτό
χρησιµοποιήθηκαν έγγραφα των επίσηµων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καθώς και νοµοθετικά και προπαρασκευαστικά έγγραφα προκειµένου να γίνει
µια ακριβής παράθεση των στόχων, πολιτικών και προγραµµάτων για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Επιπλέον αξιολογήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν συµπεράσµατα µελετών και
ερευνών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο προκειµένου να καταλήξουµε σε
ασφαλή συµπεράσµατα για την πρόοδο των ζητηµάτων που τέθηκαν, να
γίνουν συγκριτικές αξιολογήσει θεµάτων και να δοθούν σηµαντικοί πίνακες και
σχήµατα των σηµαντικότερων προγραµµάτων χρηµατοδότησης .
Το κυρίως µέρος της εργασίας θα αναπτυχθεί σε πέντε µέρη όπου θα
πραγµατευθούµε αναλυτικά: Στο πρώτο
ΜΕΡΟΣ θα αναλύσουµε την
ευρωπαϊκή προσέγγιση για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας και των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Θα προσεγγίσουµε το θέµα µέσα από αναλύσεις
της ευρωπαϊκής πολιτικής όπως αυτές προκύπτουν από συλλογές πρακτικών
οδηγών, εκθέσεων, µελετών και πρακτικών από συνέδρια για θέµατα πολιτικής
και επιχειρηµατικότητας µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
Στο δεύτερο και τρίτο ΜΕΡΟΣ θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι κύριες
δυνατότητες χρηµατοδότησης και µέτρων χρηµατοδοτικής και µη βοήθειας µε
τη µορφή προγραµµάτων και υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων ώστε
να τονώσουν τη δυναµική και την ανταγωνιστικότητά τους.
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Στο τέταρτο µέρος θα αναλυθούν οι προοπτικές και θα γίνουν προτάσεις για
την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο πλαίσιο της
ελληνικής πραγµατικότητας.
Το τελευταίο κεφάλαιο θα περιέχει τα συµπεράσµατα και τις προτάσεις ώστε
να βελτιωθεί αποτελεσµατικά η πληροφόρηση των επιχειρήσεων αναφορικά
µε τις διαθέσιµες επιλογές για την πρόσβασή τους στα χρηµατοδοτικά
εργαλεία.

11

Σύγχρονες µορφές και εργαλεία χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας των
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o
Ευρωπαϊκή Πολιτική στήριξης των ΜΜΕ

1. Η δυναµικής της επιχειρηµατικότητας και οι πολιτικές
επιλογές
Σε µια εντυπωσιακά σύντοµη χρονική περίοδο, η οικονοµική παγκοσµιοποίηση άλλαξε
την παγκόσµια οικονοµική τάξη, παρέχοντας νέες ευκαιρίες και νέες προκλήσεις. Σ’
αυτή τη νέα οικονοµική τάξη, η Ευρώπη δεν µπορεί να είναι ανταγωνιστική εκτός εάν
καταστεί πιο παραγωγική, πιο εφευρετική και πιο εύκαµπτη, έτσι ώστε να αντιδρά πιο
αποτελεσµατικά στις ανάγκες και τις προτιµήσεις των καταναλωτών και να καινοτοµεί
περισσότερο.
Η βασική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα είναι να διαχειριστεί τη
µετάβαση προς την οικονοµία της γνώσης. Η επιτυχία θα εξασφαλίσει ανταγωνιστική
και δυναµική οικονοµία µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και
υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής συνοχής.
Το επιχειρηµατικό πνεύµα αποτελεί σαφώς το «όχηµα» που µπορεί να οδηγήσει µία
οικονοµία σαν την ευρωπαϊκή, στην ανάπτυξη, µέσω της παραγωγής και της πώλησης
προϊόντων και υπηρεσιών.
Η ανάγκη για συνολική δράση προώθησης του επιχειρηµατικού πνεύµατος3
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 Ευρώπη πρέπει να ενθαρρύνει ακόµη περισσότερο την επιχειρηµατικότητα.
Χρειάζεται περισσότερες νέες και ανθηρές επιχειρήσεις που να είναι έτοιµες να
αξιοποιήσουν το άνοιγµα των αγορών και να ξεκινήσουν δηµιουργικές ή καινοτόµες
προσπάθειες εµπορικής εκµετάλλευσης σε µεγαλύτερη κλίµακα.
Προκειµένου να αναλυθούν ετοιµολογικά κάποιες βασικές έννοιες της παρούσας
διατριβής και να τεκµηριωθούν τα κρίσιµα ζητήµατα που πραγµατεύεται γύρω από
την επιχειρηµατικότητα, τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και τις χρηµατοδοτήσεις, θα
χρησιµοποιήσουµε τις αναλύσεις που παρατίθενται στην Πράσινη Βίβλο.4

3
4

COM (1998) 222 τελικό
COM (2003) 27 τελικό
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1.1. Τι είναι επιχειρηµατικότητα;
Για να φτάσουµε στην έννοια της επιχειρηµατικότητα είναι σκόπιµο να σταθούµε
αρχικά στο καίριο ερώτηµα «ποιος είναι ο επιχειρηµατίας;» . Το ερώτηµα απασχόλησε
τους ερευνητές5 για πολύ καιρό, και απαντήσεις δόθηκαν µέσα από διαφορετικές
προσεγγίσεις, Σηµαντική προσοχή δόθηκε στα γνωρίσµατα της προσωπικότητας, της
συµπεριφοράς και στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, καθώς οι επιχειρηµατίες
θεωρείται ότι «διαφέρουν από τον γενικό πληθυσµό». Παραδείγµατος χάριν, έχει
δοθεί ειδική προσοχή σε γνωρίσµατα όπως «η ανάγκη για επιτεύγµατα» (need for
achievement)6 (McClleland 1961) και η τάση για ανάληψη κινδύνου (rirk-taking
prospensity) 7 (Brokhaus 1980).
Η εφαρµογή όµως των θεωριών προσωπικότητας και συµπεριφοράς στην
επιχειρηµατικότητα επικρίθηκε, διότι οι θεωρίες αυτές δεν αποσκοπούσαν στη
µέτρηση της επιχειρηµατικότητας, αλλά µεταφέρθηκαν από την ψυχολογία, «µερικές
φορές ανάρµοστα και συχνά αναποτελεσµατικά»8 (Robinson et al 1991, p.14).
Επιπλέον διατυπώνονται ισχυρισµοί ότι τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα
δεν µπορούν αν καθοριστούν9 (Deakins & Freel 2007).
Προερχόµενος από το γαλλικό ρήµα «entreprendre» (ελληνικά : αναλαµβάνω ή
παίρνω κάτι στα χέρια µου), ο όρος επιχειρηµατίας – entrepreneur στα αγγλικά, έχει
χρησιµοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες για να περιγράψει ένα ιδιαίτερο είδος
ανθρώπων10 (Shaper & Volery 2007: Swedberg 2000). Από οικονοµική άποψη ο
επιχειρηµατίας έχει οριστεί ως ριψοκίνδυνος, δηµιουργός ευκαιριών, συντονιστής
περιορισµένων πόρων, αναζητητής ευκαιριών και κεφαλαιοκράτης/καπιταλιστής11
(Landstrom 2005). Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο οικονοµολόγος Joseph Schumpeter
12
όρισε τον επιχειρηµατία ως «πρόσωπο που καταστρέφει την υπάρχουσα οικονοµική
τάξη µε την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, µε την εισαγωγή νέων
µεθόδων παραγωγής, µε τη δηµιουργία νέων µορφών οργάνωσης ή µε την
αξιοποίηση νέας πρώτης ύλης»13 (Bygrave & Zacharakis 2010). Ο Kirzner (1973)14
είδε τον επιχειρηµατία ως αναζητητή ανισορροπιών, τις οποίες στοχεύει να
αποµακρύνει χωρίς να δηµιουργεί κάτι νέο, αλλά ενεργώντας ως µεσάζων, ο οποίος
αναγνωρίζει και εκµεταλλεύεται ευκαιρίες που είναι ήδη εκεί αλλά που οι άλλοι δεν τις
βλέπουν (Landstrom 2005).
Σύµφωνα µε τον Casson (1982)15 ο επιχειρηµατίας είναι ένα πρόσωπο που έχει ως
ειδίκευση να παίρνει αποφάσεις για τον συντονισµό περιορισµένων φυσικών πόρων.
5

Κ. Σαρρή, Α. Τριχοπούλου, (2012) «Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα» Προσέγγιση της ελληνικής πραγµατικότητας, κεφ. 1, σελ.23-37
εκδόσεις Rosili
6
McClelland, D.C., (1961) The achieving society, Van Nostrand, New York
7 Brochhous, R.H., (1980) Risk taking propensity of entrepreneurs, The Academy of Management Journal, 23(3), pp. 509-20.
8
Robinson, P.B., Stimpson, D.V., Huefner, J.C. and Hunt, H.K., (1991) An attitude approach to thw prediction of Entrepreneurship,
Entrepreneursip Theory and practice, 15(4), pp. 13-31.
9
Deakins, D. & Freel, M. , µετάφραση Ρούσσος Ν., (2007) Επιχειρηµατικότητα, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
10
Shaper, M. and Volery, T., (2007) Entrepreneurship and Small Business, 2, Illustrated ed., John Willey and sons Australia, Milton, qld.
11
Landstrom, H.,(2005) Pioneers in entrepreneurship and small business research, Illustrated ed., Springer, New York
12
Schumpeter, J.A., (1934) The theory of economic development , Oxford University Press, New York.
13
- Bygrave, W.D. and Zacharakis A., (2010) Entrepreneurship 2, Illustrated ed., John Willey and sons, Chishester, West Sussex, UK.
- Autio and Hay, Reynolds, Bygrave, (2002) Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Summary Report, Εκδόσεις ΙΟΒΕ, Αθήνα
14
Kirzner, I.M., (1973) Competition and entrepreneurship, 2, reprint ed., University of Chicago Press, Chicago
15
Casson, M., (1982) The entrepreneur: An economic theory, Illustrated ed., Rowman and Littlefield, Totowa, N.J.
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Οι Sarasvathy και άλλοι16 (2010) ορίζουν τον επιχειρηµατία ως ένα πρόσωπο που
βλέπει ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι άνθρωποι βλέπουν κινδύνους. Οι Shane και
Venkataraman17 (2000) θεωρούν ότι ο επιχειρηµατίας είναι ο άνθρωπος που ιδρύει
έναν νέο οργανισµό. Από την ανάλυση της βιβλιογραφίας δε φαίνεται να υπάρχει
ένας διεθνώς αποδεκτός ορισµός του επιχειρηµατία και ανάλογα από την οπτική
γωνιά του ερευνητή έχει δοθεί διαφορετικό είδος εννοιών στον όρο.
Στην Ελλάδα αναφέρονται διαφορετικοί σχετικοί όροι ως συνώνυµα του όρου
επιχειρηµατίας,
όπως
«κάτοχος
µέσων
παραγωγής»,
«µάνατζερ»,
«αυτοαπασχολούµενος», «εργοδότης», αλλά η έννοια του κάθε όρου διαφοροποιείται
κατά τη χρήση του18 (Γιδαράκου 2011).
Ο ορισµός της επιχειρηµατικότητας αποκλειστικά από την οπτική του επιχειρηµατία
ως προσώπου είναι τουλάχιστον προβληµατικός (Shane & Venkataraman 2000)
καθώς µια από τις γοητείες της επιχειρηµατικότητας είναι ο πλούτος του
φαινοµένου19 (Davidsson 2004).
Η επιχειρηµατικότητα είναι ένα διεπιστηµονικό θέµα που συνδέει διάφορους τοµείς,
όπως η ψυχολογία, η διοίκηση, η χρηµατοοικονοµική κλπ.20 (Audretsch et al 2002).
Αυτή η σύνθετη και ετερογενής φύση της επιχειρηµατικότητας δηµιουργεί ουσιαστικά
προβλήµατα στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα, επειδή δυσχεραίνει τη θεµελίωση
ενός γενικώς αποδεκτού ορισµού της21 (Oviatt & McDougall 2005). Η
επιχειρηµατικότητα ορίζεται µε τη στενή έννοια του όρου αλλά και την ευρύτερη. Με
τη στενή έννοια, η επιχειρηµατικότητα είναι η δηµιουργία οργανισµών22 (Gartner
1988), ενώ µε τον ευρύτερο ορισµό της, ο Timmons (1994) και Timmons et al (2002)
την προσδιορίζει ως τη δηµιουργία και οικδόµηση αξίας από κάτι σχεδόν ανύπαρκτο.
∆ηλαδή ο Timmons βλέπει την επιχειρηµατικότητα ως µία διαδικασία κατά την οποία
αναγνωρίζει ή δηµιουργεί και ακολουθεί µια ευκαιρία ανεξάρτητα από τους πόρους
που κατέχει23. Η ίδια προοπτική της επιχειρηµατικότητας ως διαδικασίας δίνεται και
από άλλους συγγραφείς, όπως οι Schaper και Volery24 (2007) και οι Hisrich, Peters και
Shepherd25 (2006).
Μια επιχειρηµατική ευκαιρία αποτελείται από ένα σύνολο ιδεών, πεποιθήσεων και
ενεργειών που επιτρέπουν τη δηµιουργία µελλοντικών αγαθών και υπηρεσιών χωρίς
να υπάρχουν παρούσες αγορές γι αυτά. Υπάρχουν δύο κυρίαρχες απόψεις για τις
επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Η µία άποψη είναι ότι υπάρχουν «εκεί έξω» και περιµένουν

16

Sarasvathy, S.D. Dew, N., Velamuri, S.R. and Venkataraman, S., (2010) Three views of entrepreneurial opportunity, in ZJ Acs and DB
Audretch (eds), Handbook of entrepreneurial research : An inter-disciplinary survey and introduction , Springer, New York, N.Y., pp. 77-96
17
Shane, S. and Venkataraman, S., (2000) The promise of entrepreneurship as a field of research, The Academy of Management Review,
25(1), pp. 217-26.
18 Γιδαράκου Ι., (2011) Η Γυναικεία επιχειρηµατικότητα και ο ρόλος της στην τοπική ανάπτυξη, Ηµερίδα ΕΑ∆, 29 Μαϊου, Λάρνακα Κύπρου.
19
Davidsson, P. (2004) Role models and perceived social support, in WB Gartner, KG Shavier, NM Gartner and PD Reynolds (eds),
Handbook of Entrepreneurial Dynamics: The Process of Business Creation, Sage Publications Inc., Thousant Oaks, CA, pp. 179-85.
20
Audretsch, D., Thunik, R., Verheul, I. and Wennekers, S., (2002) Understanding entrepreneurship across countries and over time,
Entreprenership: Determinants and Policy in a European – US Comparison, pp, 1-10.
21
Oviatt, B.M. and McDougall, P.P., (2005) Defining International Entrepreneurship and modelling the speed of Internationalisation,
Entrepreneurship Theory and Practce, 29(5), pp. 135-72.
22
Gartner, W.B., (1988) Who in an entrepreneur? Is the wrong question, American Journal of Small Business, 12(4), pp. 11-32.
23
- Timmons J.A., (1994) New venture creation: Entrepreneurship for the 21st century, 4ed., Irwin, Burr Ridge
- Timmons J., Spinelli S., (2003) New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century, McGraw Hill Higher Education Sites,
Έκδοσης: Καραµπάς Κ., Εκδόσεις Παπασωτηρίου
24
Shaper, M. and Volery, T., (2007) Entrepreneurship and Small Business, 2, Illustrated ed., John Willey and sons Australia, Milton, qld
25
Hisrich, R.P., Peters, M.P., Shepherd, D.A., (2006) Entrepreneurship, 7, Illustrated ed., McGrow Hill / Irwin, Boston.
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να τις βρουν, δηλαδή ότι οι ευκαιρίες «ανακαλύπτονται». Η άλλη άποψη είναι ότι οι
ευκαιρίες «δηµιουργούνται» 26(Short et al, 2010)
Τέλος αρκετοί από τους ορισµούς που αναφέρονται στην επιχειρηµατικότητα έχουν
κοινά τα ακόλουθα στοιχεία27 (Volkmann et al 2010) : αναγνώριση, δηµιουργία και
εκµετάλλευση επιχειρηµατικών ευκαιριών, καινοτοµία, εξασφάλιση πόρων, κίνδυνο
και αβεβαιότητα.
Σύµφωνα µε την εννοιολογική προσέγγιση που χρησιµοποιείται στην Πράσινη Βίβλο
για την Επιχειρηµατικότητα28, η επιχειρηµατικότητα είναι πολυδιάστατη και παρόλο
που µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια, οικονοµικά ή άλλα, και σε κάθε είδος
οργάνωσης, εξετάζει την επιχειρηµατικότητα αποκλειστικά στο πλαίσιο της
επιχείρησης. Θεωρεί λοιπόν την επιχειρηµατικότητα ως νοοτροπία και τρόπο
δηµιουργίας και ανάπτυξης οικονοµικής δραστηριότητας µέσω του συνδυασµού της
ανάληψης κινδύνου, της δηµιουργικότητας και/ή της καινοτοµίας µε τη χρηστή
διαχείριση, στο πλαίσιο ενός νέου ή υφιστάµενου οργανισµού.
Μια συνεκτική προσέγγιση για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας πρέπει να
αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα - φυσικών προσώπων, επιχείρησης και κοινωνίας.
– Για να παρακινηθούν τα φυσικά πρόσωπα να γίνουν επιχειρηµατίες, πρέπει να
έχουν συνειδητοποιήσει την έννοια της «επιχειρηµατικότητας», και η έννοια αυτή θα
πρέπει να αποτελεί µια αρκετά ελκυστική δυνατότητα. Επίσης, τα φυσικά πρόσωπα
πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να
µετατρέψουν τους στόχους τους σε επιτυχή εγχειρήµατα.
– Προκειµένου τα επιχειρηµατικά σχέδια να εξελίσσονται σε υγιείς επιχειρήσεις,
πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλο πλαίσιο στήριξης που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις
να αναπτύσσονται και να αυξάνονται χωρίς να παρεµποδίζεται η δυνατότητα
συρρίκνωσης και παύσης της λειτουργίας τους.
– Η επιχειρηµατική δραστηριότητα εξαρτάται από τη θετική στάση της κοινωνίας
απέναντι στους επιχειρηµατίες. Η επιχειρηµατική επιτυχία θα πρέπει να προβάλλεται
και να περιορίζεται ο κοινωνικός στιγµατισµός σε περίπτωση αποτυχίας.

i. Αξιοποίηση της δηµιουργικότητας ή της καινοτοµίας
Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί κατά κύριο λόγο λοιπόν νοοτροπία. Πρόκειται για την
δραστηριοποίηση και την ικανότητα που έχει ένα άτοµο, µεµονωµένα ή στο πλαίσιο
ενός οργανισµού, να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και να τις εκµεταλλεύεται προκειµένου
να επιτύχει προστιθέµενη αξία ή να έχει οικονοµικό όφελος. Η δηµιουργικότητα ή η
καινοτοµία τον βοηθούν να εισέλθει σε µία υπάρχουσα αγορά ή να βελτιώσει την
ανταγωνιστική θέση του σ’ αυτήν, να αλλάξει ή ακόµη και να δηµιουργήσει µια νέα
αγορά. Για να αποβεί επιτυχής µία επιχειρηµατική ιδέα απαιτείται ικανότητα
συνδυασµού της δηµιουργικότητας ή της καινοτοµίας µε τη χρηστή διαχείριση και
ικανότητα προσαρµογής µιας επιχείρησης προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η
ανάπτυξή της καθ’ όλες της φάσεις του κύκλου ζωής της.
Πρόκειται για µια διαδικασία που ξεπερνά κατά πολύ την καθηµερινή διαχείριση:
άπτεται των στόχων και της στρατηγικής µίας επιχείρησης.

26

Short, J.C., Ketchen, D. J., Shook, C.L. and Irelend, R.D.,(2010) The concept of opportunity in entrepreneurship research : Past
accomplishments and future challenges, Journal of management, 36 (1), p. 40.
27
Volkmann, C.K., Tokarski, K.O. and Grunhagen, M., (2010) Entrepreneurship in a European perspective concepts for the creation and
growth of new ventures, Gabler Verlag, Wiesbaden.
28
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, COM (2003) 27 τελικό, Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη
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ii. Επιχειρηµατίες
Η επιχειρηµατικότητα αφορά τα άτοµα, τις επιλογές τους και τις ενέργειες στις οποίες
προβαίνουν κατά την εκκίνηση, εξαγορά ή λειτουργία µιας επιχείρησης ή τη
συµµετοχή τους στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων µιας επιχείρησης. Οι
επιχειρηµατίες αποτελούν µια ανοµοιογενή οµάδα και προέρχονται από όλους τους
χώρους. Ωστόσο υπάρχουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά επιχειρηµατικής
συµπεριφοράς, συµπεριλαµβανοµένης της ετοιµότητας για ανάληψη κινδύνων και της
επιθυµίας για ανεξαρτησία και αυτοπραγµάτωση29. Από τη βρετανική έρευνα
οικογενειακών προϋπολογισµών προκύπτει ότι όσοι σκέπτονται σοβαρά το
ενδεχόµενο να ιδρύσουν µία επιχείρηση θεωρούν τους εαυτούς τους πιο
ευφάνταστους και δηµιουργικούς από τους υπόλοιπους.30

iii. Εφαρµογές επιχειρηµατικότητας
Η επιχειρηµατικότητα µπορεί να αναπτυχθεί σε οποιονδήποτε τοµέα και είδος
επιχείρησης. Εφαρµόζεται στους αυτοαπασχολούµενους και στις επιχειρήσεις
οιουδήποτε µεγέθους σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής µιας επιχείρησης, από τη
φάση εκκίνησης έως την ανάπτυξη, τη µεταβίβαση, την παύση λειτουργίας ή την
επανέναρξη λειτουργίας.
Η επιχειρηµατικότητα δε συνδέεται µόνο µε τις µικρές επιχειρήσεις και τη δηµιουργία
νέων αλλά µπορεί επίσης να υπάρχει στις µεγάλες και καθιερωµένες επιχειρήσεις31
(Antoncic, B. and Hisrich, R.D., 2003). Η επιχειρηµατικότητα αφορά τις επιχειρήσεις
όλων των κλάδων, τεχνολογικών ή παραδοσιακών, τις µικρές και τις µεγάλες
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος: οικογενειακές επιχειρήσεις,
επιχειρήσεις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας32 ή µη
κερδοσκοπικούς οργανισµούς, που συχνά πραγµατοποιούν σηµαντικές οικονοµικές
δραστηριότητες. Σύµφωνα µε την έρευνα του Global Entrepreneurship Monitor
(GEM)33 (Παγκόσµιου Παρατηρητηρίου για την Επιχειρηµατικότητα) το 7% των νέων
επιχειρηµατιών δηµιουργούν µία σηµαντική νέα εξειδικευµένη αγορά ή οικονοµικό
τοµέα εάν η επιχείρησή τους είναι επιτυχής, ενώ το 70% των νέων επιχειρήσεων
παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε υφιστάµενες αγορές στις οποίες υπάρχει ήδη
σηµαντικός ανταγωνισµός και στις οποίες διατίθεται ήδη για περισσότερο από ένα
έτος η βασική τεχνολογία.

1.2. Γιατί είναι σηµαντική η επιχειρηµατικότητα;
Εάν πριν από 30 χρόνια34 θέταµε το ερώτηµα αν συµβάλλει η επιχειρηµατικότητα
στην οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας ή µιας περιοχής, σύµφωνα µε τις Σαρρή Κ.,
Τριχοπούλου Α., (2012) η απάντηση θα ήταν αρνητική. Και αυτό είναι φυσικό αφού
αναφερόµαστε στο τέλος της περιόδου της κυριαρχίας των οικονοµιών κλίµακας, που
29

Ορισµένα παραδείγµατα προέρχονται από το πόνηµα του Kimmo Hyrsky ‘Reflections on the advent of a more enterprising culture in
Finland: An exploratory study’, Jyväskylä Studies, Business and Economics, 2001.

30

‘Findings from the Household Survey’, SBS Performance Analysis, 31.03.2002.

31

Antoncic, B. and Hisrich, R.D., (2003) Privatization, corporate entrepreneurship and performance: Testing a normative model, Journal of
Developmental Entrepreneurship, 8(3), pp.197 – 218.
32 Οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας περιλαµβάνουν τους συνεταιρισµούς, τα ταµεία αλληλασφάλισης, τις ενώσεις και τα ιδρύµατα.
33 Μεταξύ των νέων επιχειρηµατιών της έρευνας, περιλαµβάνονται εκείνοι που ιδρύουν µια επιχείρηση ή είναι ιδιοκτήτες/διευθυντές µιας εν
ενεργεία επιχείρησης για λιγότερο από 3 1/2 έτη :‘Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2002 Summary Report’, Reynolds, Bygrave, Autio
and Hay. Από το 1997 µέχρι σήµερα το Παγκόσµιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηµατικότητα (GEM), έχει εξελιχθεί σε ένα από τα
σηµαντικότερα ερευνητικά προγράµµατα παγκοσµίως, που προάγει τη µελέτη της επιχειρηµατικότητας και βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση
της σχέσης µεταξύ της επιχειρηµατικότητας και της γενικότερης ανάπτυξης µιας χώρας.
34
Κ. Σαρρή, Α. Τριχοπούλου, (2012) «Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα» Προσέγγιση της ελληνικής πραγµατικότητας, εκδόσεις Rosili
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εκφράστηκαν µε άριστο τρόπο µέσα από τις µεγάλες βιοµηχανικές επιχειρήσεις. Την
ίδια περίοδο, ο ρόλος των µικρών επιχειρήσεων ήταν υποβαθµισµένος, ενώ η διεθνής
οικονοµική και επιχειρηµατική βιβλιογραφία αφιέρωνε ελάχιστο ή και καθόλου χρόνο
στην ανάλυση των προβληµάτων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των
µικρότερων που βρίσκονταν στο στάδιο της δηµιουργίας.
Από τα τέλη όµως της δεκαετίας του 1970 η εικόνα αυτή αλλάζει. Η επιτάχυνση της
διεθνοποίησης, η ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής, της τεχνολογίας και της
επικοινωνίας και η έκρηξη της τεχνολογικής γνώσης, µετέτρεψαν το πλεονέκτηµα του
µεγέθους και των οικονοµιών κλίµακας σε µειονέκτηµα. Αντίθετα µε ότι ίσχυε µέχρι
τότε, η καινοτοµικότητα, η ευελιξία και η προσαρµοστικότητα, που άρχισαν να
χαρακτηρίζουν τη µικρή επιχείρηση, αποτέλεσαν την απάντηση στις νέες συνθήκες
και η επιχειρηµατικότητα ως διαδικασία αναγνώρισης και εκµετάλλευσης ευκαιριών
αγοράς αποτέλεσε τον καταλύτη της αναδιάρθρωσης του παγκόσµιου παραγωγικού
συστήµατος.
Η σηµασία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας διαγράφει
διαρκώς αυξανόµενη πορεία, γεγονός που τονίζεται πλέον και από πολλούς διεθνείς
οργανισµούς. Έτσι, µετά τη δεκαετία του 1990, ο Οργανισµός Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Παγκόσµια Τράπεζα, ο Οργανισµός Ηνωµένων
Εθνών (ΟΗΕ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προχωρήσει στη συλλογή στατιστικών
στοιχείων για τις ΜΜΕ. Ειδικότερα ο ΟΟΣΑ προχώρησε ένα βήµα παραπάνω, καθώς
δηµοσιεύει στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη δηµογραφία της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας στις χώρες µέλη του. Επιπλέον η Παγκόσµια Τράπεζα διεξάγει
έρευνα για την επιχειρηµατικότητα σε δεκάδες χώρες µε σκοπό να ταυτοποιηθούν τα
προβλήµατα και η πορεία της επιχειρηµατικότητας.
Στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει πλέον ευρεία συναίνεση σχετικά µε
τον καίριο ρόλο τον οποίο διαδραµατίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για την
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτοµία και την απασχόληση. Κατά τα
τελευταία έτη εδραιώθηκε η πολιτική βούληση για µεγαλύτερη ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας στην Ευρώπη, πράγµα που επιβεβαιώνεται, πρώτον, από τα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας (23 και 24 Μαρτίου
2000), στα οποία συνιστάται η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί τη
δηµιουργία και την ανάπτυξη καινοτόµων επιχειρήσεων, και ιδίως ΜΜΕ, και,
δεύτερον, από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις ΜΜΕ, τον οποίο ενέκρινε το Συµβούλιο
στις 13 Ιουνίου και χαιρέτισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira στις 19 και 20
Ιουνίου 2000.
Η ικανότητα προσαρµογής στις οικονοµικές αλλαγές έχει καίρια σηµασία για την
ανταγωνιστικότητα35. Το 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας καθόρισε
τους στόχους του σε επίπεδο απασχόλησης, οικονοµικής µεταρρύθµισης και
κοινωνικής συνοχής. Για το 2010, η Ένωση είχε θέσει στόχο «να γίνει η πλέον
ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης στον κόσµο, ικανή για βιώσιµη
οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη
κοινωνική συνοχή». Το 2001, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε µία στρατηγική
βιώσιµης ανάπτυξης και πρόσθεσε µία περιβαλλοντική διάσταση στη στρατηγική της
Λισσαβώνας. Το Συµβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη ριζικής µεταρρύθµισης της

35

Από τη σύγκριση µεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Ιαπωνίας προκύπτει ότι οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή µεταποιητική βιοµηχανία δεν ήταν
αρκετά ταχείες σε σχέση µε τις αλλαγές στη ζήτηση και την τεχνολογία. «Έκθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα», SEC (2000) 1823,
30.10.2000.
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οικονοµίας, προκειµένου να δηµιουργηθούν περίπου 15 εκατ. νέες θέσεις εργασίας
έως το 2010.36
Η ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος κατά την εκκίνηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων
είναι πολύ σηµαντική για την επίτευξη αυτών των στόχων. Το Συµβούλιο ενέκρινε
τον Χάρτη για τις µικρές επιχειρήσεις,37 που περιέχει συστάσεις για τις µικρές
επιχειρήσεις ώστε να αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οικονοµία της
γνώσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει πρωτοβουλίες στον εν λόγω τοµέα,
συµπεριλαµβανοµένων των ετήσιων εκθέσεων για τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη
µέλη και η Επιτροπή για την επίτευξη των στόχων του Χάρτη για τις µικρές
επιχειρήσεις καθώς και της Έκθεσης για τις ενέργειες του εκπροσώπου των ΜΜΕ και
την επικείµενη ανακοίνωση για την πολιτική καινοτοµίας. Eιδικότερα, η Επιτροπή
εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του 2002 µία ανακοίνωση για την βιοµηχανική πολιτική στην
διευρυµένη Ευρώπη ενώ θέτει στο ίδιο πλαίσιο και την διαβούλευση πάνω στην
Πράσινη Βίβλο για την επιχειρηµατικότητα38.
Στην εαρινή Σύνοδο της Βαρκελώνης το 2002, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του την
πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει µία Πράσινη Βίβλο για την
Επιχειρηµατικότητα.
Η
σηµασία
που
δίνεται
στην
επιχειρηµατικότητα
επαναβεβαιώνεται στην εαρινή έκθεση της Επιτροπής το 2003 προς το Εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το οποίο τονίζει ιδιαίτερα την ενίσχυση των επενδύσεων, της
απασχόλησης και της ανάπτυξης µέσω της γνώσης, της καινοτοµίας και της
επιχειρηµατικής δυναµικότητας.39
Έτσι κατά την παρουσίαση της Πράσινης Βίβλου και των συµπερασµάτων της τα
επιχειρήµατα υπέρ της επιχειρηµατικότητας για την διευρυµένη Ευρώπη εστιάζονται
στα ακόλουθα:

i. Η επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και
στην ανάπτυξη
Οι νέες και µικρές επιχειρήσεις δηµιουργούν όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας
έναντι των µεγάλων επιχειρήσεων. Οι χώρες που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη
αύξηση στα ποσοστά επιχειρηµατικότητας τείνουν να παρουσιάζουν και τη
µεγαλύτερη µείωση των ποσοστών ανεργίας ( David B. Audretsch, 2002)40 Κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1990, οι ταχέως αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις συνέβαλαν
σηµαντικά στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Για παράδειγµα στις Κάτω Χώρες, στο
διάστηµα µεταξύ 1994 και 1998, το 8% των ταχέως αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων
δηµιούργησαν το 60% των νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο υφιστάµενων
επιχειρήσεων.41 Στις Ηνωµένες Πολιτείες 350.000 ταχέως αναπτυσσόµενες
36

‘Αύξηση της συµµετοχής του εργατικού δυναµικού και προώθηση της παράτασης του ενεργού επαγγελµατικού βίου’ Έγγραφο του
Συµβουλίου 6707/02, 08.03.2002, που εγκρίθηκε µε βάση το έγγραφο COM (2002) 9 τελικό, 24.01.2002.
37
Ο «Χάρτης για τις µικρές επιχειρήσεις», που εγκρίθηκε στις 13.06.00 από το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων επικυρώθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira στις 19-20 Ιουνίου 2000. Καλύπτει 10 βασικούς τοµείς: εκπαίδευση και κατάρτιση για το επιχειρηµατικό
πνεύµα· λιγότερο δαπανηρή και ταχύτερη διαδικασία εκκίνησης· βελτίωση της νοµοθεσίας και των κανονιστικών ρυθµίσεων· διαθεσιµότητα
δεξιοτήτων· βελτίωση της πρόσβασης σε απευθείας σύνδεση· καλύτερη αξιοποίηση της Ενιαίας Αγοράς· φορολογία και χρηµατοοικονοµικά
θέµατα· ενίσχυση της τεχνολογικής ικανότητας των µικρών επιχειρήσεων· χρησιµοποίηση επιτυχών µοντέλων ηλεκτρονικών επιχειρήσεων
και ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στήριξης των µικρών επιχειρήσεων· καλύτερη και αποτελεσµατικότερη εκπροσώπηση των
συµφερόντων των µικρών επιχειρήσεων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.
38
Τα εν λόγω έγγραφα διατίθενται µετά την επίσηµη δηµοσίευσή τους στη διεύθυνση http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm.
39
Ανακοίνωση της Επιτροπής «Επιλέγοντας τη µεγέθυνση: γνώση, καινοτοµία και θέσεις εργασίας σε µια κοινωνία µε συνοχή. Έκθεση στο
εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 21ης Μαρτίου 2003, σχετικά µε τη στρατηγική της Λισσαβώνας για την οικονοµική, κοινωνική και
περιβαλλοντική ανανέωση.
40 David B. Audretsch, (2002) Entrepreneurship: A survey of the literature , Εκδόσεις ΙΟΒΕ, Αθήνα.
41 ‘Entrepreneurship in the Netherlands, Innovative entrepreneurship. New policy challenges’ Υπουργείο Οικονοµικών και EIM, Φεβρουάριος
2002.
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επιχειρήσεις δηµιούργησαν τα δύο τρίτα όλων των νέων θέσεων εργασίας στο
διάστηµα 1993 και 1996.42
Από την έρευνα προκύπτει ότι η επιχειρηµατικότητα συµβάλλει σηµαντικά στην
οικονοµική ανάπτυξη παρόλο που η αύξηση του ΑΕγχΠ επηρεάζεται και από πολλούς
άλλους παράγοντες (συµπεράσµατα από έρευνες των Audretsch (2002), Thurik,
Verheul and Wennekers (2002), Wennekers, S., Thurik, R. (1999) και ετήσιες
εκθέσεις της έρευνας GEM).43 Η επιχειρηµατικότητα µπορεί, επίσης, να συµβάλλει
στην ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στις περιφέρειες εκείνες που
παρουσιάζουν υστέρηση στην ανάπτυξη, στην ενθάρρυνση της οικονοµικής
δραστηριότητας και δηµιουργίας θέσεων εργασίας ή στην ένταξη ανέργων ή
µειονεκτούντων ατόµων στην ενεργό ζωή (Reynolds et al, 1995)44.

ii. Η επιχειρηµατικότητα βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας
Νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, που αφορούν την ίδρυση µιας νέας επιχείρησης
ή τον αναπροσανατολισµό µιας υπάρχουσας (π.χ. µετά τη µεταβίβαση µιας
επιχείρησης σε ένα νέο ιδιοκτήτη), δίνουν ώθηση στην παραγωγικότητα. Αυξάνουν
την ανταγωνιστική πίεση, αναγκάζοντας άλλες επιχειρήσεις να αντιδράσουν
βελτιώνοντας τις επιδόσεις τους ή καινοτοµώντας. Οι υψηλότερες επιδόσεις ή
καινοτοµία των επιχειρήσεων σε επίπεδο οργάνωσης, µεθόδων, προϊόντων,
υπηρεσιών ή αγορών, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας συνολικά. Η
διαδικασία αυτή προσφέρει στους καταναλωτές πλεονεκτήµατα χάρη στην αύξηση
των επιλογών και στη µείωση των τιµών.

iii. Η επιχειρηµατικότητα απελευθερώνει το δυναµικό του ατόµου.
Η άσκηση ενός επαγγέλµατος δεν αποτελεί απλά και µόνο µέσο προσπορισµού
χρηµάτων. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας όπως είναι η ασφάλεια, το επίπεδο ανεξαρτησίας, η
ποικιλία καθηκόντων και το ενδιαφέρον που παρέχει η εργασία. Η επιδίωξη
υψηλότερων εισοδηµατικών επίπεδων µπορεί να παρακινήσει τα άτοµα να θέσουν
«υψηλότερους στόχους», όπως η αυτοπραγµάτωση και η ανεξαρτησία, µέσω της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Από τη βρετανική έρευνα οικογενειακών
προϋπολογισµών προκύπτει ότι, εκτός από τα υλικά κίνητρα (χρήµατα και κοινωνική
θέση), η επιλογή του να γίνει κάποιος επιχειρηµατίας βασίζεται και στην
αυτοπραγµάτωση (ελευθερία, ανεξαρτησία και πρόκληση).
Για ορισµένους, οι οποίοι δεν επιτυγχάνουν να βρουν µία "συνήθη" θέση εργασίας
που να τους καλύπτει, η επιλογή να γίνουν επιχειρηµατίες ενδεχοµένως να οφείλεται
εν µέρει ή και εξ ολοκλήρου σε οικονοµική ανάγκη. Το να γίνουν επιχειρηµατίες ίσως
τους δίνει την ελπίδα ότι θα µπορέσουν να βελτιώσουν τη θέση τους (McGrath R.G et
al, 1992).45
Η επαγγελµατική ικανοποίηση µεταξύ επιχειρηµατιών είναι υψηλότερη από ό,τι
µεταξύ µισθωτών. Σε µία έρευνα, το 33% των αυτοαπασχολούµενων χωρίς
µισθωτούς και το 45% των αυτοαπασχολούµενων µε µισθωτούς δήλωναν πολύ
ικανοποιηµένοι από τις συνθήκες εργασίας τους έναντι µόνο 27% των µισθωτών.
42 350 000 επί συνόλου 6 εκατοµµυρίων επιχειρήσεων µε µισθωτούς στις ΗΠΑ. ‘White Paper, Embracing innovation: entrepreneurship and
American economic growth’, National Commission on Entrepreneurship (NCOE) 2001.
43 Για παράδειγµα ‘Entrepreneurship: A survey of the literature’, D. Audretsch, Oκτώβριος 2002, ‘Entrepreneurship: Determinants and policy in
a European-US comparison’, εκδόσεις Audretsch, Thurik, Verheul and Wennekers, 2002 και ετήσιες εκθέσεις της έρευνας GEM καθώς και
Wennekers, S., Thurik, R. (1999) Linking entrepreneurship and economic growth, Small Business Economics 13, pp. 27-55.
44
Reynolds, P., Miller, B., Maki, W., R. (1995) Explaining regional variations in business births and deaths : US 1976-1988, Small Business
Economics, vol. 7, pp. 389-407.
45
McGrath R.G., MacMillan I.C., Scheinberg S. (1992), Elitists, Risk-Takers and Rugged Individualists? An Exploratory Analysis of Cultural
Differences Between Entrepreneurs and Non-Entrepreneurs, Journal of Business Venturing 7, 115-135
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iv. Επιχειρηµατικότητα και κοινωνικές επιταγές
Οι επιχειρηµατίες αποτελούν την κινητήριο δύναµη της οικονοµίας της αγοράς και τα
επιτεύγµατά τους προσφέρουν στην κοινωνία πλούτο, θέσεις εργασίας και στους
καταναλωτές ποικιλία επιλογών (Barrow C. Et al, 2005)46. Ανταποκρινόµενες στις
αυξανόµενες προσδοκίες της κοινής γνώµης όσον αφορά τον αντίκτυπο των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην κοινωνία και στο περιβάλλον, πολλές µεγάλες
εταιρείες υιοθέτησαν επίσηµες στρατηγικές για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, που
συνεπάγεται την προαιρετική ενσωµάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών
παραµέτρων στην επιχειρηµατική πρακτική και στη συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα
µέρη εφόσον οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον ότι η υπεύθυνη επιχειρηµατική
στάση συµβάλλει στην επιχειρηµατική επιτυχία. Η στάση αυτή µπορεί να
περιλαµβάνει, για παράδειγµα, τη δέσµευση για την αύξηση της παραγωγικής
δραστηριότητας κατά έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο (‘οικολογική
αποδοτικότητα’) ή για το σεβασµό των θεµάτων που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον
των καταναλωτών και για την προώθηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας κατά
έναν φιλικό προς τους καταναλωτές τρόπο. Οι ΜΜΕ επιδεικνύουν «υπεύθυνο
επιχειρηµατικό πνεύµα» µε έναν πιο άτυπο τρόπο αλλά ωστόσο αποτελούν τον
κεντρικό ιστό για πολλές κοινωνίες.
Η επιχειρηµατικότητα µπορεί επίσης να διαδραµατίσει θετικό ρόλο στην
αποτελεσµατική παροχή υπηρεσιών στον τοµέα της υγείας, της εκπαίδευσης και της
κοινωνικής πρόνοιας (Glancey et al, 1998)).47 Οι επιχειρήσεις της κοινωνικής
οικονοµίας ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών στη διαχείριση
και παροχή παρόµοιων υπηρεσιών, βελτιώνοντας την καινοτοµία και τον
προσανατολισµό προς τους πελάτες. Μια παρόµοια προσέγγιση µπορεί να
συµπληρώσει τους δηµόσιους πόρους και να επεκτείνει το φάσµα των υπηρεσιών που
προσφέρονται στους καταναλωτές.

1.3. Επιχειρηµατικότητα και ΜΜΕ
Η οικονοµική επιτυχία της Ευρώπης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ανάπτυξη
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που αξιοποιούν το δυναµικό τους48. Οι
επιχειρήσεις αυτές αποτελούν βασική πηγή θέσεων εργασίας, επιχειρηµατικού
δυναµισµού και καινοτοµίας. Οι ΜΜΕ συνεισφέρουν περισσότερο από το ήµισυ της
συνολικής προστιθέµενης αξίας στην εµπορική µη χρηµατοοικονοµική οικονοµία και
παρέχουν το 80% του συνόλου των νέων θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της eurostat.49, 50. Στην έκθεση του ΕΙΜ (2009)51 για την
δοµή και την ανάπτυξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων στην Ε.Ε. τα κύρια
συµπεράσµατα που διατυπώνονται είναι τα εξής:
Η ΕΕ στον µη χρηµατοοικονοµικό κλάδο της οικονοµίας µετρά πάνω από 20 εκ.
επιχειρήσεις, εκ των οποίων πάνω από το 99% είναι ΜΜΕ. Από αυτές η συντριπτική
πλειονότητα (92%) είναι πολύ µικρές επιχειρήσεις, που έχουν λιγότερους από 10
εργαζόµενους, δηλαδή η τυπική ευρωπαϊκή επιχείρηση είναι η πολύ µικρή επιχείρηση.
46

Barrow C., Barrow P. & Brown R., (2005) Επιχειρηµατικότητα Θεσµοί και Πολιτικές, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα
Glancey, K., Greig, M. and Pettigrew, M. (1998) Entrepreneurial Dynamics in small business service sector, International Journal of
Entrepreneurial Behaviour and Research, Vol. 4, No 3, pp. 249-268.
48
COM(2011) 870 τελικό
49 ∆ιαρθρωτικές στατιστικές για τις επιχειρήσεις (Eurostat),
50 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
51
EIM Business and Policy Research, (2009) First section of the annual report on EU Small and Medium- sized Entreprises
47
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Τα δύο τρίτα της συνολικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα βρίσκεται σε ΜΜΕ. Οι
ΜΜΕ έχουν χαµηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας από τις µεγάλες επιχειρήσεις.
Έτσι οι ΜΜΕ συµβάλουν σε χαµηλότερο µερίδιο στην προστιθέµενη αξία (58%) σε
σχέση µε την απασχόληση (67%). Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις εµφανίζονται να έχουν
ροπή για επενδύσεις που είναι σηµαντικά πάν από τον µέσο όρο στον µη
χρηµατοοικονοµικό κλάδο της οικονοµίας. Σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία µε τις
µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις να προσανατολίζονται σε υπεράκτια παραγωγή και
στην απασχόληση σε θέσεις εργασίας χαµηλού κόστους , οι ΜΜΕ αποτελούν µια
σηµαντική πηγή θέσεων απασχόλησης. Επί πλέον οι ΜΜΕ χρησιµεύουν ως βασικός
δίαυλος διάδοσης της γνώσης και της καινοτοµίας. Καθώς οι ΜΜΕ εξαρτώνται
περισσότερο από τις εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης, φαίνεται πιθανόν ότι
τρέχουσα χρηµατοπιστωτική κρίση θα έχει έναν µάλλον ισχυρό αντίκτυπο σε αυτές52

1.3.1. Ορισµός των ΜΜΕ
Ο ορισµός των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων επικαιροποιήθηκε
προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι οικονοµικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα µετά
το 1996 (πληθωρισµός και αύξηση της παραγωγικότητας) καθώς και η εµπειρία που
αποκτήθηκε.
Ο νέος ορισµός διευκρινίζει τις ιδιότητες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
καθώς και την έννοια της πολύ µικρής επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η
αποτελεσµατικότητα των κοινοτικών προγραµµάτων και πολιτικών που αφορούν τις
επιχειρήσεις αυτές. Στόχος είναι να αποφευχθεί ενδεχόµενη εκµετάλλευση
των µηχανισµών υποστήριξης των εν λόγω επιχειρήσεων από επιχειρήσεις
που διαθέτουν µεγαλύτερη οικονοµική δύναµη από τις ΜΜΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει λοιπόν ενιαία κριτήρια για τον ορισµό των
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Τα κριτήρια αυτά έχουν σχέση µε τον αριθµό
του προσωπικού, τον ετήσιο κύκλο εργασιών ή το σύνολο του ενεργητικού της
επιχείρησης.
Ειδικότερα τα κριτήρια και ο αντίστοιχος ορισµός του µεγέθους των επιχειρήσεων
είναι53:
Ως µεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους
από 250 εργαζοµένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα
50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατ. ευρώ.
Ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους
από 50 εργαζοµένους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
Ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

52
53

EIM Business and Policy Research, (2009) First section of the annual report on EU Small and Medium- sized Entreprises
Σύσταση 2003/361/ΕΚ 20-05-2003
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Ο νέος ορισµός των ΜΜΕ προσδιορίζει τους τύπους των επιχειρήσεων. Κάνει διάκριση
µεταξύ τριών τύπων επιχειρήσεων σε συνάρτηση µε το είδος της σχέσης που αυτές
διατηρούν µε άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τη συµµετοχή στο κεφάλαιο, το
δικαίωµα ψήφου ή το δικαίωµα άσκησης κυρίαρχης επιρροής:
• ανεξάρτητες επιχειρήσεις·
• συνεργαζόµενες επιχειρήσεις·
• συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις είναι η πλέον συχνή περίπτωση. Πρόκειται απλώς για
όλες τις επιχειρήσεις που δεν ανήκουν σε κανέναν από τους δύο άλλους τύπους
επιχειρήσεων (συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες). Μια επιχείρηση είναι ανεξάρτητη αν:
• δεν διαθέτει συµµετοχή 25 % ή περισσότερο σε άλλη επιχείρηση·
• δεν κατέχεται άµεσα κατά 25 % ή περισσότερο από άλλη επιχείρηση ή δηµόσιο
οργανισµό ή από κοινού από περισσότερες επιχειρήσεις συνδεδεµένες µεταξύ τους ή
από δηµόσιους οργανισµούς, εκτός ορισµένων εξαιρέσεων·
• δεν συντάσσει ενοποιηµένους λογαριασµούς και δεν περιλαµβάνεται στους
λογαριασµούς µιας επιχείρησης η οποία συντάσσει ενοποιηµένους λογαριασµούς και
δεν είναι κατά συνέπεια συνδεδεµένη επιχείρηση.
Μια επιχείρηση µπορεί να συνεχίσει να θεωρείται ανεξάρτητη εάν το όριο του 25 %
καλυφθεί ή ξεπεραστεί, όταν πρόκειται για ορισµένες κατηγορίες επενδυτών, όπως οι
«επιχειρηµατικοί άγγελοι» («business angels»).
Ως συνεργαζόµενες επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες δηµιουργούν
σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές εταιρικές σχέσεις µε άλλες επιχειρήσεις, χωρίς η µία
να µπορεί να ασκεί άµεσο ή έµµεσο ουσιαστικό έλεγχο στην άλλη. Συνεργαζόµενες
είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι ανεξάρτητες, αλλά ούτε συνδέονται µεταξύ
τους. Μια επιχείρηση είναι «συνεργαζόµενη» µε µια άλλη επιχείρηση όταν:
• κατέχει συµµετοχή µεταξύ 25 % και κάτω του 50 % σε αυτήν·
• αυτή η άλλη επιχείρηση έχει συµµετοχή µεταξύ 25 % και κάτω του 50 % στην
αιτούσα επιχείρηση·
• η αιτούσα επιχείρηση δεν καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς στους οποίους να
περιλαµβάνεται η εν λόγω άλλη επιχείρηση και δεν περιλαµβάνεται µέσω ενοποίησης
στους λογαριασµούς εκείνης ή µιας επιχείρησης που συνδέεται µε αυτή την
τελευταία.
Οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις αντιστοιχούν στην οικονοµική κατάσταση επιχειρήσεων
οι οποίες αποτελούν µέρος µιας οµάδας, µέσω του άµεσου ή έµµεσου ελέγχου της
πλειοψηφίας του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου (συµπεριλαµβανοµένων και
µέσω των συµφωνιών ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, µέσω µετόχων που είναι φυσικά
πρόσωπα) ή µέσω της εξουσίας άσκησης κυρίαρχης επιρροής σε µια επιχείρηση.
Πρόκειται λοιπόν για σπανιότερες περιπτώσεις που διακρίνονται γενικά κατά τρόπο
ιδιαίτερα σαφή από τους δύο προηγούµενους τύπους. Στο πλαίσιο της µέριµνας
αποφυγής δυσχερειών ερµηνείας από µέρους των επιχειρήσεων, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προσδιόρισε αυτό τον τύπο επιχειρήσεων συµπεριλαµβάνοντας, όταν αυτές
προσαρµόζονται στο αντικείµενο του ορισµού, τις προϋποθέσεις που δίνονται από το
πρώτο άρθρο της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τους ενοποιηµένους
λογαριασµούς, το οποίο εφαρµόζεται από πολλών ετών. Μια επιχείρηση γνωρίζει
λοιπόν κατά γενικό κανόνα κατά τρόπο άµεσο ότι οφείλει, δυνάµει της εν λόγω
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οδηγίας να καταρτίσει ενοποιηµένους λογαριασµούς ή ότι περιλαµβάνεται µέσω
ενοποίησης στους λογαριασµούς µιας επιχείρησης η οποία οφείλει να καταρτίζει
τέτοιους ενοποιηµένους λογαριασµούς.
Για τον ορισµό των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων είναι βασικός ο
αριθµός απασχολούµενων ατόµων. Ο αριθµός των απασχολούµενων ατόµων
αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθµό
εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόµενη επιχείρηση ή
για λογαριασµό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν
ολόκληρο το έτος ή οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης αντιστοιχούν σε κλάσµατα
των ΕΜΕ. Οι µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελµατική
εκπαίδευση ή η διάρκεια των αδειών µητρότητας δεν συνυπολογίζονται.
Ο ορισµός των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι
δεσµευτικός παρά µόνον όσον αφορά ορισµένους τοµείς, όπως οι κρατικές
ενισχύσεις, η χρηµατοδότηση µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων ή τα κοινοτικά
προγράµµατα, και ιδιαίτερα το πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει, ωστόσο, τα κράτη µέλη, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων να κάνουν χρήση του ορισµού
αυτού ως σηµείου αναφοράς. Με τον τρόπο αυτόν, τα µέτρα που λαµβάνονται προς
όφελος των ΜΜΕ θα χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη συνεκτικότητα και
αποτελεσµατικότητα.
Για να καταστεί δυνατή µια οµαλή µετάβαση σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, ο νέος
ορισµός χρησιµοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

1.4.
Προς
µια
κοινωνία
που
επιχειρηµατικότητα και στηρίζει τις ΜΜΕ

προκρίνει

την

Η ΕΕ αναγνώρισε τη σηµασία των µικρών επιχειρήσεων µε την έγκριση του
Ευρωπαϊκού χάρτη των µικρών επιχειρήσεων από το Συµβούλιο «Γενικών
υποθέσεων» στη Λισσαβόνα, στις 13 Ιουνίου 2000, και την έγκριση του Χάρτη
αυτού κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira, που πραγµατοποιήθηκε στις 19 και
20 Ιουνίου του ιδίου έτους. Ο Χάρτης συνιστά στις κυβερνήσεις να επικεντρώσουν τις
στρατηγικές τους προσπάθειες σε δέκα γραµµές δράσης που έχουν κεφαλαιώδη
σηµασία για το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι µικρές επιχειρήσεις.
Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζουν το
δυναµισµό των µικρών επιχειρήσεων, ιδίως σε θέµατα παροχής νέων υπηρεσιών,
δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης και κοινωνικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Υπογραµµίζουν επίσης τη σηµασία του επιχειρηµατικού πνεύµατος και την ανάγκη να
µην αποτελούν ορισµένες αποτυχίες αντικείµενο κυρώσεων. Συµφώνησαν επίσης επί
της αναγνώρισης αξιών όπως η γνώση, η προσήλωση στο σκοπό και η ελαστικότητα
της νέας οικονοµίας.
Για να προωθηθεί το επιχειρηµατικό πνεύµα και να βελτιωθεί το περιβάλλον των
µικρών επιχειρήσεων, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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αποφάσισαν να ενεργήσουν λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες δέκα κατευθυντήριες
γραµµές δράσης, ήτοι:
•

Εκπαίδευση και κατάρτιση στο επιχειρηµατικό πνεύµα

Για να καλλιεργηθεί το επιχειρηµατικό πνεύµα ήδη από την πλέον νεαρή ηλικία, θα
πρέπει να παρέχονται µαθήµατα αφιερωµένα στην επιχείρηση, ιδίως κατά τη
δευτεροβάθµια και την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, να ενθαρρυνθούν οι
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες µεταξύ των νέων καθώς και τα προγράµµατα
κατάρτισης για τις µικρές επιχειρήσεις.
•

Ταχύτερη και µε χαµηλότερο κόστος καταχώριση

Προσφεύγοντας συγκεκριµένα στην πληροφορική µε απευθείας σύνδεση, το κόστος
και η διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης θα µειωθούν.
•

Καλύτερη νοµοθεσία και καλύτερες κανονιστικές ρυθµίσεις

Οι εθνικές νοµοθεσίες σχετικά µε τις πτωχεύσεις, καθώς και οι νέες κανονιστικές
ρυθµίσεις, θα έχουν λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις επί των µικρών επιχειρήσεων. Η
χρησιµοποίηση διοικητικών εγγράφων θα καταστεί ευκολότερη και οι µικρές
επιχειρήσεις δεν θα υπόκεινται στην εφαρµογή ορισµένων κανονιστικών
υποχρεώσεων.
•

Προσπελασιµότητα των δεξιοτήτων

Οι υπηρεσίες κατάρτισης θα ενεργούν σε συνδυασµό µε τις ανάγκες των
επιχειρήσεων και θα προσφέρουν επιµόρφωση καθ' όλη τη διάρκεια του βίου καθώς
και υπηρεσίες συµβούλου.
•

Βελτίωση της πρόσβασης σε απευθείας σύνδεση

Οι δηµόσιες διοικήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση
στο πλαίσιο της σχέσης τους µε τις επιχειρήσεις.
•

Καλύτερη αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς

Τα κράτη µέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ολοκληρώσουν την εφαρµογή της
ενιαίας αγοράς ώστε οι επιχειρήσεις να µπορέσουν να αντλήσουν το µέγιστο των
πλεονεκτηµάτων. Συγχρόνως, θα πρέπει να εφαρµόζονται αυστηρά οι κοινοτικοί και
εθνικοί κανόνες του ανταγωνισµού.
•

Φορολογικά και δηµοσιονοµικά θέµατα

Τα φορολογικά συστήµατα οφείλουν να ευνοούν τη ζωή των επιχειρήσεων. Η
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση (κεφάλαια υψηλού κινδύνου, ∆ιαρθρωτικά Ταµεία) θα
πρέπει να βελτιωθεί.
•

Ενίσχυση της τεχνολογικής ικανότητας των µικρών επιχειρήσεων
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Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την προώθηση των νέων τεχνολογιών,
για την εφαρµογή του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και τη διευκόλυνση της
πρόσβασης σε προγράµµατα έρευνας περισσότερο προσανατολισµένα στις εµπορικές
εφαρµογές. Η συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων και η συνεργασία µε τον κόσµο της
εκπαίδευσης και τα ερευνητικά κέντρα θα ενθαρρυνθούν.
•

Πρότυπα ηλεκτρονικού εµπορίου που έχουν αποδεδειγµένη αξία και
υποστήριξη υψηλής ποιότητας προς τις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις θα ενθαρρυνθούν για υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών. Θα
αναπτυχθούν οι υπηρεσίες παροχής υποστήριξης στις επιχειρήσεις.
•

Ανάπτυξη, ενίσχυση και αύξηση της αποτελεσµατικότητας στην
εκπροσώπηση των συµφερόντων των µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων τόσο στο επίπεδο της Ένωσης όσο και στο εθνικό
επίπεδο

Οι εθνικές και κοινοτικές πολιτικές θα συντονιστούν καλύτερα και θα
πραγµατοποιηθούν αξιολογήσεις µε σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων των µικρών
επιχειρήσεων. Κάθε άνοιξη δηµοσιεύεται µια ετήσια έκθεση αναφορικά µε την
εφαρµογή του χάρτη.
Για τα κράτη µέλη της ΕΕ, η διαδικασία εφαρµογής ξεκίνησε την άνοιξη του 2000. Οι
προσχωρούσες και οι υποψήφιες χώρες συµµετέχουν στη διαδικασία από την άνοιξη
του 2002. Μετά την έγκριση του Χάρτη από τις προσχωρούσες και τις υποψήφιες
χώρες στο Maribor (Σλοβενία), στις 23 Απριλίου 2002, η διαδικασία ξεκίνησε επίσης
και σε άλλες γεωγραφικές ζώνες. Οι χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων (η Αλβανία, η
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Κροατία, η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας,
η Σερβία και Μαυροβούνιο) ενέκριναν το Χάρτη στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) τον
Ιούνιο του 2003. Το 2004, οι εν λόγω χώρες ξεκίνησαν τον πρώτο τους κύκλο της
διαδικασίας εφαρµογής, στον οποίο προσχώρησε και η Μολδαβία κατά τη διάρκεια
του ίδιου έτους.

1.5. Κυριότερες δράσεις της ΕΕ για την προώθηση της
επιχειρηµατικότητας και την υποστήριξη των ΜΜΕ
Για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους, η ΕΕ
επιδιώκει την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και δηµιουργεί ένα φιλικότερο
επιχειρηµατικό περιβάλλον για τις µικρές επιχειρήσεις (Hill et al, 2006)54.
Η ενδιάµεση εξέταση της σύγχρονης πολιτικής της ΕΕ για τις ΜΜΕ55 από το 2005 έως
το 2007 έδειξε ότι τόσο τα κράτη µέλη όσο και η ΕΕ σηµείωσαν πρόοδο µε τη
δηµιουργία ευνοϊκότερου για τις ΜΜΕ επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Η
Επιτροπή κατέβαλε πραγµατικές προσπάθειες για τον περιορισµό της γραφειοκρατίας

54

Hill, F.M., Leitch, C. M. and Harrison, R. T., (2006) Desperately seeking finance? The demand for finance by women owned and ledbusinesses, Venture Capital, Vol. 8, No 2, pp. 159-182.
55
«Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις – Βασικός παράγοντας για µεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις απασχόλησης. – Ενδιάµεση
εξέταση της σύγχρονης πολιτικής για τις ΜΜΕ», COM(2007) 592 τελικό, 4.10.2007.
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για τις ΜΜΕ και επικέντρωσε περισσότερο στις ΜΜΕ τα κύρια προγράµµατα
υποστήριξης της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013.
Τα κράτη µέλη βελτίωσαν σηµαντικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ
χρησιµοποιώντας τις ορθές πρακτικές που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις µικρές επιχειρήσεις, ο οποίος εγκρίθηκε στη Feira το 2000
και µε την εφαρµογή των συµπερασµάτων του εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
2006, π.χ. µε την εισαγωγή υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης για την καταχώριση των
επιχειρήσεων και µε τη µείωση του απαιτούµενου χρόνου και κόστους για τη
σύσταση επιχείρησης.
Παρά την ενθαρρυντική αυτή πρόοδο, η ΕΕ χρειάζεται να λάβει περαιτέρω σηµαντικά
µέτρα για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των ΜΜΕ56. Γενικά, οι ΜΜΕ της ΕΕ
εξακολουθούν να έχουν χαµηλότερη παραγωγικότητα και αναπτύσσονται πιο αργά
από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ οι επιχειρήσεις που επιβιώνουν
αυξάνουν κατά µέσο όρο την απασχόληση σε αυτές κατά 60% έως τον έβδοµο χρόνο
λειτουργίας τους, ενώ η αύξηση των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που
επιβιώνουν στην Ευρώπη είναι της τάξης του 10% έως 20%. Οι ΜΜΕ εξακολουθούν
να αντιµετωπίζουν αστοχίες της αγοράς που επιδεινώνουν τις συνθήκες λειτουργίας
και ανταγωνισµού τους, µε άλλους παράγοντες, σε τοµείς όπως ο χρηµατοπιστωτικός
(ειδικότερα επιχειρηµατικά κεφάλαια), η έρευνα, η καινοτοµία και το περιβάλλον
(Katz, J.A., 2003) 57. Για παράδειγµα, περίπου το 21% των ΜΜΕ αναφέρουν ότι η
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση αποτελεί πρόβληµα,58 και σε πολλά κράτη µέλη το
ποσοστό είναι πολύ µεγαλύτερο για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις. Επίσης, σε σύγκριση
µε µεγάλες επιχειρήσεις, λιγότερες ευρωπαϊκές ΜΜΕ πραγµατοποιούν µε επιτυχία
καινοτοµίες. Η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω διαρθρωτικών δυσκολιών, όπως η
έλλειψη διοικητικών και τεχνικών δεξιοτήτων, και της έλλειψης ευελιξίας που
εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τις αγορές εργασίας σε εθνικό επίπεδο.
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια πρόκριµα όλων των πολιτικών ενίσχυσης της
επιχειρηµατικότητας στον ευρωπαϊκό χώρο αποτέλεσε η βελτίωση της πρόσβασης
σε µέσα χρηµατοδότησης και σε κοινοτικά προγράµµατα στήριξης της
δραστηριότητάς τους.
Όπως προκύπτει από πολλές µελέτες και έρευνες στον ευρωπαϊκό χώρο, οι ΜΜΕ
αντιµετωπίζουν συχνά σηµαντικές δυσκολίες στο να εξασφαλίσουν τη
χρηµατοδότηση που έχουν ανάγκη για να αναπτυχθούν και να καινοτοµήσουν. Μία
από τις βασικές προτεραιότητες που καθορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»,
που αποτελεί την αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την επόµενη δεκαετία, καθώς
και στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά59 της Επιτροπής και στην Πράξη για τις Μικρές
Επιχειρήσεις60, είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στη
χρηµατοδότηση. Επιπλέον, η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης61 επισήµανε τον
καθοριστικό ρόλο ενός υγιούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη στήριξη της
ανάπτυξης των ΜΜΕ και καθόρισε προτεραιότητες για τη βραχυπρόθεσµη δράση.

56 «Εκτίµηση επιπτώσεων στην SBA», SEC(2008) 2101.
57

Katz, J.A., (2003) The chronology and intellectual trajectory of American entrepreneurship education 1876-1999, Journal of
Business Venturing, 18 (2), pp.283-300
58 Παρατηρητήριο των ΜΜΕ της ΕΕ, 2007 . http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory_en.htm
59 COM (2011) 206
60
COM (2011) 78
61
COM (2011) 815 τελικό
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Έτσι, η ΕΕ έθεσε τις ανάγκες των ΜΜΕ στο επίκεντρο της στρατηγικής της Λισαβόνας
για την ανάπτυξη και την απασχόληση, κυρίως από το 2005 µε την εφαρµογή της
προσέγγισης της σύµπραξης62, η οποία πέτυχε απτά αποτελέσµατα. Τώρα πρέπει
πλέον να ενταχθούν οριστικά οι ανάγκες των ΜΜΕ στις πρώτες προτεραιότητες της
πολιτικής της ΕΕ και να γίνει πραγµατικότητα το όραµα των αρχηγών κρατών και
κυβερνήσεων της ΕΕ του 2000 — δηλαδή να καταστεί η ΕΕ διεθνοποιηµένο
περιβάλλον για ΜΜΕ63.

2. Η πρωτοβουλία «Small Business Act» - του νόµου για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) - της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής από την έναρξη της εφαρµογής της έως σήµερα
Οι καθιερωµένες επιχειρήσεις επιδώκουν την επιχειρηµατικότητα για να ενισχύσουν
την αποδοτικότητα, την ανανέωση, τη δυνατότητα για καινοτοµία, τις µελλοντικές
εισροές εισοδήµατος και τη διεθνή επιτυχία τους (Hornsby et al 2002)64. Οι µικρές
επιχειρήσεις εξαρτώνται από τους επιχειρηµατίες – τα άτοµα που διαθέτουν τις ιδέες
και είναι πρόθυµα να αναλάβουν τους απαιτούµενους κινδύνους για την ίδρυση και
καθιέρωση µιας επιχείρησης. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επιχειρηµατίες, και
έτσι η Επιτροπή αναζητά τρόπους για να ενθαρρύνει τους εν δυνάµει επιχειρηµατίες
να ιδρύσουν επιχειρήσεις.
Οι δυναµικοί επιχειρηµατίες βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση για να αποκοµίσουν οφέλη
από την παγκοσµιοποίηση και την επιτάχυνση των τεχνολογικών αλλαγών. Εποµένως,
η ικανότητά τους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης και καινοτοµίας των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) θα είναι καθοριστικός παράγοντας για τη
µελλοντική ευηµερία της ΕΕ.
Σε ένα συνολικά µεταβαλλόµενο περιβάλλον, χαρακτηριζόµενο από συνεχείς
διαρθρωτικές αλλαγές και έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις, ο ρόλος των ΜΜΕ στην
κοινωνία µας έχει καταστεί ακόµη πιο σηµαντικός διότι δηµιουργούν ευκαιρίες
απασχόλησης και είναι βασικοί συντελεστές για την ευηµερία των τοπικών και
περιφερειακών πληθυσµών. Οι δραστήριες ΜΜΕ θα συµβάλουν στο να καταστεί
ισχυρότερη η Ευρώπη ώστε να αντιµετωπίσει την σηµερινή αβεβαιότητα που
οφείλεται στην παγκοσµιοποίηση.
Ο ρόλος των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή οικονοµία έχει αναγνωριστεί επανειληµµένα στο
υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Το Μάρτιο του 2008 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
υποστήριξε σθεναρά την πρωτοβουλία µε τίτλο «Small Business Act» (SBA) για την
Ευρώπη65, µε σκοπό να ενισχυθεί ακόµη περισσότερο η αειφόρος ανάπτυξη και η
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και ζήτησε την άµεση έγκρισή της. Κατά την
επισκόπηση της ενιαίας αγοράς66 τονίστηκε επίσης η ανάγκη για την ανάληψη
επιπλέον πρωτοβουλιών για την καλύτερη προσαρµογή της ενιαίας αγοράς στις
σηµερινές ανάγκες των ΜΜΕ, ώστε να µπορέσουν αυτές να επιτύχουν καλύτερα
62

«Εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισαβόνας - Σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ µε στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της
απασχόλησης», COM(2005) 551 τελικό, 10.11.2005.
63 http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/docs/charter_en.pdf
64
Hornsby, J.S., Kuratko, D.F., and Zahra, S.A., (2002) Middle Managers’ perception of the interner environment for corporate
entrepreneurship : assessing a measurement scale , Journal of Business Venturing, 17(3), pp 253-73.
65
«Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις, Μια «Small Business Act» για την Ευρώπη», COM(2008) 394 τελικό, 25.6.2008
66
«Ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου αιώνα», COM(2007) 724 τελικό, 20.11.2007.
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αποτελέσµατα και µεγαλύτερα οφέλη. Τέλος, από την ακρόαση του κοινού και τη
διαδικτυακή διαβούλευση, µε βάση τις οποίες προετοιµάστηκε η SBA67 ,
επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για σηµαντική πολιτική πρωτοβουλία µε σκοπό να
απελευθερώσουν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ το πλήρες δυναµικό τους. Για το λόγο αυτό η
Επιτροπή έκανε αυτό το αποφασιστικό βήµα και υπέβαλε την «Small Business Act»
(SBA) για την Ευρώπη. Η SBA βασίζεται σε δέκα αρχές που στόχος τους είναι
να πλαισιώσουν τη χάραξη των κοινοτικών και εθνικών πολιτικών, καθώς
και σε πρακτικά µέτρα για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών.
Βάση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας SBA αποτελεί η πεποίθηση ότι η επίτευξη των
καλύτερων δυνατών γενικών συνθηκών για τις ΜΜΕ εξαρτάται πρωτίστως από
την αναγνώριση των επιχειρηµατιών από την κοινωνία. Το γενικό κλίµα που πρέπει να
επικρατεί στην κοινωνία πρέπει να καθιστά ελκυστική την επιλογή των ανθρώπων να
δηµιουργήσουν δική τους επιχείρηση, και να αναγνωρίζεται ότι οι ΜΜΕ συµβάλλουν
ουσιαστικά στην αύξηση της απασχόλησης και στην οικονοµική ευηµερία. Για να
δηµιουργηθεί περιβάλλον ευνοϊκό για τις ΜΜΕ, θα πρέπει, συνεπώς, να αλλάξει η
αντίληψη στην ΕΕ για το ρόλο των επιχειρηµατιών και την ανάληψη κινδύνου: η
επιχειρηµατικότητα και η συνδεόµενη µε αυτήν προθυµία ανάληψης επιχειρηµατικού
κινδύνου πρέπει να επιδοκιµάζονται από τους πολιτικούς ηγέτες και τα µέσα
ενηµέρωσης και να υποστηρίζονται από τις διοικητικές αρχές. Η πολιτική γενικά
πρέπει να είναι ευνοϊκή προς τις ΜΜΕ, µε βάση την πεποίθηση ότι οι κανόνες πρέπει
να σέβονται την πλειοψηφία αυτών για τους οποίους ισχύουν. Πρόκειται για την αρχή
«Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις».
Εποµένως, σκοπός της πρωτοβουλίας «Small Business Act» είναι: η βελτίωση της
συνολικής προσέγγισης της πολιτικής όσον αφορά την επιχειρηµατικότητα· η
οριστική καθιέρωση της αρχής «Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις»
στη χάραξη πολιτικής, από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις έως τις δηµόσιες υπηρεσίες· και
η προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ µέσω της υποστήριξής τους για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων που εξακολουθούν να εµποδίζουν την ανάπτυξή
τους.
Η πρωτοβουλία SBA αξιοποιεί τα επιτεύγµατα της πολιτικής της Επιτροπής και των
κρατών µελών, δηµιουργεί νέο πλαίσιο πολιτικής στο οποίο ενσωµατώνονται τα
υφιστάµενα µέσα επιχειρηµατικής πολιτικής και βασίζεται ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό
Χάρτη των Μικρών Επιχειρήσεων και τη σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ. Για την
εφαρµογή αυτής της φιλόδοξης πολιτικής ατζέντας, η Επιτροπή προτείνει µια γνήσια
πολιτική σύµπραξη µεταξύ της ΕΕ και των κρατών µελών που τηρεί τις αρχές της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
Η ονοµασία «Act» που δόθηκε συµβολικά σε αυτή την πρωτοβουλία υπογραµµίζει
την πολιτική βούληση να αναγνωριστεί ο κεντρικός ρόλος των ΜΜΕ στην οικονοµία
της ΕΕ και να θεσπιστεί για πρώτη φορά ένα ολοκληρωµένο πολιτικό πλαίσιο για την
ΕΕ και τα κράτη µέλη της µέσω ενός συνόλου 10 αρχών για τον προγραµµατισµό και
την εφαρµογή πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών µελών. Οι αρχές αυτές είναι
σηµαντικές διότι προσδίδουν προστιθέµενη αξία σε επίπεδο ΕΕ, δηµιουργούν ίσους
όρους ανταγωνισµού για τις ΜΜΕ και βελτιώνουν το νοµικό και διοικητικό περιβάλλον
σε ολόκληρη την ΕΕ:

67

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/sba_consultation_report_final.pdf
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I

∆ηµιουργία περιβάλλοντος στο οποίο οι επιχειρηµατίες και οι οικογενειακές
επιχειρήσεις µπορούν να προοδεύουν και στο οποίο η επιχειρηµατικότητα
ανταµείβεται

II

Εξασφάλιση ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιµους
επιχειρηµατίες σε περίπτωση πτώχευσης

III

Καθορισµός κανόνων σύµφωνα µε την αρχή «Προτεραιότητα στις µικρές
επιχειρήσεις»

IV

Μεγαλύτερη ανταπόκριση των δηµόσιων διοικήσεων στις ανάγκες των ΜΜΕ

V

Προσαρµογή των µέσων της πολιτικής στις ανάγκες των ΜΜΕ: διευκόλυνση
της συµµετοχής των ΜΜΕ στις δηµόσιες συµβάσεις και καλύτερη αξιοποίηση
των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι κρατικές ενισχύσεις για τις ΜΜΕ

VI

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση και δηµιουργία
νοµικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που ευνοεί τις έγκαιρες
πληρωµές στις εµπορικές συναλλαγές

VII

Υποστήριξη των ΜΜΕ για να επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες
που προσφέρει η ενιαία αγορά

VIII

Προώθηση της αναβάθµισης των δεξιοτήτων στις ΜΜΕ καθώς και όλων των
µορφών καινοτοµίας

IX

Παροχή δυνατότητας στις ΜΜΕ να µετατρέψουν τις περιβαλλοντικές
προκλήσεις σε ευκαιρίες

X

Ενθάρρυνση και υποστήριξη των ΜΜΕ ώστε να επωφεληθούν από την
ανάπτυξη των αγορών

Ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες των ΜΜΕ προσαρµόζεται και η εφαρµογή
αυτών των 10 αρχών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών µελών.
Το Έκτακτο Ευρωβαρόµετρο (Flash Eurobarometer)68 του 2007 για το επιχειρηµατικό
πνεύµα δείχνει ότι το 45% των Ευρωπαίων προτιµούν να είναι αυτοαπασχολούµενοι·
στις ΗΠΑ το ποσοστό αυτό είναι 61%. Η κατάσταση αυτή δεν έχει αλλάξει εδώ και
πολλά χρόνια. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να κατανοήσουν ότι η αυτοαπασχόληση είναι µια
ελκυστική σταδιοδροµία και να φροντίσουν ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες
δεξιότητες ώστε εκπληρώσουν τις επιχειρηµατικές φιλοδοξίες τους.
Το εκπαιδευτικό σύστηµα, και κυρίως τα σχολικά προγράµµατα, δεν επικεντρώνονται
αρκετά στην επιχειρηµατικότητα και δεν παρέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες που
χρειάζονται οι επιχειρηµατίες. Τα παιδιά µπορούν να µάθουν να εκτιµούν την
επιχειρηµατικότητα από την αρχή της εκπαίδευσής τους.
Επειδή περίπου 6 εκατοµµύρια ιδιοκτήτες µικρών επιχειρήσεων θα συνταξιοδοτηθούν
τα επόµενα δέκα χρόνια, η Ευρώπη δεν µπορεί να αναλάβει τον κίνδυνο να χάσει
αυτές τις επιχειρήσεις απλώς λόγω δυσκολιών στις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων και
επειδή δεν εκτιµάται ο παραδοσιακός ρόλος της οικογενειακής επιχείρησης. Η αύξηση
του αριθµού των µεταβιβάσεων επιχειρήσεων θα έχει άµεση θετική επίδραση στην
ευρωπαϊκή οικονοµία: η επιτυχής µεταβίβαση επιχείρησης διατηρεί κατά µέσο όρο
68

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/survey/eurobarometer_intro.htm
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περισσότερες θέσεις απασχόλησης από εκείνες που δηµιουργούνται από την ίδρυση
νέων επιχειρήσεων. Η µεταβίβαση επιχείρησης πρέπει, συνεπώς, να υποστηριχθεί
εξίσου µε τη δηµιουργία νέας επιχείρησης. Η αναγνώριση του ειδικού ρόλου των
ΜΜΕ, και ιδίως των οικογενειακών επιχειρήσεων, ο τοπικός τους χαρακτήρας, η
κοινωνικά υπεύθυνη συµπεριφορά τους και η ικανότητά τους να συνδυάζουν την
παράδοση µε την καινοτοµία, καθιστούν σαφές ότι είναι σηµαντικό να απλοποιηθεί η
µεταβίβαση των επιχειρήσεων καθώς και οι σχετικές δεξιότητες.
Οι δυνατότητες που προσφέρει η επιχειρηµατικότητα πρέπει να αξιοποιηθούν
περισσότερο. Εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά µεταξύ των φύλων στο θέµα αυτό και
ο αριθµός των γυναικών επιχειρηµατιών είναι µικρότερος. Επιπλέον, υπάρχουν οι
αναξιοποίητες επιχειρηµατικές δυνατότητες των µεταναστών69.
Τέλος, η πρωτοβουλία SBA πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως ευκαιρία για τους ίδιους
τους επιχειρηµατίες για να συµβάλουν στη δηµιουργία καλύτερου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος µε την ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσής τους, µε
τη µεγαλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΜΜΕ, και ιδίως των
οικογενειακών επιχειρήσεων, ως σηµαντικούς χώρους εκπαίδευσης για την
επιχειρηµατικότητα, και µε κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο δράσης.
Η Small Business Act (SBA), ή νόµος για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ), δηµιουργεί ένα στρατηγικό πλαίσιο το οποίο οφείλει να οδηγήσει
στην καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και καινοτοµίας
των ΜΜΕ. Αυτό θα πρέπει να επιτρέψει την ενίσχυση της αειφόρου
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την µετάβασή της
προς µία οικονοµία της γνώσης.

Μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας «Small Business Act» από την Επιτροπή, η ιδέα
αυτή δηµιούργησε πολλές προσδοκίες. Αν και υποστηρίζεται ευρέως σε επίπεδο
κυβερνήσεων, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ΜΜΕ, είναι σηµαντικό να εφαρµόζεται
αυστηρά. Αυτό απαιτεί την πλήρη πολιτική δέσµευση τόσο της Επιτροπής όσο και
των κρατών µελών.

2.1. Η αρχή «Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις»
Στο πλαίσιο της βελτίωσης της συνολικής προσέγγισης της πολιτικής όσον αφορά
την επιχειρηµατικότητα, στην οποία αποσκοπεί η πρωτοβουλία «Small Business Act»,
κεντρικό ρόλο στη χάραξη πολιτικής παίζει η οριστική καθιέρωση της αρχής
«Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις».
Την αρχή «Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις» συνθέτει ένα µίγµα
νοµοθετικών προτάσεων, Οδηγιών και Κανονισµών προς τα κράτη - µέλη:

νέων

– Κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις
Ο κανονισµός αυτός, θα απαλλάσσει από την εκ των προτέρων κοινοποίηση,
ορισµένες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων που καλύπτονται ήδη από υφιστάµενη
69

«Μία κοινή µεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: Αρχές, ενέργειες και µέσα», COM(2008)359 τελικό, 17.6.2008.
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νοµοθεσία στον τοµέα των ενισχύσεων προς τις ΜΜΕ, όσον αφορά την κατάρτιση,
την απασχόληση, την Ε&Α και τις περιφερειακές ενισχύσεις και, ενδεχοµένως, νέες
κατηγορίες ενισχύσεων. Ο νέος κανονισµός θα απλοποιήσει και θα εναρµονίσει τους
υφιστάµενους κανόνες για τις ΜΜΕ και θα αυξήσει τις εντάσεις των επενδυτικών
ενισχύσεων για τις ΜΜΕ.
– Κανονισµός που θα θεσπίζει καθεστώς για την ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία
Ο κανονισµός αυτός προβλέπει καθεστώς για την ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία που
µπορεί να δηµιουργηθεί και να λειτουργεί σύµφωνα µε τις ίδιες ενιαίες αρχές σε όλα
τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης τις αναγκαίες προτάσεις
τροποποίησης για να εξασφαλιστεί ότι αυτή η νέα µορφή επιχείρησης µπορεί να
επωφεληθεί από τις υφιστάµενες οδηγίες για τη φορολόγηση των εταιρειών.
– Οδηγία για µειωµένα ποσοστά ΦΠΑ
Η οδηγία αυτή θα προσφέρει στα κράτη µέλη την επιλογή να εφαρµόζουν µειωµένα
ποσοστά ΦΠΑ κυρίως για τις υπηρεσίες που παρέχονται τοπικά, κυρίως από ΜΜΕ.
Επιπλέον, θα προετοιµαστούν οι ακόλουθες προτάσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
«Small Business Act»:
– νοµοθετική πρόταση για περαιτέρω εκσυγχρονισµό, απλούστευση και εναρµόνιση

των υφιστάµενων κανόνων για την έκδοση τιµολογίων ΦΠΑ, ώστε να µειωθεί ο
φόρτος για τις επιχειρήσεις.
– τροποποίηση της οδηγίας 2000/35/ΕΚ για τις καθυστερήσεις πληρωµών, µε σκοπό

να εξασφαλιστεί η έγκαιρη πληρωµή των ΜΜΕ κατά τις εµπορικές συναλλαγές.
Η πολιτική µπορεί να συµβάλει στην αύξηση των επιπέδων επιχειρηµατικότητας. Από
την έκθεση GEM προκύπτει ότι, παρά τη σηµαντική επίδραση των µακροοικονοµικών
συνθηκών στα επίπεδα επιχειρηµατικότητας, η κατάταξη ως προς τη σηµασία τους
στις εξεταζόµενες χώρες παρέµεινε σταθερή, γεγονός που τείνει να αποδείξει ότι οι
σταθερές εθνικές ιδιαιτερότητες έχουν, επίσης, αντίκτυπο.
Η νέα κοινοτική πολιτική για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) προσφέρει ένα πιο
συνεκτικό, πρακτικό και οριζόντιο πλαίσιο που ευνοεί τις επιχειρήσεις αυτές.
Αποσκοπεί να απελευθερώσει το απέραντο ανεκµετάλλευτο δυναµικό των ΜΜΕ, ώστε
να τονωθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι ΜΜΕ θα
γίνουν ανταγωνιστικότερες κυρίως χάρη στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας,
την καλύτερη πρόσβαση στην εσωτερική και την εξωτερική αγορά, την απλοποίηση
της κοινοτικής νοµοθεσίας, τη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναµικού τους καθώς
επίσης την αποτελεσµατική σύµπραξη µε τα µέρη που ενδιαφέρονται για τις ΜΜΕ.

3. Η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση ως φραγµός στην
επιχειρηµατικότητα
Οι πολιτικές και τα προγράµµατα της Κοινότητας συµβάλλουν, σε διάφορους
βαθµούς, στην ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής επιχειρηµατικής δυναµικής που προωθεί τη
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δηµιουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς και την ικανότητά τους να
καινοτοµούν, να διεισδύουν σε νέες αγορές και να προσαρµόζονται στη νέα
οικονοµία.
Παρά τις ευρωπαϊκές και τις επιµέρους εθνικές πολιτικές ενίσχυσης της
επιχειρηµατικότητας, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήµατα που
ταλανίζουν τόσο εκείνους που επιθυµούν να αναλάβουν ατοµική
πρωτοβουλία και καινοτόµο δράση, όσο και αυτούς πού έχουν ήδη
ξεκινήσει επιχειρηµατική δραστηριότητα. Οι κυριότερες δυσκολίες-προβλήµατα
για την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας (Barrow C. Et al 2005 και Αγαπητού Χ.,2007)
είναι οι εξής70,71:
Η έλλειψη ιδίων κεφαλαίων
Η αδυναµία εύρεσης κεφαλαίων για την ίδρυση δυναµικών επιχειρήσεων
Η αδυναµία πρόσβασης στις πηγές χρηµατοδότησης
Η άγνοια για την αξιοποίηση προγραµµάτων και κινήτρων ενίσχυσης
επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων
Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες του συστήµατος
Η ανασφάλεια για την αγορά και τον ανταγωνισµό
Η µερική γνώση ζητηµάτων που αφορούν την οργάνωση και διαχείριση της
επιχείρησης
Η αδυναµία του εκπαιδευτικού συστήµατος για ανάπτυξη των απαραίτητων
γνώσεων και δεξιοτήτων για επιχειρηµατική σταδιοδροµία και γενικότερα για
καλλιέργεια επιχειρηµατικού πνεύµατος
Υψηλοί φορολογικοί συντελεστές
Ο φόβος της αποτυχίας

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Σε πρόσφατη έγκριτη έρευνα για την Επιχειρηµατικότητα που οργάνωσε και
διαχειρίστηκε Οµάδα του Ευρωβαρόµετρου72 για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Directorate - General for Enterprise and Industry E /1 : Entrepreneurship
), στα 25 Κράτη – Μέλη, τις ΗΠΑ , την Ισλανδία και τη Νορβηγία προέκυψαν πολλά
και χρήσιµα συµπεράσµατα µεταξύ των οποίων και η αξιολόγηση των
επιχειρηµατικών δυσκολιών. Τα κυριότερα προβλήµατα – δυσκολίες στην ανάληψη
επιχειρηµατικής δράσης εντοπίζονται:
•
•
•
•

Στην έλλειψη χρηµατοδότησης
Στις σύνθετες διοικητικές διαδικασίες
Στο ρίσκο της αποτυχίας
Στην επαρκή πληροφόρηση γύρω από τα ζητήµατα εκκίνησης επιχειρηµατικής
δράσης

70

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» , ∆Ι∆ΑΣΚΟΥΣΑ :
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ , Ιούνιος 2007
71
Barrow C., Barrow P. & Brown R., (2005) ‘Επιχειρηµατικότητα Θεσµοί και Πολιτικές’, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα ∆ιεθνής Βιβλιογραφία
72
«Entrepreneurship Survey of the EU (25 Member States), United States, Iceland and Norway», Flash Eurobarometer Νο192, The Gallup
Organization, Fieldwork: January 2007, Report: April 2007
A total of 20,674 people were interviewed by telephone for this survey, between 9th of January and 16th of January, 2007.
•18,665 EU citizens (of which 9% are already self-employed),
•1,009 U.S. citizens (8% self-employed),
•500 Icelanders (15% self-employed),
•500 Norwegians (6% self-employed).
The methodology used was that of the FLASH EUROBAROMETER of the Directorate- General Press and Communication (Opinion Polls,
Press Reviews, Europe Direct Unit), whose team assisted in the questionnaire’s development and managed the work.
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Όταν ζητήθηκε από τους Ευρωπαίους, στο πλαίσιο της έρευνας του
Ευρωβαροµέτρου, να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε τα εµπόδια που
τίθενται στην έναρξη µιας επιχείρησης, το 76% επισήµανε την έλλειψη διαθέσιµης
χρηµατοδότησης και το 69% συµφώνησε ως προς τον σύνθετο χαρακτήρα των
υφιστάµενων διοικητικών διαδικασιών.
∆ιάγραµµα : Συγκριτική αξιολόγηση των επιχειρηµατικών δυσκολιών των ετών
2004-2007 (% συµφωνώ απόλυτα και συµφωνώ)

Η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί έναν πολύ
σηµαντικό φραγµό για τους νέους επιχειρηµατίες: αντιµετωπίζουν σηµαντικές
δυσκολίες στο να εξασφαλίζουν τραπεζικά δάνεια ή να βρίσκουν επιχειρηµατικά
κεφάλαια. Οι τράπεζες ζητούν ιστορικό θετικών λογιστικών αποτελεσµάτων και
εγγυήσεις – που οι νέες επιχειρήσεις και ιδίως εκείνες που αναπτύσσουν
δραστηριότητες που βασίζονται στη γνώση, κατά κανόνα δεν διαθέτουν (European
Association of Co-operative Banks, 2004) 73. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στη
φάση εκκίνησης αντιµετωπίζουν επίσης σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά την κάλυψη
των κεφαλαιουχικών αναγκών τους.
Εκτός από την τραπεζική δανειοδότηση, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση
εκκίνησης θα πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές
χρηµατοδότησης. Εκτός από τα επιχειρηµατικά κεφάλαια, θα πρέπει να διερευνηθεί
περαιτέρω η δυνατότητα άτυπων επενδύσεων π.χ. από µέλη της οικογένειας, φίλους
ή τους επιχειρηµατικούς αγγέλους (business angels). Από την έρευνα GEM
74
προκύπτει ότι οι άτυπες επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε φάση εκκίνησης ήταν
πενταπλάσια των εγχώριων επιχειρηµατικών κεφαλαίων και ενώ η στήριξη µε
επιχειρηµατικά κεφάλαια µειώθηκε σηµαντικά στο διάστηµα 2000 και 2001, οι άτυπες
επενδύσεις ήταν περισσότερο σταθερές. Για να αυξηθεί το ενδιαφέρον των
73

European Association of Co-operative Banks, (2004) “Les banques coopératives en Europe : des valeurs et une pratique au service du
développement “
74
‘Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2002 Summary Report’, Reynolds, Bygrave, Autio and Hay.
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επενδυτών του ιδιωτικού τοµέα σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου πρέπει να δοθούν
κίνητρα όπως είναι για παράδειγµα οι φορολογικές ελαφρύνσεις.
Ο επιµερισµός του κινδύνου µεταξύ τραπεζών και επενδυτών του ιδιωτικού τοµέα και
δηµόσιων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που ειδικεύονται σε ΜΜΕ, ή µέσω
εταιρειών αλληλέγγυας ασφάλισης, αποτελεί αποτελεσµατικό µέσο που διευκολύνει
την εξεύρεση δηµοσίων πιστώσεων και έχει αποδειχθεί επιτυχής στην αύξηση της
χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων κατά τη φάση εκκίνησης.
Οι διοικητικές διαδικασίες για τη δηµιουργία µιας επιχείρησης έχουν ήδη αποτελέσει
αντικείµενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Σε µία συγκριτική αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατήρησε µια θετική τάση ως προς το
χρόνο που απαιτείται για την έναρξη µιας επιχείρησης.75 Ο µέσος χρόνος που
απαιτείται για την ίδρυση µιας ατοµικής επιχείρησης είναι 12 εργάσιµες ηµέρες ενώ
για τη σύσταση µιας εταιρείας περιορισµένης ευθύνης 24· οι αριθµοί αυτοί
εξακολουθούν να µειώνονται. Ωστόσο, ορισµένα κράτη µέλη πρέπει να καταβάλλουν
επιπλέον προσπάθειες για να µειώσουν το χρόνο και το κόστος ίδρυσης µιας
επιχείρησης και να προσεγγίσουν τις ευρωπαϊκές τιµές αναφοράς. Υπάρχει περιθώριο
για περαιτέρω βελτίωση όσον αφορά τις πολλαπλές διαδικασίες, τα σηµεία επαφών,
τις διατυπώσεις, τις απαιτούµενες άδειες και το κόστος.

4. Πως µπορεί να υποστηριχθεί η επιχειρηµατικότητα και οι
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Το τοπικό και το εθνικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ΜΜΕ διαφέρουν
πολύ µεταξύ τους, όπως και η φύση των ίδιων των ΜΜΕ (που περιλαµβάνουν
βιοτεχνίες, πολύ µικρές επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις
κοινωνικής οικονοµίας). Οι πολιτικές µε σκοπό την αντιµετώπιση των αναγκών
των ΜΜΕ πρέπει, συνεπώς, να αναγνωρίζουν πλήρως αυτή την ποικιλία και
να σέβονται απόλυτα την αρχή της επικουρικότητας (Manchester F., Business
School et al , 2006) .76
Η ευηµερία της Ευρώπης εξαρτάται από την ευηµερία των επιχειρήσεων καθώς αυτές
αποτελούν βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Έτσι το 2005, µε
τη νέα ώθηση που δόθηκε στη στρατηγική της Λισσαβόνας, η πολιτική υπέρ των
επιχειρήσεων κατέστη µια από τις προτεραιότητες της Ευρώπης. Με το άρθρο 173
της συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
θέτει ως στόχο τη δηµιουργία βέλτιστων συνθηκών για την
ανταγωνιστικότητα.
Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί διαρκή πρόκληση. Για το λόγο αυτό, η
ΕΕ αποσκοπεί να δηµιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την
πρωτοβουλία, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τη βιοµηχανική συνεργασία
και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν για την
ανάπτυξη της βιοµηχανίας οι πολιτικές στους τοµείς της καινοτοµίας, της

75 ‘Benchmarking the administration of Start-ups’, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιανουάριος 2002.
76

Manchester F., Business School et al (2006) Policy Briefing Paper: Improving access to finance for small firms, Association of Chartered
Certified Accountants UK Small Business Committee including Chittenden
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έρευνας και της τεχνολογίας. Οι πολιτικές αυτές έχουν ύψιστη σηµασία για να
ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στον παγκόσµιο ανταγωνισµό77.
Στην ενοποιηµένη Συνθήκη της Λισαβόνας (Άρθρο 147) αναφέρεται ότι η Ένωση
προκειµένου να προαχθεί η αρµονική ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει και
συνεχίζει τη δράση της µε σκοπό την ενίσχυση της οικονοµικής, κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής. Η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη µείωση των διαφορών
µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη µείωση της
καθυστέρησης των πλέον µειονεκτικών περιοχών. Στο άρθρο 175 σηµειώνεται ότι η
Ένωση ενισχύει την υλοποίηση των στόχων αυτών µε τη δράση της, µέσω:
α) των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων
• Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολοσµού και Εγγυήσεων,
• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο,
• Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και
β) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Για την εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβόνας υιοθετήθηκε µια
από τις πλέον σύγχρονες πολιτικές για τις ΜΜΕ µε στόχο την τόνωση της ανάπτυξης
και της απασχόλησης78 . Η νέα κοινοτική πολιτική για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) προσφέρει ένα πιο συνεκτικό, πρακτικό και οριζόντιο
πλαίσιο που ευνοεί τις επιχειρήσεις αυτές. Αποσκοπεί να απελευθερώσει το
απέραντο ανεκµετάλλευτο δυναµικό των ΜΜΕ, ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη και η
απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι ΜΜΕ θα γίνουν ανταγωνιστικότερες
κυρίως χάρη στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας, την καλύτερη πρόσβαση στην
εσωτερική και την εξωτερική αγορά, την απλοποίηση της κοινοτικής νοµοθεσίας, τη
βελτίωση του αναπτυξιακού δυναµικού τους καθώς επίσης την αποτελεσµατική
σύµπραξη µε τα µέρη που ενδιαφέρονται για τις ΜΜΕ.
Καθώς οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλοµορφία έχουν κατά
συνέπεια διαφορετικές ανάγκες: µερικές βρίσκονται στο στάδιο του ξεκινήµατος
(νεοσύστατες), άλλες παρουσιάζουν ταχύτατη ανάπτυξη· µερικές δραστηριοποιούνται
σε µεγάλες αγορές, άλλες σε τοπικές ή περιφερειακές αγορές. Αν και όλες
απασχολούν εξ ορισµού λιγότερους από 250 µισθωτούς, µερικές είναι
µικροεπιχειρήσεις και άλλες οικογενειακές ΜΜΕ. Προκειµένου να αξιοποιηθούν οι
αναπτυξιακές δυνατότητες όλων των ΜΜΕ, οι πολιτικές και οι ενέργειες που τις
ευνοούν πρέπει να λαµβάνουν υπόψη αυτήν την ποικιλοµορφία.
Η επιτυχία αυτής της νέας πολιτικής θα εξαρτηθεί από την αποτελεσµατική
συµµετοχή του συνόλου των ενδιαφερόµενων δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, όχι
µόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Προτείνονται ειδικές ενέργειες σε πέντε βασικούς τοµείς.
•

Προώθηση της επιχειρηµατικότητας και των δεξιοτήτων. Η προώθηση
της επιχειρηµατικότητας, η µείωση των κινδύνων που είναι συνυφασµένοι µε

77

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Χηµικών Μηχανικών - Εργαστήριο Βιοµηχανικής & Ενεργειακής Οικονοµίας και ΙΟΒΕ, (2012)
Έρευνα στις Επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των µεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήµατα και τις τοπικες αγορές εργασίας,
78 COM (2005) 551 τελικό
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•

•

•

•

την επιχειρηµατική δραστηριότητα, η αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών
που έχει η πτώχευση, η υποστήριξη για την επιτυχή µεταβίβαση των
επιχειρήσεων είναι στοιχεία που θα συµβάλουν στην καλύτερη αξιοποίηση του
ευρωπαϊκού επιχειρηµατικού δυναµικού. Ιδιαίτερη προσοχή θα αποδοθεί
εξάλλου στην προώθηση των επιχειρηµατικών δεξιοτήτων, τον περιορισµό
των ελλείψεων δεξιοτήτων και την υποστήριξη σε κάποιες κατηγορίες
επιχειρηµατιών (γυναίκες, νέους, ηλικιωµένους ή σε όσους ανήκουν σε
µειονοτικές εθνικές οµάδες).
Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές. Η καλύτερη πρόσβαση
στις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές των δηµόσιων συµβάσεων, η
µεγαλύτερη συµµετοχή στη διαδικασία τυποποίησης, η µεγαλύτερη
ευαισθητοποίηση για τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, η υποστήριξη
της επιχειρηµατικής συνεργασίας, ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές, θα
συµβάλουν ώστε οι ΜΜΕ να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που τους
προσφέρει η εσωτερική αγορά. Επίσης θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των
ΜΜΕ στις διεθνείς αγορές.
Απλοποίηση της νοµοθεσίας. Επιβάλλεται η απλοποίηση των κανονιστικών
και των διοικητικών διατάξεων που περιορίζουν τις ΜΜΕ. Η αρχή
«προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις» («σκέψου πρώτα σε µικρή
κλίµακα») θα ενσωµατωθεί οριζόντια σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Τα
συµφέροντα των ΜΜΕ θα λαµβάνονται υπόψη συστηµατικά κατά τη µελέτη
του αντικτύπου της κοινοτικής νοµοθεσίας και κατά την προετοιµασία της
µελλοντικής νοµοθεσίας. Για το σκοπό αυτό µπορούν να θεσπίζονται
απαλλαγές για τις ΜΜΕ. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους κανόνες που
αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις, τη συµµετοχή των ΜΜΕ στα κοινοτικά
προγράµµατα, το φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) και, σε εθνικό επίπεδο,
την άµεση φορολογία.
Βελτίωση του αναπτυξιακού δυναµικού των ΜΜΕ. Η διευκόλυνση της
πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση, την έρευνα, την καινοτοµία καθώς
επίσης και τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (TΠE) θα
συµβάλει άµεσα στην απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναµικού τους. Η
οικονοµική υποστήριξη, η οποία αρχικά παρασχέθηκε σε κοινοτικό επίπεδο
στο πλαίσιο του πολυετούς προγράµµατος για τις επιχειρήσεις και την
επιχειρηµατικότητα (2001-2006), αυξήθηκε µε το πρόγραµµα-πλαίσιο για
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (ΠΚΑ) (2007-2013). Η
ενίσχυση της ικανότητας καινοτοµίας και έρευνας των ΜΜΕ είναι εξάλλου
απαραίτητη, δεδοµένου ότι η συνεχής καινοτοµία έχει µεγάλη σηµασία για τη
βιώσιµη ανάπτυξη των ΜΜΕ. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η
συµµετοχή των ΜΜΕ στο 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα.
Ενίσχυση του διαλόγου και των διαβουλεύσεων µε τις ΜΜΕ και τους
φορείς που τις εκπροσωπούν. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ειδικότερα οι
ΜΜΕ, και τα ευρωπαϊκά όργανα αντιµετωπίζουν έλλειµµα όσον αφορά την
αµοιβαία µεταξύ τους ενηµέρωση. Οι διαβουλεύσεις και η συνεργασία µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη σε συστηµατικότερη βάση αποτελούν µια ουσιαστική
κατευθυντήρια γραµµή της νέας πολιτικής υπέρ των ΜΜΕ. Οι διαβουλεύσεις
των ΜΜΕ, κατά τη χάραξη των πολιτικών, θα γίνονται µέσω του
εκπροσώπου της Επιτροπής για τις ΜΜΕ («SME Envoy») ή του «SME
panel», το νέου γρήγορου και εύχρηστου µηχανισµού διαβούλευσης, στο
πλαίσιο του δικτύου «Europe Enterprise Network». «Τα ευρωπαϊκά
επιχειρηµατικά βραβεία» («European Enterprise Awards») θα ανταµείβουν
εξάλλου, από το τέλος το 2005, τα µέτρα που αποδεδειγµένα συνέβαλαν µε
επιτυχία στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας και θα διευκολύνουν µε τον
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τρόπο αυτό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Τα κοινοτικά δίκτυα για την
υποστήριξη των επιχειρήσεων θα συνεχίσουν, από την πλευρά τους, να
διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διάδοση των πληροφοριών για την ΕΕ
στις επιχειρήσεις, και ειδικότερα στις ΜΜΕ.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης του αναπτυξιακού δυναµικού των ΜΜΕ και της
διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση, αρχίζει να
αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα δηµιουργίας ενός «ολοκληρωµένου»
συστήµατος χρηµατοοικονοµικών υποδοµών υπέρ των ΜΜΕ στα πλαίσια της
Ε.Ε..
Μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το ζήτηµα αρχίζει να µεθοδεύεται πιο
συστηµατικά µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν και να προωθηθούν στη
συνέχεια ειδικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα και προϊόντα από την πλευρά
της Ε.Ε., της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ).
Σήµερα, η δηµιουργία και ανάπτυξη ενός συστήµατος χρηµατοοικονοµικών υποδοµών
υπέρ των ΜΜΕ θεωρείται πανάκεια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και της ευρωπαϊκής οικονοµίας, όπως ακριβώς οι
οικονοµικές και κοινωνικές υποδοµές θεωρούνται, εδώ και έναν αιώνα, πανάκεια για
την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη µιας χώρας.
Αυτό σηµαίνει ότι κάθε χώρα πρέπει να διαθέτει ένα σύστηµα
χρηµατοοικονοµικών υποδοµών που θα απαντάει σε όλες τις
χρηµατοοικονοµικές ανάγκες των ΜΜΕ µε µια µεγάλη γκάµα προϊόντων
(τραπεζικά δάνεια, Venture Capital, leasing, Factoring, Seed Capital, Επιχειρηµατικοί
Άγγελοι, Εγγυήσεις, Αντεγγυήσεις, Mezzanine Finance κλπ), όπως ακριβώς για
παράδειγµα οι επενδύσεις στις υποδοµές µεταφορών κρίνονται ικανοποιητικές όταν
υλοποιούνται επενδύσεις όχι µόνον στους αυτοκινητόδροµους, αλλά και στους
σιδηρόδροµους, στα αεροδρόµια, στα λιµάνια, στα ελικοδρόµια, στις µαρίνες κλπ.

37

Σύγχρονες µορφές και εργαλεία χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας των
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

4.1. ∆ηµιουργία «ολοκληρωµένου» συστήµατος χρηµατοοικονοµικών υποδοµών υπέρ των ΜΜΕ στο πλαίσιο της ΕΕ
Σήµερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε κάθε αναπτυγµένη χώρα πρέπει να
διαθέτει ένα σύστηµα χρηµατοοικονοµικών υποδοµών που θα απαντάει σε
όλες τις χρηµατοοικονοµικές ανάγκες των ΜΜΕ µε µια µεγάλη γκάµα
προϊόντων (τραπεζικά δάνεια, Venture Capital, leasing, Factoring, Seed Capital,
Επιχειρηµατικοί Άγγελοι, Εγγυήσεις, Αντεγγυήσεις, Mezzanine Finance κλπ).
Μόνον έτσι, δηλαδή µε χρηµατοοικονοµικές υποδοµές και µάλιστα
συµπληρωµατικές του υφιστάµενου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος καθίσταται
δυνατή η προσφορά ενός κατάλληλου µίγµατος χρηµατοπιστωτικών και
χρηµατοδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών (financial engineering) ικανών να
επιτρέψουν την άµεση κάλυψη πολλών κενών της χρηµατοπιστωτικής και
χρηµατοδοτικής αγοράς.
Η Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Ανάπτυξης – ΕΤΑΕ, προσφέρουν µια µεγάλη γκάµα προγραµµάτων,
προϊόντων που καλύπτουν και συµπληρώνουν το µίγµα των
χρηµατοοικονοµικών υποδοµών κάθε κράτους-µέλους της Ε.Ε.

ΠΗΓΗ : ΙΜΕ ΓΣΒΒΕ, 2010

Μάλιστα εµφανίζεται ένας µεγάλος βαθµός συνέργειας και κοινοπρακτικών
εργασιών µεταξύ των διάφορων φορέων (Τράπεζες, Eταιρείες Eγγυήσεων /
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Αµοιβαίων Εγγυήσεων, Venture Capital, ΕΤΕπ –ΕΤΑΕ κ.λπ) µε αποτέλεσµα την
υψηλή µόχλευση ιδιωτικών και δηµόσιων κεφαλαίων και την
«ορθολογικότερη» κατανοµή των κινδύνων µεταξύ του ιδιωτικού και του
δηµόσιου τοµέα.
Στις χώρες όπου το σύστηµα εγγυήσεων είναι αρκετά αναπτυγµένο και οι εταιρείες
Εγγυήσεων και Αµοιβαίων Εγγυήσεων αξιολογούν µόνες τους κινδύνους που
αναλαµβάνουν, βοηθούν στη µείωση του ποσοστού καταπτώσεων στο τραπεζικό
σύστηµα, δίδοντας έτσι µεγαλύτερη αξιοπιστία όχι µόνο στο εγγυοδοτικό αλλά και
στο πιστωτικό σύστηµα µιας χώρας.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι παρά τις πολλαπλές προσπάθειες κρατών-µελών της Ε.Ε. λίγες
σχετικά ΜΜΕ, περίπου 1.000, επωφελούνται από τα χρηµατιστήρια στην Ευρώπη
(AIM Λονδίνου κλπ) σε αντίθεση µε το NASDAQ (ΗΠΑ) που έχει εντάξει περισσότερες
από 7.000 ΜΜΕ. Επίσης, µεγάλη υστέρηση φαίνεται να υπάρχει στο θεσµό των
Επιχειρηµατικών Αγγέλων (Business Angels) όπου είναι ενεργοί (2007) περίπου
75.000 στην E.E.
Οι Επιχειρηµατικοί Άγγελοι επενδύουν κάθε χρόνο γύρω στα 3 δισ. ευρώ στην ΕΕ
σύµφωνα µε την EBAN (Statistics Compendium 2008, p.2). Οι Επιχειρηµατικοί
Άγγελοι στις ΗΠΑ επένδυσαν, κατά µέσο όρο ετησίως, 16,5 δισ. ευρώ την περίοδο
2002-2005 και 20,6 δισ. ευρώ την περίοδο 2006-2007.
Αξίζει να επισηµανθεί ότι η χρήση χρηµατοοικονοµικών προϊόντων οποιουδήποτε
µίγµατος δεν αποτελεί πάντα εγγύηση της «αιωνιότητας» και επιβίωσης µιας ΜΜΕ,
αλλά προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό την πορεία και την ανάπτυξη αυτής. Για να
καταφέρει µια ΜΜΕ να επιβιώσει στον σηµερινό ανταγωνισµό πρέπει και η
ίδια να ανανεώνεται και να προσαρµόζεται διαρκώς στο διαµορφούµενο
οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον.

5. Συντονισµένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για την κάλυψη των
αναγκών των ΜΜΕ
Η πολιτική για τις επιχειρήσεις και τη βιοµηχανία αλληλεπιδρά µε πολλές
κοινοτικές πολιτικές και συνδυάζει µέσα που προέρχονται από µεγάλο
αριθµό πολιτικών. Η συνέργεια που προκύπτει από όλες αυτές τις πολιτικές
ενισχύει την προστιθέµενη αξία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ενώ παράλληλα
προωθεί την ανταγωνιστικότητά τους.
Σε όλα τα αναπτυγµένα κράτη τ ης υφηλίου και ειδικά στα πλέον αναπτυγµένα κράτη
– µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την χάραξη της εθνικής, οικονοµικής
στρατηγικής λαµβάνονται πάντα σοβαρά υπόψη οι ανάγκες των επιχειρήσεων και
δη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), διότι οι τελευταίες παίζουν καταλυτικό
ρόλο στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη µιας χώρας, αφού :
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• Καλύπτουν κενά της παραγωγής, του εµπορίου και της αγοράς υπηρεσιών που
αδυνατούν ή δεν επιθυµούν να καλύψουν οι µεγάλες επιχειρήσεις
• Αποτελούν φυτώριο δηµιουργίας και εξειδίκευσης επιχειρηµατικών στελεχών
• Αξιοποιούν εγχώριες πρώτες ύλες και συγκρατούν το εργατικό δυναµικό στην
περιφέρεια
• Συµβάλλουν στην διασπορά του οικονοµικού πλούτου και της οικονοµικής δύναµης
και τελικά,
• Συµµετέχουν µε υψηλά ποσοστά στη διαµόρφωση του ΑΕΠ, της απασχόλησης και
των εξαγωγών µιας χώρας.
Εξαιτίας του σηµαντικού και µερικές φορές αναντικατάστατου ρόλου που
διαδραµατίζουν οι ΜΜΕ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, τα κράτη
συµµετέχουν ενεργά στην υποστήριξη των ΜΜΕ µε την ανάπτυξη
κατάλληλων συστηµάτων / σχηµάτων / φορέων / εταιριών / µηχανισµών
στήριξης τους καθώς και µε την εφαρµογή ευνοϊκών για τις ΜΜΕ πολιτικών
και την παροχή κινήτρων, όπως φαίνεται σχηµατικά και συνοπτικά στην συνέχεια
στο σχήµα πουακολουθεί79.
Επιπλέον, τα συστήµατα αυτά συνεπικουρούνται και υποστηρίζονται από µεγάλο
αριθµό προγραµµάτων της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΕ ή ΕΤΑΕ)
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Και καθώς τα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα των ΜΜΕ ποικίλλουν,
πολλές χώρες έχουν επινοήσει διάφορα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία /
προϊόντα που διευκολύνουν και στηρίζουν την ίδρυση, ανάπτυξη ή
διεθνοποίηση των ΜΜΕ και κυρίως δίνουν πολλές και διάφορες λύσεις στα
χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα των Μικρών Επιχειρήσεων και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων.
Παράλληλα, η Ε.Ε., η ΕΤΕπ και το ΕΤΑΕ προσφέρουν µια µεγάλη γκάµα
προγραµµάτων, προϊόντων που καλύπτουν και συµπληρώνουν το µίγµα των
χρηµατοοικονοµικών υποδοµών κάθε κράτους-µέλους της Ε.Ε. :

79

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Οδηγός, 2010, Χρηµατοδοτικές Υποδοµές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε.

40

Σύγχρονες µορφές και εργαλεία χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας των
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

ΠΗΓΗ : ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2010
Από τη διεθνή και ευρωπαϊκή εµπειρία και πρακτική έχει καταδειχθεί ότι
αποτελεσµατική παρέµβαση του κράτους υπέρ της οικονοµίας και των ΜΜΕ
επιτυγχάνεται µόνον όταν το κράτος δηµιουργήσει είτε µόνο του είτε µε τη
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συµµετοχή και του ιδιωτικού τοµέα στην υφιστάµενη χρηµατοπιστωτική και
χρηµατοδοτική αγορά «συµπληρωµατικούς» προς αυτήν µηχανισµούς / φορείς /
εταιρείες.
Οι συµπληρωµατικοί αυτοί χρηµατοοικονοµικοί φορείς / µηχανισµοί στήριξης των
ΜΜΕ διαφέρουν από χώρα σε χώρα - λόγω του επιπέδου οικονοµικής και κοινωνικής
ανάπτυξης, των οικονοµικών συνθηκών και συγκυριών κατά το χρόνο ίδρυσης και
εκκίνησης των φορέων αυτών, της προέλευσης του µετοχικού κεφαλαίου και της
συµµετοχής του κράτους – στη νοµική µορφή, στο µέγεθος και την οργάνωση, στο
είδος των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, στη στόχευση της πελατείας και
την τιµολογιακή πολιτική, καθώς και στον τρόπο αξιολόγησης των αναλαµβανοµένων
κινδύνων, αλλά αξίζει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι παρουσιάζουν τουλάχιστον κάποια
κοινά χαρακτηριστικά :
Καλύπτουν κυρίως µεσοµακροπρόθεσµους κινδύνους που είναι δύσκολο να
εκτιµηθούν και να αξιολογηθούν από την χρηµατοπιστωτική και
χρηµατοδοτική αγορά
Καλύπτουν δραστηριότητες, επιχειρηµατίες, επιχειρήσεις που ενέχουν
δυνητικά υψηλότερο του µέσου όρου της αγοράς κίνδυνο (π.χ. νεοσύστατες
ή νέες επιχειρήσεις που εκ των πραγµάτων δεν διαθέτουν οικονοµική ιστορία
ή παρελθόν, επιχειρήσεις νέας τεχνολογίας, ή νέων προϊόντων / υπηρεσιών,
επιχειρήσεις που δηµιουργούνται από ειδικές οµάδες πληθυσµού / άνεργους,
νέους, ΑΜΕΑ, µετανάστες, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε φθίνουσες
ή µειονεκτούσες περιοχές καθώς και επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν επαρκείς
εξασφαλίσεις, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η προσέγγισή τους από
χρηµατοδότες / δανειστές).
Επίσης, οι χρηµατοοικονοµικές ανάγκες των επιχειρήσεων, ανάλογα µε τον τόπο
εγκατάστασης τους, το µέγεθος τους, τον κλάδο δραστηριοποίησης τους, το στάδιο
λειτουργίας τους (εκκίνηση, ανάπτυξη, διεθνοποίηση κλπ) είναι συνεχείς και
διαφέρουν ριζικά από επιχείρηση σε επιχείρηση. Ως εκ τούτου, η παρέµβαση του
κράτους υπέρ των ΜΜΕ είναι αποτελεσµατική όταν ενισχύει την δηµιουργία
χρηµατοοικονοµικών σχηµάτων / µηχανισµών / οργανισµών / θεσµών /
εταιρειών συνεχούς στήριξης των ΜΜΕ και αναπτύσσει χρηµατοοικονοµικές
υποδοµές υπέρ των ΜΜΕ για όλες τις φάσεις του οικονοµικού τους κύκλου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
Προγράµµατα χρηµατοδότησης για
ΜΜΕ µε τη στήριξη της ΕΕ
Τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα και µέσα που εφαρµόζει η Ένωση προς υποστήριξη
των ΜΜΕ έχουν τη µορφή άµεσων ή έµµεσων ενισχύσεων. Αποσκοπούν επίσης στη
βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηµατοδοτικούς και πιστωτικούς πόρους
(δάνεια, εγγυήσεις και επιχειρηµατικά κεφάλαια), στις περιφερειακές ενισχύσεις, στη
συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων, στην έρευνα και στην επαγγελµατική κατάρτιση.
Η πρόσβαση σε πόρους χρηµατοδότησης αποτελεί ζήτηµα καίριας σηµασίας
για τις ΜΜΕ. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε κατά τα τελευταία έτη
τους υποστηρικτικούς της µηχανισµούς για τη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ, ιδίως µέσω
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, µε
στόχο να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη του επιχειρηµατικού κεφαλαίου και των
εγγυήσεων για τις ΜΜΕ80.
∆ηµιουργήθηκαν νέοι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί στα πλαίσια του ειδικού σχεδίου
δράσης του Άµστερνταµ, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Τεχνολογιών
(προϋπολογισµού 125 εκατ. ευρώ) και στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Ανάπτυξη και
Απασχόληση», η οποία αποτελεί απόρροια σχετικής πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, καθώς και του ειδικού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την απασχόληση,
που πραγµατοποιήθηκε στο Λουξεµβούργο.
Με τον τρόπο αυτό, δηµιουργήθηκαν τρία νέα προγράµµατα, ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισµός Τεχνολογιών για την εκκίνηση επιχειρήσεων (MET Start-up,
προϋπολογισµού 168 εκατ. ευρώ), η διευκόλυνση εγγυήσεων ΜΜΕ (προϋπολογισµού
168 εκατ. ευρώ) και το πρόγραµµα «Joint European Venture» (JEV, προϋπολογισµού
84 εκατ. ευρώ), τα οποία διαθέτουν συνολικούς χρηµατοδοτικούς πόρους ύψους 420
εκατ. ευρώ. Άλλες πρωτοβουλίες ενθαρρύνουν τα κεφάλαια αρχικής ώθησης (CREA)
ή τη δηµιουργία δικτύων µη θεσµικών επενδυτών («Business angels»).
Από τα συνολικά δάνεια της ΕΤΕπ επωφελήθηκαν κατά την πενταετία 1995-2000
49.000 ΜΜΕ, εκ των οποίων το 85 % είναι µικρές επιχειρήσεις. Όσον αφορά το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕταΕ), ο όγκος των εγγυοδοτικών πράξεων υπέρ
των ΜΜΕ προσεγγίζει το 33 % του συνόλου των δραστηριοτήτων του και ανέρχεται
σε 879 εκατ. ευρώ.
Τα διαρθρωτικά ταµεία, βασικά µέσα χρηµατοδότησης για την περιφερειακή
ανάπτυξη και την απασχόληση, παρέχουν επίσης σηµαντική στήριξη στις ΜΜΕ των
επιλέξιµων περιφερειών. Μια θεµατική αξιολόγηση σχετικά µε τον αντίκτυπο των
διαρθρωτικών ταµείων κατέδειξε ότι πάνω από 800. 000 ΜΜΕ επωφελήθηκαν, κατά
την περίοδο 1994-1999, από κονδύλια ύψους 21,3 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί
στο 18 % του συνολικού προϋπολογισµού των ταµείων. Η Επιτροπή, στις
κατευθυντήριες γραµµές που διαβίβασε στα κράτη µέλη για τα προγράµµατα της
περιόδου 2000-2006, επισήµανε τη σηµασία των ΜΜΕ για την περιφερειακή
COM/2001/0098 τελικό, Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και Επιτροπή των Περιφερειών - Η οικοδόµηση µιας επιχειρηµατικής Ευρώπης - Οι δραστηριότητες της Ένωσης υπέρ των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων (ΜME)
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ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στην Ένωση. Πράγµατι, η Επιτροπή θεωρεί
ότι η δηµιουργία ή η ανάπτυξη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη δηµιουργία βιώσιµων θέσεων απασχόλησης και, κατά συνέπεια,
για την περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη. Τονίστηκε επίσης ο αυξανόµενος ρόλος
του τοµέα των υπηρεσιών.
Στα προγράµµατα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, η συµµετοχή των ΜΜΕ
αυξήθηκε σηµαντικά. Κατά την περίοδο 1994-1998 συµµετείχαν 14.754 ΜΜΕ έναντι
5.424 κατά την περίοδο 1990-1994. Οι 14.754 ΜΜΕ που συµµετείχαν στο πρόγραµµα
αντιπροσωπεύουν το 28,5 % των σχεδίων και έλαβαν άνω του 20 % του συνολικού
προϋπολογισµού. Η δηµιουργία ενός ενιαίου σηµείου επαφής για τις ΜΜΕ, η
απλούστευση των διαδικασιών συµµετοχής για τις ΜΜΕ, καθώς και η λήψη ειδικών
µέτρων για τις επιχειρήσεις αυτές (διερευνητικές επιχορηγήσεις και σχέδια CRAFT)
διευκόλυναν τη συµµετοχή τους. Η συµµετοχή των ΜΜΕ αναµένεται να αυξηθεί
ακόµη περισσότερο κατά το υπό εξέλιξη έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει, όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο,
ενιαία κριτήρια για τον ορισµό των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), τα οποία,
εκτός των άλλων, λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαµόρφωση των προϋποθέσεων
χρηµατοδότησής τους.
Στα συµπεράσµατα «Σκέψου πρώτα σε µικρή κλίµακα – Μια Πράξη για τις Μικρές
Επιχειρήσεις στην Ευρώπη» του Συµβουλίου της ΕΕ (Συνεδρίαση 2891 του
Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητα, Εσωτερική Αγορά, Τεχνολογία, Έρευνα, 1-2
∆εκεµβρίου 2008) αναφέρεται ότι «θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη
βελτίωση πρόσβασης των ΜΜΕ στην χρηµατοδότηση µε σκοπό να
αντιµετωπιστούν από την Επιτροπή, τα κράτη-µέλη, την ΕΤΕπ και το ΕΤΑΕ
οι ανεπάρκειες της αγοράς που υπονοµεύουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στη
χρηµατοδότηση. Ως εκ τούτου, ο όγκος των δανείων από την ΕΤΕπ προς τους
δανειοδοτικούς οργανισµούς για την αντιµετώπιση των αναγκών των ΜΜΕ θα
διπλασιαστεί και θα ανέλθει στο επίπεδο των 30 δισ. ευρώ για την περίοδο 20082012. Τα κράτη-µέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τα πιστωτικά ιδρύµατα και τις
τράπεζες να συµµετάσχουν στις µελλοντικές προσπάθειες να προωθηθεί εκ
νέου η οικονοµία και στην περίπτωση που δεν είναι σε θέση να
ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες των ΜΜΕ, τα κράτη-µέλη να
εξετάσουν τον καλύτερο τρόπο µε τον οποίο θα υποστηρίξουν τις
επιχειρήσεις και µάλιστα µε τις µορφές των πιστώσεων, εγγυήσεων,
αυτοχρηµατοδότησης και ενδιάµεσης χρηµατοδότησης, πάντα βέβαια
σύµφωνα µε τους κανόνες της ΕΕ και τους υφιστάµενους κανόνες κρατικών
ενισχύσεων. Με την βοήθεια της ΕΤΕπ θα πρέπει να γίνει καλύτερη κάλυψη των
χρηµατοοικονοµικών αναγκών των ΜΜΕ ιδίως στη χρηµατοδότηση επενδύσεων σε
άυλα αγαθά, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εισαχθεί ένας µηχανισµός για τον
καταµερισµό του κινδύνου µε τις εµπορικές τράπεζες, ιδίως µέσω υβριδικών
δανείων».
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει υποστήριξη σε ευρωπαϊκές µικροµεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) των κρατών µελών και συχνά των υποψήφιων χωρών. Η υποστήριξη αυτή
είναι διαθέσιµη σε διαφορετικές µορφές όπως ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, δάνεια και,
σε ορισµένες περιπτώσεις, εγγυήσεις.
Η υποστήριξη παρέχεται είτε άµεσα είτε µέσω προγραµµάτων, η διαχείριση των
οποίων γίνεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, όπως τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της
ΕΕ.
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Οι ΜΜΕ δύνανται επίσης να αξιοποιήσουν µια σειρά από µέτρα µη
χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης µε τη µορφή προγραµµάτων και υπηρεσιών
υποστήριξης των επιχειρήσεων. Τα προγράµµατα αυτά αφορούν τις ΜΜΕ σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα δοθούν αρκετές
πληροφορίες και για τις διαδικασίες ένταξης καθώς και τους κύριους ιστοχώρους για
κάθε πρόγραµµα.
Οι δράσεις υποστήριξης χωρίζονται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες81:
1. Ευκαιρίες θεµατικής χρηµατοδότησης
Οι εν λόγω χρηµατοδοτήσεις έχουν κατά κύριο λόγο θεµατική δοµή και
συγκεκριµένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση - που έχουν σχεδιαστεί
και εφαρµοσθεί από διαφορετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ΜΜΕ και
άλλοι οργανισµοί µπορούν να υποβάλουν άµεσα αίτηση για τα προγράµµατα, µε την
προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προτάσεις για βιώσιµα και διεθνικά σχέδια µε
προστιθέµενη αξία. Οι αιτούντες µπορούν να είναι και βιοµηχανικές οµάδες,
επιχειρηµατικές ενώσεις, εταιρίες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στις επιχειρήσεις
ή/και σύµβουλοι. Η συγχρηµατοδότηση είναι ο γενικός κανόνας: η υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνίσταται συνήθως σε επιδοτήσεις που καλύπτουν µόνο ένα
µέρος του κόστους του έργου ( σε γενικές γραµµές καλύπτουν το 50% των εξόδων
ενός σχεδίου).
2. ∆ιαρθρωτικά ταµεία
Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης [ΕΤΠΑ] και
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο [ΕΚΤ]) αποτελούν τα µεγαλύτερα κοινοτικά µέσα
χρηµατοδότησης των ΜΜΕ, µέσω των διαφόρων θεµατικών προγραµµάτων και
κοινοτικών πρωτοβουλιών που εφαρµόζονται στις περιφέρειες. Οι δικαιούχοι
χρηµατοδοτήσεων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία λαµβάνουν άµεση συνεισφορά για τη
χρηµατοδότηση των σχεδίων τους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διαχείριση των
προγραµµάτων και η επιλογή των σχεδίων γίνονται σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο.
3. Χρηµατοπιστωτικά µέσα
Τα περισσότερα από τα χρηµατοδοτικά µέσα είναι διαθέσιµα έµµεσα µόνο και για την
εφαρµογή τους είναι απαραίτητη η µεσολάβηση των εθνικών διαµεσολαβητών
χρηµατοδότησης (εθνικών ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών). Η
διαχείριση πολλών από αυτά τα προγράµµατα γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επενδύσεων. ∆ιατίθενται µέσω πολυετών προγραµµάτων της Επιτροπής.
4. Άλλες µορφές υποστήριξης
Γενικά αφορούν µη χρηµατοοικονοµική υποστήριξη, και αφορά βοήθεια που
παρέχεται σε ενδιάµεσους οργανισµούς ή/και τις δηµόσιες αρχές στον τοµέα της
διεθνοποίησης, προκειµένου να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση σε
αγορές εκτός της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : «Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των ΜΜΕ :
Συνοπτική παρουσίαση των κύριων δυνατοτήτων χρηµατοδότησης που παρέχονται στις ΜΜΕ», 2004 και «Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την υποστήριξη των ΜΜΕ Επισκόπηση των κύριων ευκαιριών χρηµατοδότησης που είναι διαθέσιµες για τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ»,
Γενάρης 2012
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Στο ερώτηµα που θα µπορούσε να τεθεί: «ποιος είναι ο καταλληλότερος
µηχανισµός στήριξης των ΜΜΕ» η απάντηση είναι : « αυτός που θα
καταφέρει αφενός µεν να βοηθήσει, υποστηρίξει πολύ µεγάλο αριθµό ΜΜΕ,
αφετέρου δε να δηµιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη, να κατανέµει
ορθολογικά τον κίνδυνο των ΜΜΕ και να µειώνει το κόστος των δανείων
τους». ∆ηλαδή ένας ειδικός πιστοδοτικός φορέας και όχι οι απαραίτητες
πολλές φορές αλλά «στατικές» επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, που τόσο
στη χώρα µας όσο και στο εξωτερικό φαίνεται να µην δηµιουργούν τα
προσδοκώµενα οφέλη και να δίδονται πολλές φορές σε επιχειρήσεις που
δεν τις έχουν ανάγκη.
Στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον των παγκοσµιοποιηµένων αγορών,
αναπόφευκτα, εγείρονται ερωτήµατα σχετικά µε τις προοπτικές των
ελληνικών επιχειρήσεων. Θα µπορέσουν οι ΜΜΕ µιας µικρού µεγέθους
χώρας, στην περιφέρεια της Ευρώπης, να διεκδικήσουν σοβαρή παρουσία
στις αγορές του µέλλοντος; Θα µπορέσουν να αξιοποιήσουν ορθολογικά και
επαρκώς τη βοήθεια που µας παρέχει η ΕΕ από το µίγµα των πολιτικών της
που αφορούν στη στήριξη των επιχειρήσεων και ειδικότερα τις
χρηµατοδοτικές ενισχύσεις για την τόνωση του επιχειρηµατικού
πνεύµατος;
Εδώ αξίζει να επισηµάνουµε τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από πρόσφατη
έρευνα82 που διεξήγαγε το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ και τον ΕΟΜΜΕΧ,
προκειµένου να υπολογιστεί η επίπτωση των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων στις
ΜΜΕ.
Συγκεκριµένα διερευνήθηκε η επίπτωση που είχαν στην ανταγωνιστικότητα
των Ελληνικών ΜΜΕ και την ενίσχυση του επιχειρηµατικού πνεύµατος οι 5
δράσεις χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που πραγµατοποιήθηκαν από το
Επιχειρησιακό πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα του Γ’ ΚΠΣ (Ολοκληρωµένα
Επιχειρηµατικά Σχέδια Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Ενίσχυση της
Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εµπορίου, Ενίσχυση Γυναικείας
Επιχειρηµατικότητας, Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηµατικότητας) και το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας (Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά):

82 Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ , ΕΟΜΜΕΧ , 2006 , Συµβολή των Χρηµατοδοτικών Ενισχύσεων στην Τόνωση του Επιχειρηµατικού
Πνεύµατος των ΜΜΕ, Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ , ΕΟΜΜΕΧ, 2006
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Από την έρευνα πεδίου που πραγµατοποιήθηκε, σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες
έρευνες και µελέτες που εξετάστηκαν στα πλαίσια του συγκεκριµένου έργου φαίνεται
ότι οι στόχοι των δράσεων χρηµατοδοτικής ενίσχυσης των ΜΜΕ σε µεγάλο
βαθµό έχουν επιτευχθεί. Συγκεκριµένα:
•
•
•

•

•

Η µεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων εκτιµούν ότι βελτιώθηκε η συνολική
ανταγωνιστικότητά τους
Τα οικονοµικά αποτελέσµατά τους παρουσιάζουν βελτίωση
Ο βαθµός διεισδυτικότητας των τεχνολογιών πληροφορικής και Internet
παρουσιάζει σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε το µέσο όρο των Ελληνικών
επιχειρήσεων
Η επίπτωση των επενδυτικών σχεδίων εντοπίζεται κατ’ αρχάς στην ποιότητα
των προϊόντων και την αναγνωρισιµότητα των επιχειρήσεων και
δευτερευόντως στο επίπεδο του λειτουργικού κόστους – παραγωγικότητας
(Πρέπει να επισηµανθεί ότι η ποιότητα και η αναγνωρισιµότητα αποτελούν
όρους πιο ρευστούς και υποκειµενικούς σε σχέση µε το κόστος, το οποίο
αντανακλά αντικειµενικά – πραγµατικά και µετρήσιµα δεδοµένα της
επιχείρησης)
∆ηµιουργήθηκαν νέες επιχειρήσεις οι οποίες είναι στη µεγάλη τους
πλειοψηφία βιώσιµες και αναπτυσσόµενες.

Επίσης αξίζει να επισηµανθούν και κάποια συµπεράσµατα, τα οποία έχουν κρίσιµη
σηµασία κοιτάζοντας µακροσκοπικά και πιο µακροπρόθεσµα την
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και της Ελληνικής Οικονοµίας:
• Η επίπτωση στον εξαγωγικό προσανατολισµό είναι πολύ µικρή. Παρά το
γεγονός ότι ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται, αυτή περιορίζεται στα πλαίσια
της εσωτερικής, ή ακόµα και της τοπικής αγοράς. Αυτό το συµπέρασµα,
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στο σχεδιασµό των νέων µέτρων και
πολιτικών, διότι ουσιαστική ανταγωνιστικότητα χωρίς εξωστρέφεια δεν µπορεί
να έχει µακροπρόθεσµα διατηρησιµότητα.
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•

•

•

Οι νέες επιχειρήσεις που δηµιουργούνται από τις σχετικές δράσεις ενίσχυσης
της επιχειρηµατικότητας είναι χαµηλής προστιθέµενης αξίας και στοχεύουν σε
παραδοσιακούς κλάδους της οικονοµίας. Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνουν
τα ευρήµατα του παρατηρητηρίου της επιχειρηµατικότητας του ΙΟΒΕ το οποίο
χαρακτηρίζει τις νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες «ρηχού» περιεχοµένου,
δεδοµένου ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία στοχεύουν στον τελικό
καταναλωτή.
Ο βαθµός διείσδυσης της έρευνας και ανάπτυξης και της απόκτησης
τεχνογνωσίας είναι πολύ µικρός και περιορίζεται κυρίως σε θέµατα
τεχνολογιών πληροφορικής.
Υπάρχει σαφώς θετική επίπτωση στην απασχόληση χωρίς όµως το
περιεχόµενο των θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται να είναι εντάσεως
γνώσης.

Λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω επισηµάνσεις, πρέπει να τονιστεί ότι, ζητήµατα
που άπτονται της µακροπρόθεσµης διατήρησης ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος (εξωστρέφεια, κλαδική εξειδίκευση, αύξηση γνωστικών
ικανοτήτων) µάλλον δεν αντιµετωπίστηκαν από τις επιχειρήσεις, παρά το
γεγονός ότι στις επιµέρους δράσεις που διερευνήθηκαν περιλαµβάνονταν επιλέξιµες
ενέργειες οι οποίες ενίσχυαν τέτοιου είδους παρεµβάσεις.
Στο πλαίσιο της παραπάνω µελέτης πραγµατοποιήθηκε µία ευρεία παρουσίαση
βέλτιστων πρακτικών που ακολουθήθηκαν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες στα
πλαίσια των γραµµών δράσης της Λισσαβόνας για τη στήριξη των
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων. Η παράθεση των βέλτιστων πρακτικών µας οδηγεί
σε βασικά συµπεράσµατα, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν για το σχεδιασµό και
την εφαρµογή πολιτικών στήριξης των ΜΜΕ στο µακροχρόνιο διάστηµα.
• Η Ελλάδα έχει ήδη αναπτύξει υποδοµές και δίκτυα, τα οποία µπορούν να
αξιοποιηθούν για τη µείωση της γραφειοκρατίας και τον εξορθολογισµό των
διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων. Η αξιοποίηση των ΚΕΠ, σε συνδυασµό µε το
διαδίκτυο µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στο στόχο αυτό.
• Στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη η ιδέα της συλλογικής εκπροσώπησης µε
ισχυρούς κοινωνικούς και κλαδικούς εταίρους. Οι φορείς αυτοί, σε συνεργασία µε την
κεντρική κυβέρνηση µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην αποτελεσµατικότερη
εκπροσώπηση των συµφερόντων των ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στη
βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου που αφορά τις επιχειρήσεις, µέσω κοινής
δράσης.
• Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η τέταρτη προγραµµατική περίοδος για την δηµιουργία
νέων καινοτόµων χρηµατοδοτικών εργαλείων, αξιοποιώντας δοµές που
δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια της τρίτης προγραµµατικής περιόδου όπως το ΤΑΝΕΟ
και το ΤΕΜΠΕ.
• Το διαδίκτυο παρέχει τεράστιες ευκαιρίες για γρήγορη, φθηνή και αποτελεσµατική
πληροφόρηση στις ΜΜΕ διευκολύνοντας, τόσο την καθηµερινή τους δραστηριότητα,
όσο και την πρόσβασή τους σε νέες αγορές, όπως για παράδειγµα των δηµόσιων
συµβάσεων και των εξαγωγικών αγορών, την αναζήτηση νέων τεχνολογιών, την
κατοχύρωση δικαιωµάτων κ.α. Η κεντρική κυβέρνηση, µέσω των υπουργείων και των
εποπτευόµενων οργανισµών θα πρέπει να προχωρήσει µε ταχύτερους ρυθµούς προς
την ανάπτυξη και αξιοποίηση προσβάσιµων βάσεων δεδοµένων µέσω του διαδικτύου.
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• Η εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα θα πρέπει να αναπτυχθεί πολυεπίπεδα, στην
υποχρεωτική και την τριτοβάθµια εκπαίδευση αλλά και να ενισχυθεί στο επίπεδο της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης συµπληρωµατικά µε τα κίνητρα επενδύσεων. Σηµαντικό
ρόλο θα πρέπει να διαδραµατίσει το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία µε
πανεπιστήµια και άλλους φορείς στήριξης της επιχειρηµατικότητας για την ανάπτυξη
πιλοτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης στα σχολεία και τα Πανεπιστήµια.
Σε πολλές χώρες έχουν δηµιουργηθεί κατάλληλα πιστοδοτικά συστήµατα για
ΜΜΕ ανάλογα µε την αναπτυξιακή στρατηγική και το εθνικό συµφέρον
τους και σύµφωνα µε τις ανάγκες των ΜΜΕ. Αντίθετα στην Ελλάδα δεν
υπάρχει ειδικός πιστοδοτικός φορέας ΜΜΕ, µολονότι οι επιχειρήσεις αυτές
αποτελούν βασικό πυρήνα ανάπτυξης και προόδου της χώρας µας.
ο Φορέας αυτός θα µπορούσε να προσφέρει µια σειρά έξυπνων και κατάλληλων
προϊόντων, για τις ανάγκες των ελληνικών ΜΜΕ, λαµβάνοντας υπόψη και τα
αποτελέσµατα της έρευνας αγοράς του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ83, όπου οι επιχειρηµατίες
προσδοκούν από τον νέο φορέα µία στήριξη µε περισσότερα – και µε ευνοϊκότερους
όρους - προϊόντα και υπηρεσίες από αυτά που προσφέρονται σήµερα από τους
υφιστάµενους χρηµατοπιστωτικούς φορείς.

ΠΗΓΗ : ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2010
83

Χρηµατοδοτικές Υποδοµές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε., Οδηγός ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2010
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Επιπλέον, για να είναι βιώσιµος ο Φορέας αυτός απαιτείται, µεταξύ των άλλων, η
εφαρµογή µιας έξυπνης πολιτικής, ικανής να µειώσει στο ελάχιστο τους
αναλαµβανόµενους κινδύνους. Βέβαια η επίτευξη ορθολογικής διασποράς των
κινδύνων του φορέα θα µπορούσε να
επιτευχθεί µε :
• Την υιοθέτηση ορθολογικής πιστοδοτικής πολιτικής για την χορήγηση των
πιστοδοτήσεων
• Τον προσδιορισµό ενός ανώτατου αλλά χαµηλού ορίου πιστοδότησης σε κάθε
επιχείρηση
• Την παροχή προϊόντων σε όλα τα στάδια του επιχειρηµατικού κύκλου των ΜΜΕ
• Τη παροχή των προϊόντων σε όλους τους κλάδους
• Την κάλυψη µε εξασφαλίσεις µεγάλου ποσοστού των πιστοδοτήσεων του
• Την παροχή αποζηµίωσης, σε περίπτωση εγγυήσεων, µόνο της τελικής ζηµιάς και
µετά από όλες τις ενέργειες των τραπεζών
• Τη παροχή προϊόντων µε βραχυπρόθεσµη και µεσοµακρόθεσµη διάρκεια
• Την κάλυψη µέρους του συνολικού κινδύνου των ΜΜΕ και των επιχειρηµατικών
εγχειρηµάτων, µέσω συνεργιών και κοινοπρακτικών προϊόντων.

1. ∆υνατότητες χρηµατοδότησης που παρέχονται άµεσα στις
ΜΜΕ από την ΕΕ 84
1.1. Περιβάλλον, ενέργεια και µεταφορές
1.1.1. LIFE III - Περιβάλλον
Το LIFE III, είναι το χρηµατοδοτικό µέσον για το περιβάλλον, αποτελεί ένα από
τα κύρια εργαλεία της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
- Το LIFE-Περιβάλλον έχει ως συγκεκριµένο στόχο να συµβάλλει στην ανάπτυξη
καινοτόµων, ολοκληρωµένων τεχνικών και µεθόδων, καθώς και στη µελλοντική
ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής.
- Προτάσεις σχεδίων µπορούν να υποβάλουν όλα τα νοµικά πρόσωπα που έχουν
την έδρα τους στα κράτη µέλη· ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η συµµετοχή των ΜΜΕ.
- Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται από έναν µόνον υποψήφιο αλλά ενδέχεται
να προβλέπεται η συνεργασία µε άλλους εταίρους στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης
http://europa.eu.int/comm/life/home.htm

84 Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των ΜΜΕ, Επισκόπηση των κύριων ευκαιριών χρηµατοδότησης που είναι
διαθέσιµες για τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιανουάριος 2012
Οδηγός για τη χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών κεφαλαίων στην περιφερειακή πολιτική, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Γενική ∆ιεύθυνση
Περιφερειακής Πολιτικής, Κέντρο Υπηρεσιών Στρατηγικής & Αξιολόγησης , Οκτώβριος 2002
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Για πληροφορίες σχετικά µε άλλες πηγές χρηµατοδότησης για δράσεις που έχουν
σχέση µε το περιβάλλον, υπάρχουν στις ιστοσελίδες της Γενικής ∆ιεύθυνσης
"Περιβάλλον":
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

1.1.2. Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία (ΠΠΑΚ) : ∆ράσεις για περιβάλλον και ενέργεια
Το "Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία"
(ΠΠΑΚ) αποτελεί µια συναφή και ολοκληρωµένη ανταπόκριση στους στόχους της
αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Υλοποιείται από το 2007 έως το 2013 και έχει προϋπολογισµό ύψους €3,6 δις
περίπου.
Σε ότι αφορά το περιβάλλον και την ενέργεια, το ΠΠΑΚ περιλαµβάνει:
α) ένα Πρόγραµµα Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας (ΠΕΚ) µε ένα τµήµα
οικολογικής καινοτοµίας, για το οποίο διατίθεται κονδύλιο ύψους €430 εκ. περίπου.
Στόχος είναι η εκµετάλλευση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι
περιβαλλοντικές τεχνολογίες, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανταγωνιστικότητα και
την οικονοµική ανάπτυξη.
β) το Πρόγραµµα "Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη" (ΕΕΕ) για το οποίο έχει διατεθεί
κονδύλιο ύψους €727 εκ. περίπου. Το Πρόγραµµα "Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη"
περιλαµβάνει δράσεις για την αύξηση της υιοθέτησης και ζήτησης για ενεργειακή
αποτελεσµατικότητα, την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της
ενεργειακής διαφοροποίησης, και την παροχή κινήτρων για διαφοροποίηση των
καυσίµων και της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας στις µεταφορές.
c) το πρόγραµµα στήριξης της πολιτικής για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και
των επικοινωνιών, µε προϋπολογισµό περίπου €730 εκατοµµύρια. Χρηµατοδοτούνται
κυρίως πιλοτικές δράσεις που αφορούν δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Οι δράσεις
πρέπει να προωθούν την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα µέσω της
µεγαλύτερης και καλύτερης χρήσης των ΤΕΠ καθώς επίσης και για ενεργειακή
αποδοτικότητα και έξυπνη κινητικότητα
Περισσότερες λεπτοµέρειες: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

1.1.3. Marco Polo II (2007-2013)
Στόχος του Προγράµµατος Marco Polo είναι να µειώσει τη συµφόρηση στους
δρόµους, να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του συστήµατος µεταφοράς
εµπορευµάτων εντός της Κοινότητας και να προωθήσει τα ολοκληρωµένα συστήµατα
µεταφοράς, συµβάλλοντας έτσι σε ένα αποτελεσµατικό και αειφόρο σύστηµα
µεταφορών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Πρόγραµµα στηρίζει ενέργειες
στους τοµείς µεταφοράς εµπορευµάτων, οργάνωσης και άλλων αγορών,
συµπεριλαµβανοµένων και των αυτοκινητοδρόµων της θάλασσας και µέτρων
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αποφυγής της κίνησης. Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε €400
εκατοµµύρια για την περίοδο 2007-2013.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm

Πληροφορίες σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενέργειας και Μεταφορών,
υπάρχουν την ιστοσελίδα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ενέργειας. Μεταφορών:
http://ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/transport/index_en.htm

1.2. Καινοτοµία και έρευνα
1.2.1. Το Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και την
Τεχνολογική Ανάπτυξη (2007-2013)
Το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (ΠΠ7) δίνει
ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ µέσω των διαφόρων προγραµµάτων του:
"Συνεργασία" (περίπου €32,3 δις),
"Ιδέες" (περίπου €7,5 δις),
"Άνθρωποι" (περίπου €4,7 δις) και
"Ικανότητες" (περίπου €4 δις).

Προώθηση της
Οι ΜΜΕ ενθαρρύνονται ενεργά να συµµετέχουν σε
συµµετοχής των ΜΜΕ στο όλες τις ερευνητικές δράσεις. Η συµµετοχή των ΜΜΕ
πρόγραµµα "Συνεργασία" σε Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (ΚΤΠ)
ενθαρρύνεται επίσης, όταν αυτή η δραστηριότητα
θεωρείται κατάλληλη.

Το πρόγραµµα "Ιδέες"
είναι ανοικτό στις ΜΜΕ

Όπως και κάθε άλλος φορέας, οµάδες ερευνητών από
ΜΜΕ µπορούν να συναγωνιστούν µε βάση την
υπεροχή τους.

Ανθρώπινο δυναµικό
στην έρευνα και την
τεχνολογία, στο
πρόγραµµα "Άνθρωποι"

∆ίνεται µεγαλύτερη προσοχή στην ενθάρρυνση
αυξηµένης συµµετοχής των ΜΜΕ στα πλαίσια της
δράσης
"Βιοµηχανίαακαδηµαϊκή
κοινότητα,
συνεργασίες και οδοί"

"Έρευνα προς όφελος
των ΜΜΕ" στο

Στόχος της δράσης "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ"
είναι να ενισχύσει την ικανότητα των ευρωπαϊκών
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πρόγραµµα "Ικανότητες"

ΜΜΕ να καινοτοµούν και να συµβάλλουν στην
ανάπτυξη προϊόντων και αγορών νέας τεχνολογίας. Ο
ενδεικτικός προϋπολογισµός για τις συγκεκριµένες
δράσεις για τις ΜΜΕ είναι €1,3 δις περίπου.

Περισσότερες λεπτοµέρειες: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Πληροφορίες σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Έρευνας και Ανάπτυξης, υπάρχουν
στην ιστοσελίδα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Έρευνας και Ανάπτυξης:
http://ec.europa.eu/research/index_en.cfm

1.2.2. CORDIS : Υπηρεσία παροχής πληροφοριών στον τοµέα
της κοινοτικής έρευνας και ανάπτυξης
Κοινοτική Υπηρεσία Ενηµέρωσης για την Έρευνα και την Ανάπτυξη, CORDIS:
http://cordis.europa.eu

Πρόκειται για µια δυναµική δικτυακή πύλη για τους πρωτοπόρους της Ευρώπης και
περιλαµβάνει περί τις 30.000 ιστοσελίδες µε όλα τα θέµατα που αφορούν την
πολιτική έρευνας και καινοτοµίας της ΕΕ. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειµένου
να υποστηρίξει ενεργά σε τοπικό επίπεδο τις ΜΜΕ που επιθυµούν να συµµετάσχουν
στην κοινοτική έρευνα και ανάπτυξη, δηµιούργησε έναν Κατάλογο των Εθνικών
Σηµείων Επαφής (ΕΣΕ) για τις ΜΜΕ για το ΠΠ7 ο οποίος διατίθεται στον ιστότοπο του
CORDIS. Το δίκτυο αυτό παρέχει πρακτικές πληροφορίες, βοήθεια και κατάρτιση σε
υποψήφιους συµµετέχοντες και ανάδοχους.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=support

1.2.3. SME Techweb: Ερευνητική πύλη για τις ΜΜΕ
Πρόκειται για µια ακόµη δυναµική δικτυακή πύλη η οποία παρέχει πληροφορίες και
πόρους για τις τεχνολογικές ΜΜΕ που επιθυµούν να υποβάλλουν αίτηση για
ερευνητική χρηµατοδότηση µέσω του 7ου Ερευνητικού Προγράµµατος Πλαισίου
(ΠΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
http://ec.europa.eu/research/smetechweb/index_en.cfm
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1.2.4. Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία (ΠΠΑΚ)
Το "Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία" (ΠΠΑΚ)
αποτελεί µια συναφή και ολοκληρωµένη ανταπόκριση στους στόχους της
αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Υλοποιείται από το 2007 έως το 2013 και έχει προϋπολογισµό ύψους €3,6 δις
περίπου.
Σε ότι αφορά την καινοτοµία και τις τεχνολογίες πληροφόρησης, το ΠΠΑΚ
περιλαµβάνει δύο κύριους κλάδους:
α) το Πρόγραµµα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΠΕΚ), στόχος του
οποίου είναι η βελτίωση των συνθηκών για καινοτοµία, όπως είναι οι ανταλλαγές
βέλτιστης πρακτικής µεταξύ κρατών µελών και οι δράσεις για τη βελτίωση, την
ενθάρρυνση και την προώθηση της καινοτοµίας στις επιχειρήσεις. Υποστηρίζει
δράσεις που καλλιεργούν την καινοτοµία, την οµαδοποίηση, τις συµπράξεις δηµοσίου
και ιδιωτικού τοµέα και την εφαρµογή της διαχείρισης καινοτοµίας σε συγκεκριµένο
τοµέα.
β) το Πρόγραµµα Υποστήριξης Πολιτικής (ΤΠΕ) για το οποίο έχει διατεθεί
κονδύλιο ύψους €728 εκ. περίπου. Στόχος του προγράµµατος ΤΠΕ είναι να δώσει
κίνητρα για νέες συγκλίνουσες αγορές για ηλεκτρονικά δίκτυα και υπηρεσίες,
περιεχόµενο πολυµέσων και ψηφιακές τεχνολογίες. Υποστηρίζει επίσης τον
εκσυγχρονισµό των δηµοσίων υπηρεσιών γεγονός που θα αυξήσει την
παραγωγικότητα και θα βελτιώσει τις υπηρεσίες.
Περισσότερες λεπτοµέρειες: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

1.2.5. EUREKA – Ένα δίκτυο Ε&Α που απευθύνεται στην αγορά
Το Eureka είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για οργανισµούς βιοµηχανικής Ε&Α, µε
προσανατολισµό στην αγορά, το οποίο υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα των
ευρωπαϊκών εταιριών δηµιουργώντας συνδέσµους και δίκτυα καινοτοµίας σε 36
χώρες. Το EUREKA προσφέρει στους εταίρους έργων γρήγορη πρόσβαση σε αφθονία
γνώσης, δεξιοτήτων και εµπειρογνωµοσύνης σε όλη την Ευρώπη και διευκολύνει την
πρόσβαση σε εθνικά δηµόσια και ιδιωτικά προγράµµατα χρηµατοδότησης.
Περισσότερες λεπτοµέρειες: http://www.eurekanetwork.org/
Επίσης το πρόγραµµα, Eurostars παρέχει χρηµατοδότηση και υποστήριξη ειδικά
σχεδιασµένη για µικρές επιχειρήσεις, προσαρµοσµένη στις ανάγκες των µικρών
επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας τη συµµετοχή τους σε διεθνή έργα στους τοµείς της
έρευνας και της καινοτοµίας.
Περισσότερες λεπτοµέρειες: http://www.eurostars-eureka.eu/home.do
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1.3. Εκπαίδευση και κατάρτιση

1.3.1. Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης για τη ∆ια Βίου
Μάθηση
Το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης για τη ∆ια Βίου Μάθηση για την περίοδο
2007-2013 καλύπτει τέσσερα ειδικά προγράµµατα:
Το COMENIUS για γενικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορά τα σχολεία
µέχρι την τελευταία τάξη του λυκείου,
το ERASMUS για δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ανώτατο
εκπαιδευτικό επίπεδο,
το LEONARDO DA VINCI για όλες τις άλλες πτυχές της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, και
το GRUNDTVIG για την εκπαίδευση των ενηλίκων.
Το πρόγραµµα LEONARDO DA VINCI είναι το πιο σχετικό µε τις επιχειρήσεις,
δεδοµένου ότι υποστηρίζει καινοτόµες διακρατικές πρωτοβουλίες προώθησης της
γνώσης, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή
ενσωµάτωση στην επαγγελµατική ζωή και την πλήρη άσκηση των δικαιωµάτων του
πολίτη.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/doc78_en.htm

1.3.2. Erasmus για νέους επιχειρηµατίες
Το πρόγραµµα αυτό είναι ένα πιλοτικό έργο που θέσπισε η Ε.Ε. το 2009. Παρέχει
πρακτική και οικονοµική βοήθεια σε νέους επιχειρηµατίες που επιθυµούν να
εργαστούν σε κάποια επιχείρηση σε άλλη χώρα της Ε.Ε. και έτσι να µάθουν από
έµπειρους επιχειρηµατίες. Στόχος είναι η ανταλλαγή ιδεών, εµπειρίας και
πληροφοριών µεταξύ επιχειρηµατιών, να ενισχυθεί η πρόσβαση σε αγορές και να
εντοπιστούν δυνητικοί συνεργάτες για νέες επιχειρήσεις, σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Το
πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε., έχει συνολικό προϋπολογισµό 4,3
εκατ. €, και καλύπτει τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαµονής στη διάρκεια της
παραµονής.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/era
smus/index.htm
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1.4. Πολιτισµός και µέσα µαζικής ενηµέρωσης
1.4.1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013
Το πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013 παρέχει επιχορηγήσεις για έργα πολιτιστικής
συνεργασίας σε όλους τους καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς τοµείς (θέατρο,
µουσική, χορό, πλαστικές τέχνες, λογοτεχνία, κληρονοµιά, πολιτιστική ιστορία, κλπ.).
∆ιαθέτει προϋπολογισµό ύψους 400 εκατ. € για έργα και πρωτοβουλίες µε θέµα τον
εορτασµό της πολιτισµικής ποικιλότητας και της κοινής πολιτισµικής κληρονοµιάς της
Ευρώπης, µέσω της ανάπτυξης διασυνοριακών συνεργασιών µεταξύ πολιτιστικών
λειτουργών και θεσµών. Το πρόγραµµα έχει τρεις συγκεκριµένους στόχους:
• την προώθηση της διασυνοριακής κινητικότητας όσων εργάζονται στον κλάδο του
πολιτισµού,
• την ενθάρρυνση της διεθνικής κυκλοφορίας πολιτιστικής και καλλιτεχνικής
παραγωγής,
• και την ενίσχυση του διαπολιτισµικού διαλόγου.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-andactions/doc411_en.htm
Περισσότερες λεπτοµέρειες για χρηµατοδότηση µέσω άλλων
προγραµµάτων
http://ec.europa.eu/culture/eu-funding/doc2886_en.htm

ευρωπαϊκων

Η σελίδα " Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης" στον ιστότοπο της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Εκπαίδευσης και Πολιτισµού προσφέρει µια επισκόπηση όλων των υφιστάµενων
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων:
http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call3016_en.htm

1.4.2. MEDIA 2007-2013
Το πρόγραµµα αυτό έχει προϋπολογισµό 755 εκατ. € για την εξαετία 2007-2013 και
αφορά την κατάρτιση επαγγελµατιών των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, την ανάπτυξη
έργων και επιχειρήσεων παραγωγής, τη διανοµή και προώθηση κινηµατογραφικών
έργων και οπτικοακουστικών προγραµµάτων και την υποστήριξη κινηµατογραφικών
φεστιβάλ. Παρέχει επιχορηγήσεις σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους
τοµείς.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm
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1.5. Υγεία και ασφάλεια
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
υποστηρίζει
δράσεις
που
βοηθούν
τις
ΜΜΕ
να
εφαρµόσουν
αποτελεσµατικότερα
τα
πρότυπα
υγείας
και
ασφάλειας:
http://agency.osha.eu.int/

2. ∆ιαρθρωτικά Ταµεία
Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στη µείωση των διαφορών
στην ανάπτυξη στις επιµέρους περιφέρειες, και να προωθούν την οικονοµική και
κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εποµένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
συγχρηµατοδοτεί περιφερειακά έργα στα κράτη µέλη. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να
τονιστεί το γεγονός ότι η παροχή άµεσης βοήθειας σε ΜΜΕ για τη
συγχρηµατοδότηση των επενδύσεών τους είναι δυνατή µόνον σε λιγότερο
αναπτυγµένες οικονοµικά περιφέρειες (οι λεγόµενες περιφέρειες "σύγκλισης"). Σε
άλλες περιφέρειες, δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις που έχουν µεγάλο αναπτυξιακό
αντίκτυπο (π.χ. κατάρτιση επιχειρηµατικότητας, υποστηρικτικές υπηρεσίες,
εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, µηχανισµούς µεταφοράς τεχνολογίας, δικτύωση, κλπ.),
σε αντίθεση µε την παροχή άµεσης βοήθειας σε ΜΜΕ.

Σηµειώνεται ότι η διαχείριση των προγραµµάτων και η επιλογή των έργων
γίνεται σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο.
Για την περίοδο 2007-2013, η στρατηγική και οι πόροι της πολιτικής για τη
συνοχή (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης [ΕΤΠΑ], Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο [ΕΚΤ] και Ευρωπαϊκό Ταµείο Συνοχής) εστιάζονται σε τρεις
τοµείς προτεραιότητας, µε συνολικό κονδύλιο 347,41 δισ. €:
• Σύγκλιση: επιτάχυνση
ανεπτυγµένων περιφερειών

της

οικονοµικής

σύγκλισης

των

λιγότερο

(81,54% του προϋπολογισµού)·
• Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση: ενίσχυση της
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας και παροχή βοήθειας
στους εργαζοµένους και τις εταιρείες για την προσαρµογή τους στις
οικονοµικές αλλαγές (15,94% του προϋπολογισµού)·
• Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία: ενίσχυση της διασυνοριακής, διακρατικής
και διαπεριφερειακής συνεργασίας (2,52% του προϋπολογισµού).
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2.1. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Το ΕΤΠΑ είναι το µεγαλύτερο κοινοτικό µέσο χρηµατοδότησης των ΜΜΕ. Αποσκοπεί
στη µείωση των διαφορών όσον αφορά την ανάπτυξη των περιφερειών και στην
υποστήριξη της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να
ενισχύσει τη σύσταση ΜΜΕ και την ανταγωνιστικότητά τους, το ΕΤΠΑ
συγχρηµατοδοτεί δραστηριότητες που εντάσσονται σε ευρύ φάσµα τοµέων:
1. Επιχειρηµατικότητα, καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ (για παράδειγµα
επιχειρηµατική καθοδήγηση, καινοτόµοι τεχνολογίες και συστήµατα διαχείρισης των
ΜΜΕ, οικολογική καινοτοµία, καλύτερη χρήση των ΤΠΕ).
2. Βελτίωση του περιφερειακού και τοπικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ (π.χ.
πρόσβαση σε κεφάλαια για τις ΜΜΕ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκρότησης ή
της ανάπτυξης, επιχειρηµατικές υποδοµές και υπηρεσίες υποστήριξης για τις ΜΜΕ,
περιφερειακή και τοπική ικανότητα σε θέµατα Ε&ΤΑ και καινοτοµίας, ικανότητα
επιχειρηµατικής συνεργασίας και καινοτοµίας).
3. ∆ιαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία των ΜΜΕ
4. Επένδυση σε ανθρώπινους πόρους (µε παράλληλη χρηµατοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο). Αντίθετα µε πολλές άλλες χρηµατοδοτικές πηγές της
ΕΕ, η άµεση διαχείριση των προγραµµάτων του ΕΤΠΑ δεν γίνεται από την Επιτροπή
αλλά από τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές. Οι αρχές αυτές αποτελούν επίσης
τα σηµεία επαφής για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης και για την επιλογή
σχεδίων.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_el.htm
Ο ιστότοπος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής παρέχει πληροφορίες
για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υποστήριξη της περιφερειακής
ανάπτυξης:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
Περιλαµβάνει:
- κατάλογο αρχών διαχείρισης των διαρθρωτικών ταµείων σε κάθε περιφέρεια:
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
και
- περίληψη των διαθέσιµων προγραµµάτων σε κάθε περιφέρεια:
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/index_en.cfm

2.2. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)
Για την περίοδο 2007-2013, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο παρέχει υποστήριξη για
την πρόβλεψη και διαχείριση οικονοµικών και κοινωνικών αλλαγών, µε ικανό αριθµό
ευκαιριών για την υποστήριξη των ΜΜΕ. Οι τέσσερις κύριοι τοµείς δράσης στα
πλαίσια του στόχου "Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση" είναι:
1. ενίσχυση της ικανότητας προσαρµογής εργαζοµένων και επιχειρήσεων,
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2. βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και τη συµµετοχή στην αγορά
εργασίας,
3. ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης µε την καταπολέµηση των διακρίσεων και τη
διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τα µη προνοµιούχα άτοµα,
4. προώθηση των εταιρικών σχέσεων για µεταρρύθµιση στους τοµείς απασχόλησης
και ένταξης.
Στις λιγότερο ευηµερούσες περιφέρειες, το Ταµείο επικεντρώνεται στην προώθηση
της διαρθρωτικής προσαρµογής, την ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Για το σκοπό αυτό, στα πλαίσια του στόχου "Σύγκλισης", το ΕΚΤ υποστηρίζει επίσης:
1. προσπάθειες επέκτασης και βελτίωσης των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο,
βελτιώνοντας ειδικότερα τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
2. δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη θεσµικής ικανότητας και της
αποτελεσµατικότητας του δηµοσίου τοµέα, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο.

Περισσότερες λεπτοµέρειες: http://ec.europa.eu/employment_social/esf

2.3. Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Για την περίοδο 2007-2013, το Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης εστιάζει σε τρεις
θεµατικούς άξονες: βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στη γεωργία και τη δασοκοµία,
περιβάλλον και ύπαιθρος, βελτίωση της ποιότητας ζωής και διαφοροποίηση της
αγροτικής οικονοµίας. Ένας τέταρτος άξονας παρέχει δυνατότητες για τοπικές
προσεγγίσεις, από τη βάση στην κορυφή, στην αγροτική ανάπτυξη.
Για κάθε σειρά προτεραιοτήτων, τα κράτη µέλη εκπονούν εθνικές στρατηγικές
αγροτικής ανάπτυξης µε βάση τις εξής έξι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες
οδηγίες:
1. βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και δασικού τοµέα,
2. βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου,
3. βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της
διαφοροποίησης,
4. οικοδόµηση Τοπικής Ικανότητας για Απασχόληση και ∆ιαφοροποίηση,
5. µετάφραση προτεραιοτήτων σε προγράµµατα,
6. συµπληρωµατικότητα µεταξύ Κοινοτικών Οργάνων.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_el.htm
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3. Χρηµατοδοτικά µέσα
Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα εν λόγω προγράµµατα δεν παρέχουν άµεση
χρηµατοδότηση στις ΜΜΕ, αλλά συνήθως διεκπεραιώνονται µέσω
χρηµατοδοτικών διαµεσολαβητών όπως τράπεζες, πιστωτικά ιδρύµατα ή
επενδυτικά ταµεία. Στόχος τους είναι να αυξήσουν τον όγκο πιστώσεων που
είναι διαθέσιµες για τις ΜΜΕ και να ενθαρρύνουν αυτούς τους διαµεσολαβητές
να αναπτύξουν τις δυνατότητες δανειοδότησης των ΜΜΕ.

3.1. Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία (ΠΠΑΚ)
Στα πλαίσια του Προγράµµατος Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία (ΠΠΑΚ), έχει διατεθεί κονδύλιο €1130 εκ. για χρηµατοδοτικά µέσα για
την περίοδο 2007-2013. Αυτά είναι οργανωµένα σε τρεις τοµείς τους οποίους
διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) για λογαριασµό της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1. Ο Μηχανισµός Υψηλής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας για τις ΜΜΕ (GIF).
Στόχος του συγκεκριµένου µηχανισµού είναι να αυξήσει την παροχή κεφαλαίων για
καινοτόµες ΜΜΕ όταν κάνουν τα πρώτα τους βήµατα (GIF1) και κατά τη φάση
επέκτασης (GIF2). Ο µηχανισµός GIF µοιράζεται τον κίνδυνο και τα κέρδη µε ιδιώτες
επενδυτές, παρέχοντας σηµαντικές δυνατότητες για τη χορήγηση κεφαλαίων σε
καινοτόµες εταιρίες.
2. Ο Μηχανισµός Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ παρέχει πρόσθετες εγγυήσεις για
την εγγύηση προγραµµάτων, προκειµένου να αυξήσει τη χορήγηση πιστώσεων για
χρέη σε ΜΜΕ. Επικεντρώνεται στη διευθέτηση προβληµάτων που παρουσιάζονται
στην αγορά, σε τέσσερις τοµείς:
(i) πρόσβαση των ΜΜΕ µε δυνατότητες ανάπτυξης σε δάνεια (ή
υποκατάστατα δανείων όπως η χρηµατοδοτική µίσθωση),
(ii) χορήγηση µικρο-πιστώσεων,
(iii) πρόσβαση σε κεφάλαια ή οιονεί κεφάλαια,
(iv) τιτλοποίηση.
3. Το Πρόγραµµα Οικοδόµησης Ικανοτήτων υποστηρίζει την ικανότητα των
οικονοµικών διαµεσολαβητών σε ορισµένα κράτη µέλη.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/cip-financial
instruments/index_en.htm
http://eif.europa.eu/
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Πληροφορίες για το αν µια ΜΜΕ είναι επιλέξιµη για δανειοδότηση, ή για να
αναζητήσετε πηγή δανειοδότησης CIP/ΠΠΑΚ στη χώρα µας δίνεται στη σελίδα:
http://access2finance.eu

3.2. Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Πολύ Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις (JEREMIE)
Η πρωτοβουλία JEREMIE έχει αναληφθεί από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων.
Αποσκοπεί στο να βελτιώσει την πρόσβαση των µικροεπιχειρήσεων και των µεσαίων
επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση και ειδικότερα στη χορήγηση πολύ µικρών
δανείων, σε επιχειρηµατικά κεφάλαια ή σε εγγυήσεις καθώς και σε άλλες µορφές
καινοτόµου χρηµατοδότησης. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην υποστήριξη των
νεοϊδρυθεισών εταιρειών, στη µεταφορά τεχνολογίας, στα ταµεία για την τεχνολογία
και την καινοτοµία και στα πολύ µικρά δάνεια. Η διαχείριση της πρωτοβουλίας
JEREMIE αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των προγραµµάτων του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης και η επιλογή των σχεδίων γίνεται, κατά περίπτωση, στο
εθνικό ή στο περιφερειακό επίπεδο.
Σηµειώσατε ότι η διαχείριση αυτού του προγράµµατος και η επιλογή των έργων
γίνεται σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://eif.europa.eu/jeremie/
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_el.cfm

3.3. Κοινή ∆ράση για την Υποστήριξη των Μικρο-πιστοδοτικών
Ιδρυµάτων στην Ευρώπη – JASMINE
To JASMINE είναι µία κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, και συµπληρώνει την πρωτοβουλία JEREMIE. Στόχος του είναι να
αναπτύξει την παροχή µικρο- πιστώσεων στην Ευρώπη µέσω δυο βασικών δράσεων:
παρέχοντας τεχνική βοήθεια για την µικρο-χρηµατοδότηση ιδρυµάτων προκειµένου
να αναδειχθούν σε αξιόπιστους χρηµατοοικονοµικούς µεσάζοντες και να αποκτούν
κεφάλαια πιο εύκολα, και χρηµατοδοτώντας τις δραστηριότητες µη τραπεζικών
πιστωτικών ιδρυµάτων προκειµένου να χορηγούν µεγαλύτερο αριθµό δανείων.
Στόχος του προγράµµατος είναι να βελτιώσει την πρόσβαση σε χρηµατοδότηση των
µικρών επιχειρήσεων, των ανέργων, ή των πολιτών που δεν απασχολούνται και θα
ήθελαν να γίνουν ελεύθεροι επαγγελµατίες αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε
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παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες. Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε το 2008 µε µια
τριετή πιλοτική φάση και αρχικό κεφάλαιο 50 εκατοµµύρια €.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://eif.europa.eu/jasmine/activity/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/micro_en.htm

3.4. Επενδύσεις του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΕ)
Η δραστηριότητα του ΕΤΕ βασίζεται σε δύο όργανα:
•

Τα ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου του ΕΤΕ συνίστανται σε
κεφαλαιουχικές επενδύσεις σε ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου και
εκκολαπτήρια επιχειρήσεων που υποστηρίζουν τις ΜΜΕ, ειδικότερα τις
νεοϊδρυθείσες και εκείνες µε προσανατολισµό στην τεχνολογία.

•

Τα µέσα εγγύησης του ΕΤΕ συνίστανται στην παροχή εγγυήσεων στα
πιστωτικά ιδρύµατα που καλύπτουν πιστώσεις για ΜΜΕ.

Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://eif.europa.eu
http://www.eif.org/EIF_for/sme_finance/index.htm

3.5. ∆άνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ)
Τα δάνεια αυτά θα χορηγηθούν από µεσάζοντες, π.χ. εµπορικές τράπεζες.
Προορίζονται για ενσώµατες ή ασώµατες επενδύσεις από ΜΜΕ. Τα δάνεια της ΕΤΕ
µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για την παροχή µιας σταθερής βάσης κεφαλαίου
κίνησης για τις ΜΜΕ, δηλαδή τα δάνεια για τη χρηµατοδότηση υποχρεώσεων που
απορρέουν από τον εµπορικό κύκλο των ΜΜΕ και αντανακλούν τις µακροπρόθεσµες
ανάγκες χρηµατοδότησης των ΜΜΕ ενδέχεται να είναι και αυτά επιλέξιµα για
χρηµατοδότηση από την ΕΤΕ. Η διάρκεια των δανείων θα είναι µεταξύ 2 και 12 έτη,
µε µέγιστο ύψος δανείου τα 12,5 εκατοµµύρια €.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://eib.europa.eu
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/index.htm
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediaries/index.htm
Για κατάλογο των χρηµατοπιστωτικών διαµεσολαβητών σε κάθε χώρα:
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediaries/europe.htm?la
ng=en&
Για κατάλογο των χρηµατοπιστωτικών διαµεσολαβητών : εκτός της ΕΕ
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http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/outsideeu/index.htm?lang=en&

3.6. Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress
H ΕΕ θέσπισε ένα νέο Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress
προσφέροντας µικροπιστώσεις σε µικρές επιχειρήσεις και ανθρώπους που έχουν χάσει
τη δουλειά τους και επιθυµούν να ξεκινήσουν τη δική τους µικρή επιχείρηση.
Περισσότερες λεπτοµέρειες για το Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Μικροχρηµατοδοτήσεων
Progress στη χώρα µας:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=836
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=el

4. Άλλες µορφές υποστήριξης
4.1. Εξωτερικές σχέσεις και διεθνής συνεργασία
Σηµειώνεται ότι κάποια από αυτά τα προγράµµατα δεν παρέχουν άµεση
χρηµατοδότηση σε ΜΜΕ αλλά απευθύνονται σε διαµεσολαβητές ή/και δηµόσιες
αρχές. Εποµένως, η
υποστήριξη είναι συχνά έµµεση.

4.1.1. ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
4.1.1.1 Μηχανισµός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)
Από τον Ιανουάριο του 2007, ο µηχανισµός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ)
αντικαθιστά µια σειρά κοινοτικών προγραµµάτων και χρηµατοδοτικών µέσων που
προορίζονταν για τις υποψήφιες για ένταξη χώρες (PHARE, ISPA, SAPARD, κτλ).
Αποτελείται από πέντε διαφορετικούς άξονες:
• βοήθεια για τη µεταβατική περίοδο και θεσµική ενίσχυση,
• διασυνοριακή συνεργασία,
• περιφερειακή ανάπτυξη,
• ανθρώπινοι πόροι,
• αγροτική ανάπτυξη.
Οι χώρες δικαιούχοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
1. Υποψήφιες για ένταξη στην Ε.Ε. χώρες, οι οποίες είναι επιλέξιµες και για τους
πέντε άξονες του ΜΠΒ
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2. Εν δυνάµει υποψήφιες χώρες στα ∆υτικά Βαλκάνια, οι οποίες είναι επιλέξιµες µόνο
για τους δύο πρώτους άξονες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει έµµεση χρηµατοδότηση στις ΜΜΕ στις επιλέξιµες
χώρες του ΜΠΒ, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε δάνεια, δραστηριότητες µίσθωσης
και κεφάλαιο, µέσω της συνεργασίας µε ∆ιεθνή Πιστωτικά Ιδρύµατα (ΕΤΕπ και
ΕΤΑΑ). Οι χρηµατοοικονοµικοί διαµεσολαβητές στις υποψήφιες χώρες θα πρέπει να
δεσµεύονται ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των ΜΜΕ θα αποτελεί σηµαντικό
µέρος της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας.
Κατάλογο των τοπικών χρηµατοοικονοµικών διαµεσολαβητών θα βρείτε στις
παρακάτω
ιστοσελίδες:
http://www.ebrd.com/apply/small/index.htm
http://eib.europa.eu/products/loans/intermediated/index.htm
Περισσότερες λεπτοµέρειες και πληροφορίες για τα εθνικά σηµεία επαφής για κάθε
χώρα:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/ipa/index_el.htm

4.1.1.2 Ταµείο Επενδύσεων Γειτονίας (NIF)
Στόχος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, που θεσπίστηκε το 2004, είναι να
εγκαθιδρύσει µια προνοµιακή συνεργασία µε τους γείτονες της Ε.Ε., µέσω µιας
βαθύτερης πολιτικής σχέσης και οικονοµικής ολοκλήρωσης. Από την πολιτική αυτή
ευνοούνται συνολικά δεκαέξι γείτονες χώρες.
Οι δράσεις της χρηµατοδοτούνται µέσω του ENPI (Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Γειτονίας
και
Εταιρικής Σχέσης). Για την περίοδο 2007-2013, ο συνολικός προϋπολογισµός της
πολιτικής αυτής ανέρχεται σε 12 δις €, που κατανέµονται στα επιµέρους
προγράµµατα ανά χώρα, ανάλογα µε τις ανάγκες τους, την ικανότητα απορρόφησης
που διαθέτουν και την υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων που έχουν συµφωνηθεί

4.1.1.3 Πρόγραµµα East-investment
Στόχος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, που θεσπίστηκε το 2004, είναι να
εγκαθιδρύσει µια προνοµιακή συνεργασία µε τους γείτονες της Ε.Ε., µέσω µιας
βαθύτερης πολιτικής σχέσης και οικονοµικής ολοκλήρωσης. Από την πολιτική αυτή
ευνοούνται συνολικά δεκαέξι γείτονες χώρες.
Οι δράσεις της χρηµατοδοτούνται µέσω του ENPI (Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Γειτονίας
και
Εταιρικής Σχέσης). Για την περίοδο 2007-2013, ο συνολικός προϋπολογισµός της
πολιτικής αυτής ανέρχεται σε 12 δις €, που κατανέµονται στα επιµέρους
προγράµµατα ανά χώρα, ανάλογα µε τις ανάγκες τους, την ικανότητα απορρόφησης
που διαθέτουν και την υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων που έχουν συµφωνηθεί.
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Με συνολικό προϋπολογισµό 7 εκατ. € για την περίοδο 2010-2013, στόχος του
προγράµµατος East-investment είναι να υποστηρίξει την οικονοµική ανάπτυξη της
περιφέρειας (Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία)
και τη βελτίωση του επιχειρηµατικού της περιβάλλοντος. Το πρόγραµµα υποστηρίζει
τις ΜΜΕ στη διαδικασία διεθνοποίησής τους, βελτιώνοντας τη δικτύωσή τους και
ενθαρρύνοντας την εµπορική τους ανάπτυξη.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=315&id_type=10
http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/aap/2011_en.htm

4.1.1.4 Χρηµατοδοτικό µέσο ΜΜΕ ΕΕ/ΕΤΑΑ
Το πρόγραµµα αυτό παρέχει χρηµατοδότηση σε ΜΜΕ 11 χωρών της Κεντρικής
Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένων και των υπό ένταξη χωρών και των νέων κρατών
µελών της Ε.Ε. Η χρηµατοδότηση αυτή διεκπεραιώνεται µέσω τοπικών τραπεζών,
εταιριών χρονοµίσθωσης και αµοιβαίων κεφαλαίων. Η διαθέσιµη χρηµατοδότηση
ανέρχεται σε 847 εκατ. € από την ΕΤΑΑ, µε µια συµβολή 130 εκατ. € από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://www.ebrd.com/pages/sector/financial/sme.shtml
http://www.ebrd.com/pages/about/policies/msme.shtml

4.1.1.5 Μη χρηµατοδοτική υποστήριξη ΕΤΑΑ: προγράµµατα ΤΑΜ και
BAS
Μέσω των προγραµµάτων TAM (Turn Around Management) και BAS (Business
Advisory Services), η ΕΤΑΑ βοηθά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να προσαρµοστούν στις
απαιτήσεις της οικονοµίας της αγοράς, και συµβάλλει στην ανάπτυξη των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Το πρώτο πρόγραµµα εστιάζει στις διαχειριστικές και
δοµικές αλλαγές εντός των εταιριών, µε την παροχή συµβουλών από έµπειρα
στελέχη, ενώ το δεύτερο υποστηρίζει βραχυπρόθεσµες πρωτοβουλίες και αναπτύσσει
µια αειφόρο υποδοµή για τοπικές υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών.

Προκειµένου να συµµετάσχουν, οι εταιρίες µπορούν να αποστείλουν αίτηση
απευθείας στα TAM/BAS, η οποία υποβάλλεται στην οµάδα διαχείρισης, που
αποφασίζει εάν µπορεί να προχωρήσει το έργο καθώς και για τους όρους
συνεργασίας.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/tambas.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/tambas/guide.pdf
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4.1.1.6 ∆άνεια ΕΠΕπ για ΜΜΕ σε Ανατολικές χώρες Γειτονίας
Στα πλαίσια της Ανατολικής εταιρικής σχέσης, η ΕΤΕπ θεσπίζει την περίοδο
2009/2010, δάνεια για ΜΜΕ στις Ανατολικές χώρες Γειτονίας, επεκτείνοντας έτσι τη
γεωγραφική κάλυψη των δανείων πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ∆υτικά
Βαλκάνια και τις χώρες σε προενταξιακή διαπραγµάτευση.
Για πληροφορίες σχετικά µε τους τοπικούς διαµεσολαβητές στις Χώρες Γειτονίας,
δείτε τον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ:
http://eib.europa.eu/products/loans/intermediated/index.htm
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://eib.europa.eu/about/press/2009/2009-184-eib-launches-sme-loans-for-euseasternneighbours.
http://www.eib.europa.eu/projects/regions/eastern-neighbours/index.htm?lang=en

4.1.1.7 ∆άνεια της ΕΤΕ για ΜΜΕ σε µεσογειακές χώρες εταίρους
(FEMIP)
H FEMIP χορηγεί δάνεια σε µικρές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο (Αλγερία, Αίγυπτο,
Γάζα/∆υτική Όχθη, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Μαρόκο, Συρία και Τυνησία), κυρίως
µέσω τοπικών ενδιάµεσων οργανισµών, για έργα µε σκοπό την αναβάθµιση των
οικονοµικών υποδοµών της περιοχής.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://www.eib.org/projects/regions/med/
Περισσότερες πληροφορίες πάνω στην συνεργασία µε µεσογειακές χώρες µπορούν
αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Euromed:
http://www.enpi-info.eu/indexmed.php?lang_id=450

4.1.2. ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

4.1.2.1 AL-Invest IV
Στόχος αυτού του προγράµµατος είναι να υποστηριχθεί η διεθνοποίηση των ΜΜΕ στη
Λατινική Αµερική µέσα από ένα δίκτυο χειριστών από την Ευρώπη και τη Λατινική
Αµερική, που συνεργάζονται για τη διοργάνωση συναντήσεων µεταξύ εταιριών που
δραστηριοποιούνται στον ίδιο τοµέα στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Οι
συµµετέχοντες λαµβάνουν ένα πρόγραµµα προσωπικών συναντήσεων που
διοργανώνονται ειδικά για αυτούς σύµφωνα µε το προφίλ και τα προϊόντα τους.
Η χρηµατοδότηση είναι διαθέσιµη για µη κερδοσκοπικές οργανώσεις όπως εµπορικά
επιµελητήρια για την οργάνωση εκδηλώσεων "ταιριάσµατος (matching)"
για
διευκόλυνση της συνεργασίας.
Το πρόγραµµα AL-Invest IV (2009-2012) υλοποιείται µέσω 3 Λατινοαµερικάνικων
επιχειρηµατικών οργανισµών των:
• NAFIN,
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• CAINCO και
• CNI.
Οι εταιρίες µπορούν να επωφεληθούν από την άµεση συµµετοχή στις εκδηλώσεις. Το
κόστος διοργάνωσης καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συµβάλλει
στο πρόγραµµα µε προϋπολογισµό 50 εκατ. €.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regionalcooperation/al-invest/index_en.htm

4.1.3. ΑΣΙΑ

4.1.3.1. Πρόγραµµα Πύλη της ΕΕ
Στόχος αυτού του προγράµµατος, που διαρκεί από το 2008 έως το 2015, είναι η
προώθηση των εισαγωγών ευρωπαϊκών προϊόντων στην ιαπωνική & νοτιοκορεάτικη
αγορά, η συµπλήρωση και προσθήκη αξίας σε δραστηριότητες προώθησης των
εξαγωγών που αναλαµβάνονται από επιµέρους κράτη µέλη της ΕΕ, στους
βιοµηχανικούς τοµείς της ΕΕ που θεωρείται ότι παρουσιάζουν µεγάλες δυνατότητες
στην Ιαπωνία ή την Κορέα (υγειονοµική περίθαλψη & ιατρικές τεχνολογίες,
οικοδοµικά υλικά και κατασκευαστικές τεχνολογίες, τεχνολογίες πληροφόρησης και
επικοινωνίας, περιβαλλοντικές και ενεργειακές τεχνολογίες, διακόσµηση, µόδα). Στις
συµµετέχουσες ΜΜΕ παρέχεται έµµεση υποστήριξη µε τη διοργάνωση εµπορικών
αποστολών µε στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας, µαζί µε οικονοµική και
συγκεκριµένη οργανωτική βοήθεια.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://www.eu-gateway.eu

4.1.3.2. Προγράµµατα Βιοµηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας
Πρόκειται για ετήσια προγράµµατα τα οποία είναι ανοικτά σε εταιρίες κάθε µεγέθους,
συµπεριλαµβανοµένων και των ΜΜΕ. Παρέχεται έµµεση υποστήριξη µε τη
διοργάνωση προγραµµάτων κατάρτισης στην Ιαπωνία, τα οποία είναι δωρεάν και
περιλαµβάνουν υποτροφία για τους συµµετέχοντες από ΜΜΕ. Αυτή τη στιγµή
υλοποιούνται 4 προγράµµατα:
• Το πρόγραµµα ΠΚΣ στόχος του οποίου είναι να βοηθήσει τους διαχειριστές
ευρωπαϊκών ΜΜΕ, οι οποίοι ασχολούνται µε τις σχέσεις της εταιρίας τους µε
την Ιαπωνία, να προσεγγίσουν την ιαπωνική αγορά. Η επίσκεψη πέντε
εβδοµάδων στην Ιαπωνία περιλαµβάνει µελέτη της ιαπωνικής γλώσσας και
κουλτούρας, ειδικά µαθήµατα και σεµινάρια, και επισκέψεις σε εταιρίες.
• Το πρόγραµµα DBP (∆ιανοµή & Επιχειρηµατικές Πρακτικές) είναι µια
αποστολή 5/8 ηµερών στην Ιαπωνία, που βοηθά τις ευρωπαϊκές εταιρίες να
αποκτήσουν πρακτική κατανόηση του ιαπωνικού συστήµατος διανοµής.
• Τ
 ο πρόγραµµα FDI (Ξένες Άµεσες Επενδύσεις) είναι µια αποστολή 5 ηµερών
στην Ιαπωνία που παρέχει στους συµµετέχοντες από την ΕΕ µια πρακτική
κατανόηση του πώς οι εταιρίες της ΕΕ µπορούν να επωφεληθούν από την
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•

πολιτική FDI της Ιαπωνίας για την ίδρυση ή επέκταση επιχειρήσεων στην
Ιαπωνία αγοράζοντας τοπικό ενεργητικό.
Τ
 ο πρόγραµµα WCM είναι µια εντατική αποστολή 5/8 ηµερών στην Ιαπωνία,
που αφορά τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη µείωση των εξόδων
στον κλάδο της µεταποίησης, και περιλαµβάνει επισκέψεις σε κάποια από τα
πλέον προηγµένα εργοστάσια του κόσµου.

Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://www.eu-japan.eu/global/business-training.html
- (Η σελίδα διατίθεται και στα ιαπωνικά)

4.1.3.3. Κίνα

α. Κατανοώντας την Κίνα
Πρόγραµµα κατάρτισης που διοργανώνει η Eurochambres και άλλα ενδιαφερόµενα
µέρη, µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκπαιδεύει
επιχειρηµατικούς φορείς προκειµένου να βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να
κατανοήσουν καλύτερα την κινεζική οικονοµία και να αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά αυτή.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://www.understandingchina.eu/

β. Πρόγραµµα ανταλλαγής και κατάρτισης διευθυντικών στελεχών µεταξύ
ΕΕ και Κίνας
To πρόγραµµα παρέχει κατάρτιση για κινέζους και ευρωπαίους διευθυντές στις
γλώσσες, την επιχειρηµατική φιλοσοφία και τις πρακτικές της άλλης ηπείρου.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://www.metp.net.cn/english/index_asp_ColumnId=271
Για πληροφορίες σχετικά µε τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε άλλες γεωγραφικές
περιοχές και χώρες, δείτε τη σελίδα "Προγράµµατα και Έργα" στον ιστότοπο της
EuropeAid, του Γραφείου Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/index_en.htm
Επίσης δηµοσιεύει διαγωνισµούς και προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στον
ιστότοπο για τα προγράµµατα εξωτερικών σχέσεων, για ορισµένα από τα οποία είναι
επιλέξιµες οι ΜΜΕ.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome
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4.2. Υποστηρικτικές υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο
4.2.1. Enterprise Europe Network
Το ∆ίκτυο Enterprise Europe Network είναι το µεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο
επιχειρηµατικής υποστήριξης και καινοτοµίας, και παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας στις ΜΜΕ. Αποστολή του δικτύου είναι να παρέχει ολοκληρωµένες
υπηρεσίες πληροφόρησης, επιχειρηµατικής συνεργασίας, καινοτοµίας και µεταφοράς
τεχνολογίας, προς υποστήριξη των µικρών επιχειρήσεων και των καινοτόµων ΜΜΕ.
Μία από τις βασικές δραστηριότητες του δικτύου είναι η πληροφόρηση των
επιχειρήσεων για θέµατα της Ε.Ε. και η παροχή ανατροφοδότησης από τις ΜΜΕ στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί ότι η µελλοντική νοµοθεσία θα
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ΜΜΕ. Τα µέλη του δικτύου διαθέτουν τεχνογνωσία
σε τοµείς ειδικού ενδιαφέροντος για τις εταιρίες, όπως:
• δηµόσιες προµήθειες,
• επιχειρηµατική συνεργασία,
• χρηµατοδότηση,
• καινοτοµία, µεταφορά τεχνολογίας,
• έρευνα αγοράς και
• ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Τα µέλη του δικτύου βοηθούν επίσης τις εταιρίες να υποβάλλουν αιτήσεις για έργα
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να πληρούν τις διοικητικές διατυπώσεις. Έχουν άµεση
πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζονται από ειδικό προσωπικό του
Εκτελεστικού Οργανισµού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία στις
Βρυξέλλες, που τους βοηθά να απαντούν στα πιο πολύπλοκα ερωτήµατα.
Πληροφορίες σε εταιρίες παρέχονται επίσης µέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης
(συµµετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση σεµιναρίων, διαλέξεων, εργαστηρίων) και
πλήθος δηµοσιεύσεων που προσφέρονται στις τοπικές γλώσσες (οδηγοί, ενηµερωτικά
δελτία, ιστότοποι).
Το ∆ίκτυο Enterprise Europe Network υποστηρίζει επίσης την καινοτοµία, παρέχοντας
υπηρεσίες µεσιτείας για τη µεταφορά τεχνολογίας και γνώσης. Υποστηρίζει επίσης
δραστηριότητες οικοδόµησης συνεργασιών µεταξύ όλων όσων συµµετέχουν στην
ανάπτυξη καινοτοµίας. Επίσης, συµµετέχει στη διάδοση πληροφοριών αναφορικά µε
θέµατα καινοτοµίας και στην εκµετάλλευση τεχνολογιών που βασίζονται στην
έρευνα.
Ανεξάρτητα από το στάδιο του επιχειρηµατικού κύκλου στο οποίο βρίσκεται µια
εταιρία, ή το επίπεδο οικειότητάς της µε τα ευρωπαϊκά θέµατα, το ∆ίκτυο Enterprise
Europe Network µπορεί να βοηθήσει. Βοηθά τις εταιρίες να εκµεταλλευτούν τις
επιχειρηµατικές ευκαιρίες και να πραγµατοποιήσουν άνοιγµα στις ευρωπαϊκές και
διεθνείς αγορές µέσω των εταίρων του σε περισσότερες από 47 χώρες. Το ∆ίκτυο
Enterprise Europe Network διαθέτει πάνω από 600 γραφεία σε όλη την Ευρώπη και
σε Τρίτες Χώρες. Σε αυτές περιλαµβάνονται όλα τα κράτη µέλη της Ε.Ε., οι
Υποψήφιες Χώρες, οι Συνδεδεµένες Χώρες του Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας
και Καινοτοµίας, τα µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, κτλ.
Περισσότερες λεπτοµέρειες: http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches
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4.2.2. Εξωτερικά επιχειρηµατικά κέντρα της ΕΕ
4.2.2.1. Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την
Τεχνολογία στην Ινδία
Το Κέντρο υποστηρίζει την επιχειρηµατική, επιστηµονική και ερευνητική κοινότητα
στην Ευρώπη και την Ινδία, δηµιουργώντας νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες και
µεταφορά τεχνολογίας, καθώς και προωθώντας ευρωπαϊκές καθαρές τεχνολογίες
στην Ινδία.
Περισσότερες λεπτοµέρειες:
http://www.ebtc.eu/

4.2.2.2. Πεκίνο
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Υποστήριξης ΜΜΕ ("EU SME Centre") χρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (€5 εκατοµµύρια ), ώστε να παρέχει πληροφορίες, συµβουλές,
επιµόρφωση και ευκαιρίες δικτύωσης για ευρωπαϊκές ΜΜΕ που θέλουν να
επενδύσουν η να εξάγουν στην Κινεζική αγορά.
Περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/delegations/china/documents/projects/eu_sme_cen
tre.pdf
http://www.eusmecentre.org.cn/

4.2.3. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
Το Γραφείο Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης EuropeAid δηµοσιεύει
προσκλήσεις υποβολής προσφορών και προτάσεων στο τµήµα του ιστοχώρου
του το οποίο αφορά προγράµµατα στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων για ορισµένα
από τα οποία µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ΜΜΕ.
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl

4.2.4. Άλλες πηγές πληροφόρησης
Γενική ∆ιεύθυνση "Επιχειρήσεις" – Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm
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Βάση δεδοµένων σχετικά µε µέτρα υποστήριξης και πρωτοβουλίες για
τις επιχειρήσεις
http://europa.eu.int/comm/enterprise/smie/index.htm
Πληροφορίες σχετικά µε τις διασυνοριακές δηµόσιες υπηρεσίες στην
Ευρώπη : η εν λόγω πύλη παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες που διευκολύνουν
τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ασκούν
διασυνοριακές δραστηριότητες.
http://europa.eu.int/public-services
Η βάση δεδοµένων "grants and loans" στον Europa παρέχει γενικές
πληροφορίες σχετικά µε όλα τα προγράµµατα και µέσα της ΕΕ.
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/aides/index_en.h
tm )
TED, tenders electronic daily: βάση δεδοµένων όσον αφορά δηµόσιες
προσκλήσεις υποβολής προσφορών που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
http://ted.publications.eu.int/CD/application/pif/resources/shtml/co
mmon/home/home.html

5. Πηγές άντλησης χρηµατοδοτήσεων από τις ελληνικές
επιχειρήσεις: αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εµπειρίας
Οι πηγές χρηµατοδότησης των ΜΜΕ ποικίλουν ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης της
επιχείρησης και ανάλογα µε τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ταµείων Κεφαλαίων
Επιχειρηµατικών Συµµετοχών καθορίζει τα εξής στάδια ανάπτυξης µιας επιχείρησης.
Για κάθε στάδιο ανάπτυξης προτείνονται πιθανοί πόροι χρηµατοδότησης.
Τα στάδια αυτά αναφέρονται σε εταιρείες υψηλού αναπτυξιακού δυναµικού – άλλες
εταιρείες µπορεί να έχουν πιο σταθερά µοντέλα χρηµατοδότησης.

Πηγές χρηµατοδότησης των ΜΜΕ ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης
της επιχείρησης
Αρχικό στάδιο

Άτυπα ίδια κεφάλαια των ιδρυτών και συνεταίρων της
επιχείρησης. Τραπεζική δανειοδότηση, εάν είναι
διαθέσιµη και αναγκαία.

Στάδιο εκκίνησης: Άτυπα ίδια κεφάλαια των ιδρυτών, των συνεταίρων και
των
συνεργατών
της
επιχείρησης.
Τραπεζική
δανειοδότηση, εάν είναι διαθέσιµη. Χρηµατοδοτική
µίσθωση για αγορά εξοπλισµού

Στάδιο επέκτασης Ίδια κεφάλαια από αρχικές πηγές, εµπορικές επενδύσεις ή
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επενδύσεις κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών.
Τραπεζικά δάνεια. Άλλες πηγές χρηµατοδότησης, µεταξύ
άλλων,
χρηµατοδοτική
µίσθωση
και
ανάληψη
απαιτήσεων τρίτων

Κεφάλαια
αντικατάστασης:

Εµπορικές
επενδύσεις,
κεφάλαια
επιχειρηµατικών
συναλλαγών ή αρχική εισαγωγή στο χρηµατιστήριο.

Αν και η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάποια γενική αδυναµία της αγοράς όσον
αφορά την παροχή χρηµατοδότησης στις ΜΜΕ, υπάρχουν διαπιστωµένες ελλείψεις
όσον αφορά ορισµένες οµάδες ΜΜΕ, γεγονός που µπορεί να σηµαίνει ότι δεν έχουν
πρόσβαση στην κατάλληλη χρηµατοδότηση. Για παράδειγµα, είναι δυνατόν µία
εµπορική τράπεζα να αδυνατεί να χρηµατοδοτήσει µία βιώσιµη ΜΜΕ εξαιτίας:
•

Απουσία ιστορικού επιχειρηµατικών συναλλαγών

•

Ανεπαρκής ασφάλεια

•

Παραβίαση κατώτατων ορίων

• Πιστοληπτική ικανότητα εκτός αποδεκτού εύρους.
Επιπλέον αυτών, υπάρχει συχνά και ‘ελλιπής πληροφόρηση’ – ακόµα και όταν
υπάρχουν τα κατάλληλα προγράµµατα ενισχύσεων (δηµόσια ή ιδιωτικά), οι ΜΜΕ
ενδέχεται να µη είναι ενηµερωµένες γι’ αυτά. Επίσης, ορισµένες φορές η διαδικασία
υποβολής της αίτησης για χρηµατοδότηση είναι τόσο περίπλοκη και χρονοβόρα ώστε
ακόµα και όταν οι ΜΜΕ γνωρίζουν τα προγράµµατα δείχνουν απροθυµία να τα
χρησιµοποιήσουν.
Οι συνήθειες πηγές Χρηµατοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων είναι:
Οι ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις
• Προσωπικά κεφάλαια
• Οικογένεια και φίλοι
Ο Τραπεζικός ∆ανεισµός
Η Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing)
Η Πρακτόρευση Απαιτήσεων (Factoring)
Τα Επιχειρηµατικά κεφάλαια
• Ανεπίσηµα επιχειρηµατικά κεφάλαια
• Επιχειρηµατικοί Άγγελοι (Business Angels)
• Επίσηµα επιχειρηµατικά κεφάλαια.
• Κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (Venture Capital)
• Επιχειρηµατικές Θερµοκοιτίδες (Business Incubators) -Τεχνολογικά
Πάρκα (Technology Parks)

Οι Εθνικές ενισχύσεις
• «Αναπτυξιακός Νόµος» (νόµος 3299/2004)
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Τα Προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται
αναλύθηκαν στο πρώτο µέρος του κεφαλαίου)

από

την Ε.Ε.

(όπως

ΠΗΓΗ : ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2010

Πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, θα σταθούµε σε µια σύντοµη περιγραφή των
υπολοίπων καθώς έχουν τη σηµασία τους για την περαιτέρω ανάλυση της διατριβής.

5.1. ∆ανειακά Κεφάλαια χρηµατοδότησης ΜΜΕ
5.1.1. Τραπεζικός δανεισµός
Παρά τους σύγχρονους µηχανισµούς χρηµατοδότησης νέων επιχειρήσεων που έχουν
αναπτυχθεί και στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον µία
στις τρεις νέες επιχειρήσεις καταφεύγει στο τραπεζικό σύστηµα για
χρηµατοδότηση. Οι τράπεζες προσφέρουν δύο µεγάλες κατηγορίες δανείων προς
επιχειρήσεις:
• ∆άνεια κεφαλαίου κίνησης. Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης αποσκοπούν στη βελτίωση
της ρευστότητας της επιχείρησης και είναι από τη φύση τους µικρής διάρκειας.
Χρησιµοποιούνται κυρίως για αγορές εµπορευµάτων, για πληρωµές τρεχόντων
εξόδων
• Μακροπρόθεσµα. Τα µακροπρόθεσµα δάνεια περιλαµβάνουν τα δάνεια
εγκατάστασης, και τα δάνεια επαγγελµατικού εξοπλισµού Οι τράπεζες, παρά το ότι
έχουν κάνει βήµατα προόδου και εκσυγχρονισµού τα τελευταία χρόνια,
εξακολουθούν να είναι προσκολληµένες στη λογική των εµπράγµατων ασφαλειών.
Για ένα νέο επιχειρηµατία που θέλει να ξεκινήσει µια επιχειρηµατική προσπάθεια αυτό
σηµαίνει ότι για να πάρει τραπεζικό δάνειο πρέπει να βάλει ως εγγύηση µέρος ή και

73

Σύγχρονες µορφές και εργαλεία χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας των
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

ολόκληρη την προσωπική του περιουσία, ή την περιουσία κάποιου τρίτου ο οποίος θα
λειτουργήσει ως εγγυητής. Πρέπει επίσης να είναι σαφές ότι για την τράπεζα η
διεκπεραίωση ενός αιτήµατος για µικρό δάνειο αντιπροσωπεύει αναλογικά υψηλό
κόστος και είναι σίγουρα αναγκαίος ο εξοπλισµός του επιχειρηµατία µε τα κατάλληλα
εργαλεία (επιχειρηµατικό σχέδιο, καλή και σύντοµη περιγραφή της επιχειρηµατικής
πρότασης κλπ.) ώστε να πείθει την τράπεζά του από την πρώτη κιόλας επίσκεψη.
Είναι επίσης γνωστό ότι οι τράπεζες δεν δανείζουν σε όλους τους πελάτες τους µε το
ίδιο επιτόκιο, αλλά αυτό εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του
δανειοδοτούµενου. Έτσι, το επιτόκιο που πληρώνουν δύο διαφορετικές επιχειρήσεις
για δάνειο µε τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά µπορεί να διαφοροποιείται µέχρι και
τέσσερις ποσοστιαίες µονάδες, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και την
προηγούµενη συνεργασία τους µε την τράπεζα.
Ως γενικό συµπέρασµα για τον τραπεζικό δανεισµό µπορούµε να πούµε ότι η
πρόσβαση των νέων επιχειρήσεων σε αυτά τα κεφάλαια είναι(σε γενικές
γραµµές) περιορισµένη και όπου παρέχεται τέτοιου είδους χρηµατοδότηση,
αυτό γίνεται υπό όρους µάλλον ασύµφορους για το νέο επιχειρηµατία.

5.1.2. Ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών, ταµεία
δανειοδότησης και προγράµµατα επιδότησης επιτοκίου
Τα δάνεια αποτελούν για τις ΜΜΕ την πλέον σηµαντική πηγή εξωτερικής
χρηµατοδότησης και συχνά παρέχονται µε δηµόσια στήριξη µέσω ταµείων κεφαλαίων
επιχειρηµατικών συµµετοχών ή
ταµείων δανειοδότησης ή στα πλαίσια
προγραµµάτων επιδότησης επιτοκίου, τα οποία αποτελούν σχετικά συνήθη µέσα
περιφερειακής ανάπτυξης.
Ένα αµιγές ταµείο δανειοδότησης χρηµατοδοτούµενο από τα διαρθρωτικά ταµεία
µπορεί να ενισχυθεί µε ιδιωτικά κεφάλαια ώστε να έχει µεγαλύτερο αντίκτυπο..
Προσοχή πρέπει να δίδεται στη διάρκεια των δανείων και στη χρήση τους, στα
επιτόκια και στις πιθανές ζηµίες λόγω αδυναµίας αποπληρωµής των δανείων. Στα
προγράµµατα επιδότησης επιτοκίου, το ποσό της επιδότησης δεν καταβάλλεται σε
κοινό ταµείο µε το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, αλλά καταβάλλεται χωριστά σε
δόσεις ανάλογα µε το απαιτητό εξόφλησης του αρχικού δανείου και των τόκων, η
διάρκεια του οποίου µπορεί να εκτείνεται σε πολλά χρόνια. Η επιδότηση επιτοκίου
καταβάλλεται στην τράπεζα που χορήγησε το δάνειο ή στο δανειολήπτη ως “έκπτωση
επιτοκίου”.
Το ύψος του εκάστοτε δανείου ενδέχεται να επηρεάζει τα διοικητικά έξοδα του
ταµείου ή του προγράµµατος επιδότησης επιτοκίου. Η διαχείριση δανείων µικρού
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ύψους είναι πιο δαπανηρή, αλλά ο ρόλος των δανείων αυτών στην κάλυψη του
χρηµατοδοτικού κενού είναι εξαιρετικά σηµαντικός.
Τα ταµεία δανειακών κεφαλαίων απευθύνονται σε συγκεκριµένες επιχειρηµατικές
οµάδες και συνιστούν βασικό µέσο οικονοµικής ενίσχυσης για την ανάπτυξη των
µικροεπιχειρήσεων.
Σηµαντικό θέµα αποτελεί η εκτίµηση της φερεγγυότητας του δανειζόµενου. Τα
ταµεία δανειακών κεφαλαίων θα αποφύγουν την παρέµβαση στον κλάδο της
εµπορικής προσφοράς δανείων – εάν η δανειολήπτρια ΜΜΕ έχει δυνατότητα
χρηµατοδότησης από εµπορική πηγή θα πρέπει να την αξιοποιήσει Αντίστοιχα,
αποκλείονται από χρηµατοδότηση οι ΜΜΕ που ενέχουν τα χαµηλότερα επίπεδα
κινδύνου (περιλαµβανοµένων και όσων παρέχουν ασφάλεια). Στόχος είναι η εύρεση
των καταλληλότερων δανειοληπτών από την εναποµένουσα οµάδα.
Στην αγορά δανείων µικρής κλίµακας, τα προγράµµατα δανειοδότησης εισέρχονται
στον τοµέα των µικροπιστώσεων, καλύπτοντας τις ανάγκες µικροεπιχειρήσεων και
συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων συνήθως µε λιγότερο εµπορικούς όρους από το
τµήµα της αγοράς δανείων µεγαλύτερης κλίµακας.
Ο τρόπος λειτουργίας ενός ταµείου δανειοδότησης ή προγράµµατος
επιδότησης επιτοκίου στην πράξη περιγράφεται ως ακολούθως :

Άλλες
πηγές
χρηµατοδότησης

3

Η ΜΜΕ δεν επιτυγχάνει
άλλη δανειοδότηση
µε αποδεκτούς όρους

ΜΜΕ
SME
5

Η ΜΜΕ
επιτυγχάνει στόχους
Πληρωµή
απασχόλησης
ή άλλους
τόκων και
Έκπτωση
επιτοκίου

κεφαλαίου

4
∆ανειοδότηση ΜΜΕ Παρακολούθηση
µετά από
του δανείου από 6
εκτίµηση
ταµείο δανείων
ή τράπεζα

1
Χρηµατοδότηση
από κοινοτικούς,
εθνικούς και
ιδιωτικούς πόρους

Ταµείο
δανείων
Loan fund
ή τράπεζα

Πιθανή
εγγύηση από
ΕΤΕ

2

ΠΗΓΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής,
Οδηγός για τη χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών κεφαλαίων στην περιφερειακή πολιτική,
Οκτώβριος 2002
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•
Το ταµείο δανειοδότησης ή το πρόγραµµα επιδότησης επιτοκίου συστήνεται
για συγκεκριµένη περίοδο, και συγχρηµατοδοτείται από εθνικά και κοινοτικά κεφάλαια
µε πρόσθετη ιδιωτική χρηµατοδότηση. Η ιδιωτική χρηµατοδότηση µπορεί να
προέρχεται από τραπεζικά δάνεια ή από άλλες πηγές χρηµατοδότησης.
•
Το ταµείο δανειοδότησης ή το πρόγραµµα επιδότησης επιτοκίου µπορεί να
συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία µε εγγύηση της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ
(2).
•
Το ταµείο δανειοδότησης ή το πρόγραµµα επιδότησης επιτοκίου πρέπει να
έχουν σαφείς επενδυτικούς στόχους, µεταξύ άλλων προσδιορισµό των δανειοληπτών
που µπορούν να συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων περιφερειακής ανάπτυξης,
διαθέτουν φερεγγυότητα, αλλά δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από εµπορικές
πηγές χρηµατοδότησης (3).
•
Οι ΜΜΕ υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση δανείου σε ταµείο ή τράπεζα που
διαχειρίζεται ή συµµετέχει σε πρόγραµµα επιδότησης επιτοκίου και στη συνέχεια
γίνεται αξιολόγηση της φερεγγυότητας, του επιχειρηµατικού σχεδίου και των στόχων
της αιτούµενης επιχείρησης.
•
Το ύψος του επιτοκίου που χρεώνει το ταµείο καθορίζεται είτε σε εµπορική
βάση, σε ποσοστό ίσο µε το κόστος των κεφαλαίων συν 4% έως 6%, ή σε ελαφρώς
χαµηλότερο ποσοστό λόγω της επένδυσης δηµοσίων κεφαλαίων στο ταµείο. Στην
πρώτη περίπτωση, το πραγµατικό επιτόκιο που καταβάλλει ο δανειολήπτης µπορεί να
µειωθεί µε επιδότηση επιτοκίου ή µε έκπτωση επιτοκίου.
•
Στα προγράµµατα επιδότησης επιτοκίου, το τραπεζικό επιτόκιο είναι παρόµοιο
µε το επιτόκιο της αγοράς και ο δανειολήπτης λαµβάνει έκπτωση επιτοκίου για να
µειωθεί το πραγµατικό καταβαλλόµενο επιτόκιο, ή το επιτόκιο µπορεί να είναι
ελαφρώς χαµηλότερο από το επιτόκιο της αγοράς βάσει συµφωνίας µε τον τραπεζικό
φορέα ότι θα λάβει επιδότηση επιτοκίου ώστε το επιτόκιο που εισπράττει να
προσεγγίσει το επίπεδο του επιτοκίου της αγοράς. (5)
•
Κατά τη διάρκεια της επένδυσης, το ταµείο ή η τράπεζα που διαχειρίζεται τα
προγράµµατα επιδότησης επιτοκίου παρακολουθούν την πορεία της επένδυσης,
παρέχοντας ενίοτε στη ΜΜΕ συµβουλές διαχείρισης.
•
Στην πορεία, η ΜΜΕ θα εξοφλήσει το δάνειο ή στην περίπτωση που αποτύχει
οικονοµικά θα βρεθεί σε αδυναµία πληρωµής (7). Στις περιπτώσεις όπου οι
επιδοτήσεις των επιτοκίων καταβάλλονται στην τράπεζα ώστε να µειωθεί το επιτόκιο
που χρεώνεται στους δανειολήπτες, το πρόγραµµα µπορεί να καλύπτεται από
εγγυητική συµφωνία βάσει της οποίας η τράπεζα λαµβάνει µερική αποζηµίωση για
ζηµίες λόγω αδυναµίας αποπληρωµής των δανείων.
Στο τέλος της ζωής ενός ταµείου δανειοδότησης, αποπληρώνονται τα δάνεια και
τυχόν εναποµείναντα κεφάλαια διατηρούνται για επανεπένδυση σύµφωνα µε τους
αρχικούς στόχους. Το αυτό ισχύει και για τα προγράµµατα επιδότησης επιτοκίου,
εκτός από το γεγονός ότι η Επιτροπή απαιτεί να κεφαλαιοποιούνται και να
καταβάλλονται σε κλειστό λογαριασµό ή στο δανειολήπτη οι επιδοτήσεις επιτοκίου
που εκκρεµούν ακόµη κατά το πέρας της περιόδου ισχύος του προγράµµατος για
δάνεια που δεν έχουν ακόµη εξ ολοκλήρου αποπληρωθεί.
Οι χρηµατοδοτούµενες από την ΕΕ και/ή εθνικούς πόρους επιδοτήσεις επιτοκίων, οι
οποίες καταβάλλονται στην τράπεζα ή στο δανειολήπτη ως έκπτωση επιτοκίου,
µειώνουν το πραγµατικό πληρωτέο επιτόκιο από τις ΜΜΕ κατά 1-3%.
Σύµφωνα µε τους κανονισµούς για τα διαρθρωτικά ταµεία, οι διαχειριστικές αρχές
που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση αυτών των προγραµµάτων απαιτείται να
τηρούν στοιχεία για τον αριθµό των ενισχυόµενων εταιρειών, τον αριθµό των θέσεων
εργασίας
που
δηµιουργήθηκαν
κ.λπ.
Όταν
οι
εκπτώσεις
επιτοκίου
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συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία, κατά κανόνα εξαρτώνται από την
επίτευξη ορισµένων στόχων από τη ΜΜΕ, για παράδειγµα σε σχέση µε τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας ή το ύψος νέων επενδύσεων.
Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι σπάνια η µείωση του κόστους των επιτοκίων κατά
ένα τρίτο.
Μια σηµαντική εξέλιξη στον χώρο της δανειακής χρηµατοδότησης µικρών και πολύ
µικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα αποτελεί η δηµιουργία του Ταµείου
Χαρτοφυλακίου
(Κεφαλαίου)
µε
την
επωνυµία
«ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 12017/1245/27-10-2010
(ΦΕΚ Β’ 1697/27-10-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ως χωριστή λογιστικά
χρηµατοδοτική µονάδα, εντός του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας &
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ &#8211; υποκατέστησε την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ - Ταµείου
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), - Ν.
3912/2011).

5.1.2.α. Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης µε
τον ειδικό τίτλο ΕΤΕΑΝ (διάδοχος της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ)
Το «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» συστήθηκε προκειµένου να συνδράµει
στην ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων και όλων των τύπων
των Εταιρειών, είτε αυτές είναι υπό σύσταση, ή νέες, ή ακόµα και υφιστάµενες, σε
κάθε περίπτωση, όµως, οικονοµικά βιώσιµες. Σκοπός της σύστασης του Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας είναι η συν-επένδυση και συγχρηµατοδότηση σε νέα
εργαλεία χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, που θα στοχεύουν µε
εξειδικευµένα και κατάλληλα προϊόντα/προγράµµατα, στη διευκόλυνση της
πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση, ώστε να
ενισχύσουν τη δηµιουργία ή/και την ανάπτυξη βιώσιµων επιχειρήσεων σε
καινοτόµους, δυναµικούς και ελπιδοφόρους τοµείς και δραστηριότητες της
οικονοµίας.
Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ αποτελεί τον καθολικό διάδοχο της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. και θα
λειτουργήσει ως συµπληρωµατικό µέσο της χρηµατοπιστωτικής και
χρηµατοδοτικής αγοράς λαµβάνοντας υπόψη τις υπό διαµόρφωση νέες
οικονοµικές συνθήκες, καθώς και την πολιτική και φιλοσοφία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επιθυµεί την προώθηση ανακυκλούµενων
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων αντί των επιχορηγήσεων.
ο νέος δηµόσιος «χρηµατοδοτικός φορέας» της χώρας µας, το Εθνικό Ταµείο
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης µε τον ειδικό τίτλο ΕΤΕΑΝ, µε αρχικό µετοχικό
κεφάλαιο 1,7 δις ευρώ, εκ των οποίων 1,5 δις ευρώ αποτελούν οµόλογα του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και περίπου 213 εκατ. ευρώ µετρητά.
Η ΕΤΕΑΝ έχει ως σκοπό την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και τη
διευκόλυνση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην πρόσβαση
έξυπνων χρηµατοδοτικών προϊόντων κυρίως για την υλοποίηση
επενδυτικών σχεδίων. Όσες λοιπόν επιχειρήσεις επιθυµούν την αύξηση της
παραγωγής τους, τη δηµιουργία νέων προϊόντων, την επέκτασή τους αλλά και τη
διεθνοποίησή τους θα βοηθηθούν, εκτός από τις εγγυήσεις και από την παροχή
χαµηλότοκων και µε ευνοϊκούς όρους χρηµατοοικονοµικών προϊόντων της ΕΤΕΑΝ.
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Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ θα στηρίξει όλες τις µορφές των επιχειρήσεων, οιασδήποτε ηλικίας (υπό
σύσταση, νεοϊδρυόµενες και υφιστάµενες) και των τριών τοµέων (πρωτογενής,
δευτερογενής, τριτογενής) της οικονοµίας. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στη στήριξη
των επιχειρήσεων που στοχεύουν σε δραστηριότητες και προϊόντα της νέας ζήτησης
του 21ου αιώνα καθώς και σε βιώσιµες, κερδοφόρες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις.
Η αποστολή, ο σκοπός και οι επιδιώξεις του ΕΤΕΑΝ πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε
τον ιδρυτικό του νόµο, µε :
α) Την παροχή εγγυήσεων ή αντεγγυήσεων υπέρ των Επιχειρήσεων των Πολύ
Μικρών, Μικρών και Μεσαίων για τη κάλυψη υποχρεώσεών τους έναντι πιστωτικών ή
χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων ή εταιρειών Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, οι οποίες
απορρέουν από πάσης µορφής χρηµατοπιστωτικές διευκολύνσεις, όπως δάνεια,
προεξόφληση επιχειρηµατικών απαιτήσεων, χρηµατοδοτική µίσθωση, υβριδική
χρηµατοδότηση.
β) Τη συνεπένδυση των ποσών που διαχειρίζεται η Εταιρεία, µε µέσα
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, όπως ταµεία δανειοδοτήσεων των επιχειρήσεων, που
λειτουργούν είτε ως αυτοτελή νοµικά πρόσωπα είτε ως αυτόνοµα τµήµατα
υφισταµένων χρηµατοπιστωτικών ή χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, ταµεία εγγυήσεων,
ταµεία επιχειρηµατικού κεφαλαίου, ταµεία σποράς, ταµεία στήριξης νέων καινοτόµων
επιχειρήσεων.
γ) Τη συνεπένδυση των ποσών που διαχειρίζεται η Εταιρεία, σε επενδυτικά ταµεία,
σχήµατα παραχώρησης ή Σ∆ΙΤ ή άλλα κατάλληλα εταιρικά σχήµατα που επενδύουν
για τη βιώσιµη και φιλική στο περιβάλλον ανάπτυξη αστικών ή άλλων περιοχών, είτε
για την εξοικονόµηση ενέργειας είτε για την προώθηση δραστηριοτήτων που
αξιοποιούν νέες και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Η µικροµεσαία επιχείρηση καταβάλει ετησίως προµήθεια στο ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , η οποία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες (ύψος
και διάρκεια δανείου, ποσοστό κάλυψης δανείου και εξασφαλίσεις). Η Ετήσια
προµήθεια, ανάλογα µε τα προγράµµατα, κυµαίνεται από 0,68% έως 1,25% επί του
υπολοίπου του δανείου όταν παρέχονται εµπράγµατες εξασφαλίσεις και από
(υποθήκη, προσηµείωση) και από 0,93% έως 1,50% επί του υπολοίπου του δανείου
όταν δεν παρέχονται εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Η προµήθεια είναι σταθερή σε όλη
τη διάρκεια του δανείου και δεν εξαρτάται από τη διακύµανση των επιτοκίων.
Επιπλέον, σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του δανείου, δεν υπάρχει καµία
επιβάρυνση.
Σηµειώνεται
ότι
η
προµήθεια
του
ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ αντιµετωπίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο (όπως π.χ.
οι τόκοι δανείου) και ως εκ τούτου εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της
επιχείρησης. Πέρα από την ετήσια προµήθεια, η µικροµεσαία επιχείρηση οφείλει να
τηρεί τόσο τους όρους αποπληρωµής της πίστωσης, όσο και τους όρους που θέτει το
Ταµείο, για την καταβολή της προµήθειας της εγγύησης. Επίσης, το Ταµείο , η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν δικαίωµα
διεξαγωγής λογιστικού ελέγχου των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για τις οποίες έχει
εγγυηθεί το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ή ανάθεσης του εν λόγω έργου
σε τρίτους.
Τα προγράµµατα / προϊόντα του Ταµείου είναι τα ακόλουθα:
α. Τρέχοντα προγράµµατα εγγύησης
• Κεφάλαιο Κίνησης ( 1 Άρθρο ) :
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•

o ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. (νυν ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)
ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
o
Εγγυητικών Επιστολών ( 1 Άρθρο )
o Πρόγραµµα Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση
Εγγυητικών Επιστολών εκ µέρους των Τραπεζών υπέρ
των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

β. Προηγούµενα προγράµµατα εγγύησης
•

∆ράση 2.10.1 ‘Ίδρυση και λειτουργία ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ’ / ∆ράση
2.10.2 ‘Επιδότηση επιτοκίου επενδυτικών δανείων και
χρηµατοδοτικής µίσθωσης’

•

Κεφάλαιο Κίνησης
( 3 Άρθρα ) : Εγγύηση χαµηλότοκων
δανείων για την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων

γ. ∆ιαχείριση Ταµείων ∆ανειοδοτήσεων

1

ΤΑΜΕΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ» :

Το Ταµείο «Εξοικονοµώ κατ΄ Οίκον», το οποίο συστάθηκε µε την 31654
/20.7.2010 (ΦΕΚ 1262/Β΄/6.8.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση, αποτελεί ένα
από τα Ταµεία Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
και λειτουργεί ως χωριστή χρηµατοδοτική µονάδα στο πλαίσιο του Εθνικού
Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης.
Για την οικονοµική στήριξη του Ταµείου έχει αποφασιστεί η
συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους µέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων και 2 Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, µε συνολική
δηµόσια δαπάνη ύψους 396 εκατ. € .
Σκοπός της σύστασης του Ταµείου «Εξοικονοµώ κατ΄ Οίκον» είναι η στήριξη
της ολοκλήρωσης του ενεργειακού συστήµατος της χώρας, η ενίσχυση της
αειφορίας, η εξοικονόµηση ενέργειας, η άµεση ενίσχυση παρεµβάσεων στον
κτιριακό τοµέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιών, η
άµεση ενίσχυση παρεµβάσεων στον οικιακό τοµέα και η άµεση ενίσχυση
νοικοκυριών.
Τα οφέλη που προκύπτουν από τη σύσταση του Ταµείου είναι ποικίλα.
Ειδικότερα:
Η σύσταση και λειτουργία του Ταµείου συνεισφέρει στην εισαγωγή νέων
χρηµατοοικονοµικών εργαλείων για την ελληνική αγορά, στην άµεση
απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ καθώς η απορρόφηση γίνεται µε την
καταβολή του Κεφαλαίου στο Ταµείο µετά τη σύστασή του, στη µόχλευση
των κεφαλαίων µε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα, αντί να ακολουθείται η
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απευθείας επιχορήγηση, µέσω της συνεπένδυσης µε ιδιωτικά κεφάλαια των
Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών, στην επιστροφή κεφαλαίων και
επαναχρησιµοποίησή τους.
Για την αποτελεσµατική διαχείριση του Ταµείου και την υλοποίηση των
δράσεων καταβάλλεται στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ, βάσει των Κανονισµών της Ε.Ε.,
κόστος διαχείρισης, δηλαδή το σύνολο των πραγµατικών δαπανών από την
παροχή των υπηρεσιών του Ταµείου.
Για την αποτελεσµατική διαχείριση του Ταµείου και την υλοποίηση των
δράσεων καταβάλλεται στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ, βάσει των Κανονισµών της Ε.Ε.,
κόστος διαχείρισης, δηλαδή το σύνολο των πραγµατικών δαπανών από την
παροχή των υπηρεσιών του Ταµείου.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της χρηµατοδότησης παρεµβάσεων στον οικιακό κτιριακό
τοµέα και µε γνώµονα την εξοικονόµηση ενέργειας για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των οικιών, σχεδιάστηκε το Πρόγραµµα
«Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον», τη διαχείριση του οποίου έχει το Ταµείο
«Εξοικονοµώ κατ΄ Οίκον».

2. «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον» µε ευνοϊκούς όρους - ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα που παρέχει κίνητρα στους
πολίτες προκειµένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού
τους, εξοικονοµώντας χρήµατα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. Με
τη δηµοσίευση του ΦΕΚ B 675/7.3.2012 της ΚΥΑ ΦΒ1/2.1/5332/238
τροποποιήθηκε ο Οδηγός του προγράµµατος σε επιµέρους πτυχές του που
συνοπτικά παρουσιάζονται ως ακολούθως:

2

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Ταµείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 12017/1245/27-102010 (ΦΕΚ Β’ 1697/27-10-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ως χωριστή
λογιστικά
χρηµατοδοτική
µονάδα,
εντός
του
Εθνικού
Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ – υποκατέστησε την ΤΕΜΠΜΕ
ΑΕ - Ν. 3912/2011), προκειµένου να συνδράµει στην ενίσχυση µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, όλων των κλάδων και όλων των τύπων των Εταιρειών, είτε
αυτές είναι υπό σύσταση, ή νέες, ή ακόµα και υφιστάµενες, σε κάθε
περίπτωση, όµως, οικονοµικά βιώσιµες.
Σκοπός της σύστασης του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας είναι η συνεπένδυση
και συγχρηµατοδότηση σε νέα εργαλεία χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, που θα
στοχεύουν µε εξειδικευµένα και κατάλληλα προϊόντα/προγράµµατα, στη
διευκόλυνση της
πρόσβασης
των
ελληνικών
επιχειρήσεων στη
χρηµατοδότηση, ώστε να ενισχύσουν τη δηµιουργία ή/και την ανάπτυξη
βιώσιµων επιχειρήσεων σε καινοτόµους, δυναµικούς και ελπιδοφόρους τοµείς
και δραστηριότητες της οικονοµίας.
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Ειδικότερα, το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας συστήνεται στην κατεύθυνση να
συνεισφέρει στην ίδρυση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στοχεύοντας
κυρίως στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, να λειτουργήσει ως καταλύτης
στη ροή κεφαλαίων προς αυτές, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να
ανταγωνιστούν επάξια τόσο τις Μεγάλες Επιχειρήσεις της χώρας όσο και τις
αντίστοιχες ευρωπαϊκές, να συµβάλει ώστε να γίνεται καλύτερη και
σωστότερη χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ από την πλευρά των επιχειρήσεων,
και τέλος, να βοηθήσει στην επίτευξη ικανοποιητικής µόχλευσης των πόρων
του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα και την παροχή χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων µε τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς.
Βασικοί στόχοι του Ταµείου αποτελούν η ενίσχυση της µακροχρόνιας
αποταµίευσης, η υποστήριξη της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής
προσαρµογής της οικονοµίας αλλά και των περιφερειακών οικονοµιών, η
τεχνολογική ανάπτυξη η δηµιουργία και διατήρηση βιώσιµων θέσεων
απασχόλησης, η τόνωση της εγχώριας παραγωγής, η ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων.
Η χρηµατοδότηση του Ταµείου γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους µέσω των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και 1 Επιχειρησιακού
Προγράµµατος του ΕΣΠΑ, µε συνολική δαπάνη ύψους 460 εκατ. €
Τα οφέλη που απορρέουν προς τις επιχειρήσεις από τη λειτουργία του
Ταµείου Επιχειρηµατικότητας συνίστανται στην εν γένει ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας, την υλοποίηση επενδύσεων, την ίδρυση και
ανάπτυξη των επιχειρήσεων και ιδίως των ΜΜΕ, την εξωστρέφεια
αυτών, καθώς και τη δηµιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων
και υπηρεσιών και τα οποία θα υλοποιηθούν µε τη βοήθεια
κατάλληλων εργαλείων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, όπως
ανακυκλούµενα δάνεια, ή άλλες µορφές πιστοδοτήσεων και
συµµετοχών (π.χ. εγγυήσεις και αντεγγυήσεις, µικροδάνεια, υβριδική
χρηµατοδότηση,
σχήµατα
επιδότησης
κόστους
δανεισµού,
επιχειρηµατικά κεφάλαια (venture capital), κεφάλαια σποράς (seed
capital) και αρχικά κεφάλαια (start-up capital).

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : Οι Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί
(ΕΧΟ), οι οποίοι θα επιλεγούν, θα πρέπει να ενεργήσουν ως Μέσα
Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής µε σκοπό την συνεπένδυση κεφαλαίων τους
ανάλογα µε τη ∆ράση που θα υλοποιήσουν, σε Ταµεία ∆ανειοδοτήσεων, που
θα παρέχουν δάνεια µε ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις.
Οι κατηγορίες Στοχευόµενων ∆ράσεων, στις οποίες εντάσσονται τα
επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων είναι οι εξής:
1. Κατηγορία ∆ράσης Α: Γενική επιχειρηµατικότητα (επενδύσεις νόµου
3908/2011 ΦΕΚ Α 8/01.02.2011)
2. Κατηγορία ∆ράσης Β: Τεχνολογική ανάπτυξη, περιφερειακή συνοχή,
ολοκληρωµένα πολυετή επιχειρηµατικά σχέδια και συνέργια – δικτύωση
(επενδύσεις νόµου 3908/2011 ΦΕΚ Α 8/01.02.2011)
3. Κατηγορία ∆ράσης Γ: Επιχειρηµατικότητα των νέων
4. Κατηγορία ∆ράσης ∆: Εξωστρέφεια
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5. Κατηγορία ∆ράσης Ε: Θεµατικός τουρισµός, αφαλάτωση, διαχείριση
απορριµµάτων, πράσινες υποδοµές, πράσινες εφαρµογές, ΑΠΕ
6. Κατηγορία ∆ράσης ΣΤ: Καινοτόµα επιχειρηµατικότητα, εφοδιαστική
αλυσίδα, τρόφιµα, ποτά.
∆ΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
:ΓΕΝΙΚΗ ALPHA BANK

∆ΡΑΣΗ
Α
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
∆ΡΑΣΗ Γ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΝΕΩΝ
∆ΡΑΣΗ ∆ : ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
∆ΡΑΣΗ Ε :ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ,
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ,
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ
∆ΡΑΣΗ
ΣΤ
:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ
ΑΛΥΣΙ∆Α, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ

3

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
EUROBANK
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΑΜΕΙΟ «ΕΝΑΛΙΟ»

Το Ταµείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία «Ταµείο ΕΝΑΛΙΟ»
συστάθηκε µε την 1871/25-10-2010 (ΦΕΚ 1741/Β/5.11.2010) Κοινή
Υπουργική Απόφαση ως χωριστή λογιστικά χρηµατοδοτική µονάδα, εντός του
Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), µε σκοπό
την µόχλευση των κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση των δανείων των
επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν στα µέτρα 1.3, 2.1 και 2.3 και 4.1
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ).
Με τη Συµφωνία Χρηµατοδότησης µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της
ΕΤΕΑΝ Α.Ε., το Ελληνικό ∆ηµόσιο καταβάλλει µέσω του Ε.Π.ΑΛ. στην ΕΤΕΑΝ
Α.Ε. κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση του Ταµείου, συνολικού ύψους τριάντα
πέντε εκατοµµυρίων Ευρώ (35.000.000€). Το έργο συγχρηµατοδοτείται από
το Ελληνικό ∆ηµόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ).
Το Ταµείο «ΕΝΑΛΙΟ» συστάθηκε προκειµένου να στηρίξει την παροχή
προϊόντων δανειοδότησης σε βιώσιµες επιχειρήσεις ή/και σε επαγγελµατίες
αλιείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της αλιείας, της παραγωγής,
µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων αλιείας, καθώς και σε
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επιλεγµένες αλιευτικές περιοχές.
Ειδικότερα, η σύσταση του Ταµείου αποσκοπεί στην πλέον αποτελεσµατική
χρήση των πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Αλιείας, επιδιώκοντας
τη διευκόλυνση ή/και βελτίωση της πρόσβασης σε διάφορες µορφές
χρηµατοδότησης των ανωτέρων επιχειρήσεων και επαγγελµατιών.
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Βασικός στρατηγικός στόχος του Ταµείου είναι η δηµιουργία χαρτοφυλακίου
µε ποικιλία µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, που θα εξασφαλίζουν την
επανείσπραξη των επενδυόµενων σ’ αυτά κεφαλαίων, τη βιωσιµότητα του
Ταµείου «ΕΝΑΛΙΟ», τη δυνατότητα ώστε τα κεφάλαια του να µπορούν να
ανακυκλωθούν και να χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση και νέων
∆ράσεων, προκειµένου για την ενίσχυση επιχειρήσεων στον τοµέα της αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας, µέσω και πάλι επιστρεπτέων επενδύσεων ή εγγυήσεων
για επιστρεπτέες επενδύσεις, ή άλλων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων.

5.1.3. Η αγορά των Μικροπιστώσεων ή Μικροδανείων στην Ε.Ε.
Στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. η παροχή όλων των τύπων των δανείων, µεταξύ των
οποίων περιλαµβάνονται και τα µικροδάνεια85, αποτελεί αντικείµενο και
δραστηριότητα του χρηµατοπιστωτικού και χρηµατοδοτικού τοµέα.
Έτσι, εµπορικές τράπεζες, συνεταιριστικές τράπεζες, αναπτυξιακές / επενδυτικές
τράπεζες και χρηµατοπιστωτικές εταιρίες ειδικού σκοπού παρέχουν µικροδάνεια
σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο και τους τραπεζικούς νόµους – κανόνες καθώς και
τους κανονισµούς – διατάξεις των κεντρικών τραπεζών. ∆εν υπάρχει δηλαδή ειδικό
νοµοθετικό πλαίσιο παροχής µικροδανείων µε εξαίρεση δύο χώρες:
• τη Γαλλία όπου ειδικός νόµος επιτρέπει και σε µη κερδοσκοπικές οργανώσεις να
παρέχουν µικροδάνεια χρησιµοποιώντας τα ίδια κεφάλαια τους ή κεφάλαια που
δανείζονται από τράπεζες και
• τη Ρουµανία, όπου ειδικός νόµος επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία των
καλούµενων «εµπορικών εταιρειών µικροπιστώσεων» που παρέχουν µικροδάνεια
χωρίς όµως να επιτρέπεται σε αυτές η άντληση καταθέσεων. Τα κεφάλαια αυτών των
εταιρειών στη Ρουµανία προέρχονται κυρίως από διεθνείς / πολυµερείς αναπτυξιακές
τράπεζες, από το κράτος, από ιδιωτικές τράπεζες και από δωρητές (προγράµµατα Ε.Ε.
κλπ).
Από την εµπειρία της αγοράς των µικροδανείων προκύπτει ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των µικροδανείων απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις υπό ίδρυση ή
νεοσύστατες, σε πολύ µικρές επιχειρήσεις, σε αυτοαπασχολούµενους / ελεύθερους
επαγγελµατίες και σε ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων (κοινωνικές επιχειρήσεις,
επιχειρήσεις που ανήκουν σ ε νέους, σε γυναίκες, σε ΑΜΕΑ, σε ανέργους και σε άλλες
«ευπαθείς» οµάδες πληθυσµού). Πρόκειται εποµένως υπό µία έννοια για τη

σύνδεση των µικροδανείων µε µια «στοχευµένη επιχειρηµατικότητα»
υψηλού κινδύνου.

85 Ο όρος «µικροπιστώσεις» ή «µικροδάνεια» αφορά δάνεια χαµηλού σχετικά ύψους που παρέχονται κυρίως µε ευνοϊκούς όρους στην
αγορά. Σε γενικές γραµµές στην Ε.Ε. θεωρείται µικροδάνειο ένα ποσό έως 25.000 ευρώ, ενώ στις ΗΠΑ για το Small Business Administration /
SBA ποσό έως 100.000 ευρώ µπορεί να θεωρηθεί µικροδάνειο.
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Επίσης, από την ευρωπαϊκή εµπειρία της αγοράς των µικροδανείων θα πρέπει
να επισηµανθούν τα εξής :
Α. Η αγορά των µικροδανείων καλύπτει κυρίως επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες
«υψηλού κινδύνου», οι οποίες µάλιστα τις περισσότερες φορές δεν συνοδεύονται από
επαρκείς εξασφαλίσεις, ενώ το µικρό µέγεθος ανά δάνειο δηµιουργεί υψηλό
διαχειριστικό κόστος για τις τράπεζες. Τα παραπάνω προβλήµατα δεν έχουν επιτρέψει
την ανάπτυξη της αγοράς των µικροδανείων µε υψηλούς ρυθµούς. Για την
αντιµετώπιση δε αυτών των προβληµάτων κάποιες χώρες έχουν συγκροτήσει
µηχανισµούς / σχήµατα δηµόσιου ή ηµιδηµόσιου χαρακτήρα, που µετριάζουν τους
κινδύνους αυτής της αγοράς και / ή καλύπτουν µέρος ή το σύνολο του διαχειριστικού
κόστους των δανείων µε σκοπό την πρόκληση του τραπεζικού και χρηµατοδοτικού
συστήµατος για να προωθήσει αυτό τον τύπο των δανείων.
Στη Γερµανία για παράδειγµα, η Kfw, η ο ποία δανείζεται µε ευνοϊκούς όρους στην
αγορά, δανείζει µε την σειρά της τράπεζες που επιθυµούν να χορηγήσουν
µικροδάνεια. Η Kfw ορίζει τους βασικούς όρους των µικροδανείων (π.χ. κατώτατη και
ανώτατη διάρκεια, ανώτατο και κατώτατο ύψος δανείου, ονοµαστικό επιτόκιο
δανείου) αλλά και το ύψος της διαχειριστικής προµήθειας και του ετήσιου περιθωρίου
που θα λάβει η τράπεζα προωθώντας τα «µικροδάνεια». Επιπλέον η Kfw καλύπτει µε
εγγύηση ένα µεγάλο µέρος (έως 80%) της τελικής ζηµιάς, εφόσον βέβαια αυτή
προκύψει, του δανειστή.
Στην Αυστρία εδώ και 50 χρόνια λειτουργούν προγράµµατα µικροδανείων, ενώ στη
Βιέννη µε το πρόγραµµα “Gemeinsame Kreditaction” ο ∆ήµος και το Οικονοµικό
Επιµελητήριο της Πόλης χρησιµοποιούν σε ετήσια βάση 2 εκατ. ευρώ στηρίζοντας µε
τη µορφή µικροδανείων κάθε χρόνο περίπου 450 επιχειρήσεις υπό ίδρυση ή
υφιστάµενες. Τα δάνεια έως 7.000 ευρώ για την εκκίνηση µίας επιχείρησης και έως
6.000 ευρώ για µια υφιστάµενη επιχείρηση έχουν συγκεκριµένους όρους (διάρκεια και
ονοµαστικό επιτόκιο) και τα χορηγούν Τράπεζες που διαθέτουν καταστήµατα στη
Βιέννη. Την παρακολούθηση του προγράµµατος, την παροχή πληροφοριών για το
πρόγραµµα και την παροχή συµβουλών στις ΜΜΕ αναλαµβάνει το Οικονοµικό
Επιµελητήριο της Βιέννης, ενώ τον κίνδυνο του µικροδανείου αναλαµβάνει η
Τράπεζα. Επίσης στην ίδια χώρα η Κρατική Τράπεζα AWS χορηγεί εγγυήσεις µε
ευνοϊκούς όρους σε τράπεζες που προωθούν µικροδάνεια έως 25.000 ευρώ σε πολύ
µικρές ατοµικές επιχειρήσεις καθώς και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις.
Β. Στην Ε .Ε. λειτουργούν σήµερα πολλές τράπεζες ή χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί
που εξειδικεύονται στη παροχή µικροδανείων και στη πιστοδοτική πολιτική τους
εντοπίζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως:
• Χορηγούν δάνεια µικρού σχετικά ύψους από 1.500 ευρώ έως 35.000 ευρώ
• Τα µικροδάνεια χορηγούνται σε πολύ µικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν
λιγότερα από 10 άτοµα) και ο µεγαλύτερος όγκος αυτών διοχετεύεται σε επιχειρήσεις
που απασχολούν λιγότερα από 5 άτοµα
• Τα µικροδάνεια καλύπτουν όλους τους κλάδους και όλα τα στάδια ζωής µιας
επιχείρησης, αλλά κατευθύνονται κυρίως σε νεοσύστατες ή νέες επιχειρήσεις και σε
«ευπαθείς», µη προνοµιούχες οµάδες του πληθυσµού (άνεργοι, φτωχοί, νέοι,
µετανάστες, γυναίκες κλπ.)
• Τα µικροδάνεια παρέχονται τις περισσότερες φορές µε ευνοϊκούς όρους όπως π.χ.
επιδότηση µέρους του κόστους δανεισµού και εγγύηση µε την παρέµβαση του
∆ηµοσίου ή χαµηλότερα από το µέσο όρο της αγοράς επιτόκια λόγω µη επιθετικής
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πολιτικής των φορέων µικροδανείων. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να
υπογραµµιστεί ότι όταν δεν ακολουθείται ορθολογική τιµολογιακή πολιτική για να
καλύπτει τόσο τους αναλαµβανόµενους κινδύνους όσο και τα διαχειριστικά
λειτουργικά κόστη, η βιωσιµότητα και διαχρονικότητα των φορέων µικροδανείων
κινδυνεύει σοβαρά και εξαρτάται τελικά από τις επιχορηγήσεις και τα φορολογικά
κίνητρα των κυβερνήσεων
Γ. Στην αγορά των µικροδανείων της Ε.Ε. εντοπίζονται εκτός από καλές πρακτικές και
έξυπνα προγράµµατα (π.χ. Γερµανία, Αυστρία) και καινοτόµες τράπεζες ή καινοτόµοι
οργανισµοί µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Στην Ιταλία ξεχωρίζει το παράδειγµα της Τράπεζας Banca Etica που φέτος κλείνει 10
χρόνια από την ίδρυσή της. Η Banca Etica είναι µια συνεταιριστική - συµµετοχική
τράπεζα, η οποία παρέχει δύο κατηγορίες µικροδανείων: τα λεγόµενα «συµβατικά
µικροδάνεια» σε επιχειρήσεις και τα λεγόµενα «κοινωνικά µικροδάνεια» σε
«ευπαθείς» οµάδες πληθυσµού. Επιµελητήρια, Επαγγελµατικοί Φορείς ή µη
κυβερνητικοί φορείς εµπλέκονται στη φάση της προεπιλογής των υποψηφίων προς
χρηµατοδότηση µειώνοντας έτσι το διαχειριστικό κόστος της Τράπεζας.
Σε ότι αφορά τον κίνδυνο από την έλλειψη ή ανεπάρκεια των εξασφαλίσεων, αυτός
µετριάζεται από την παροχή εγγυήσεων εκ µέρους του εγγυοδοτικού συστήµατος της
χώρας. Η Banca Etica εστιάζει κυρίως σε ότι αφορά τις χρηµατοδοτήσεις σε τοµείς
όπως η προστασία του περιβάλλοντος, ο πολιτισµός και εν γένει σε κοινωνικές
επενδύσεις.
Στη Γαλλία, µε ειδικό νόµο, µη κερδοσκοπικές οργανώσεις δύνανται να παρέχουν
κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις µικροδάνεια για την ίδρυση και ανάπτυξη
επιχειρήσεων από ανέργους ή άτοµα που λαµβάνουν το ελάχιστο κοινωνικό επίδοµα.
Έτσι η µη κερδοσκοπική οργάνωση ADIE (Association pour le Droit a l’ Initiative
Economique), που ιδρύθηκε τ ο 1989 χωρίς να είναι χρηµατοδοτικός φορέας παρέχει
µικροδάνεια σε όλη τη χώρα, διαθέτοντας 22 περιφερειακά και 112 τοπικά γραφεία
καθώς και 380 σηµεία πώλησης. Με το µεγάλο δίκτυο που διαθέτει έχει καταφέρει να
διαθέσει τη περίοδο 1989 – 2008 περίπου 65.000 δάνεια και να δηµιουργήσει 55.000
επιχειρήσεις.
Σύµφωνα µε τον ειδικό νόµο, τα µικροδάνεια της ADIE πρέπει να είναι έντοκα και να
µην ξεπερνούν τα 6.000 ε υρώ. Σηµειώνεται ότι στο τέλος του 2008 το ποσοστό των
καθυστερήσεων της ADIE ανέρχεται µόλις στο 6,4% και το ποσοστό των
καταπτώσεων / τελικής ζηµιάς στο 2 ,5%, του συνόλου των µικροδανείων, ποσοστά
που ξεπερνούν κατά τι τα αντίστοιχα ποσοστά της τραπεζικής αγοράς. Η τελική ζηµιά
καλύπτεται από επιδοτήσεις του κράτους, των περιφερειακών / νοµαρχιακών /
δηµοτικών αρχών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Τα µικροδάνεια της ADIE, αποκαλούµενα «κοινωνικά µικροδάνεια» ή «λαϊκά
µικροδάνεια» δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας που δεν κοστίζουν ακριβά για το
κράτος, αφού σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες σε ετήσια βάση, µια νέα θέση
εργασίας µέσω ADIE κοστίζει 1707 ευρώ, έναντι κόστους 6.546 ευρώ για τη
διατήρηση µιας θέσης εργασίας και 13.829 ευρώ για το επίδοµα ανεργίας».(Le
Monde,9.3.2009)
Αξίζει ακόµη να τονιστεί ότι η ADIE µπορεί να χρησιµοποιήσει και τα προϊόντα του
εγγυοδοτικού συστήµατος της Γαλλίας, αφού από το 2005 έχει ιδρυθεί µε ειδικό νόµο
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ένα «Κοινωνικό Ταµείο Συνοχής» (την διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων της Γαλλίας / Caisse des depots et des consignations)
το οποίο παρέχει κεφάλαια στις εταιρείες εγγυήσεων της χώρας για να τα
χρησιµοποιήσουν στη συνέχεια µε την µορφή εγγυήσεων στις οργανώσεις των
µικροπιστώσεων.
∆. Στην αγορά των µικροδανείων ξεχωρίζουν και κάποιοι φορείς εθνικής
εµβέλειας που παρέχουν µια µεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών
καθώς και ένα σύνθετο µίγµα χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και
συµβουλευτικών υπηρεσιών.
Ένα τέτοιο µοντέλο στήριξης των ΜΜΕ συναντάται στη Σουηδία, µε την κρατική
εταιρεία Almi, η οποία ιδρύθηκε το 1994 και διαθέτει 21 θυγατρικές, περιφερειακές
εταιρείες, διάσπαρτες σε όλη την επικράτεια της χώρας καλύπτοντας έτσι κάθε
περιοχή της Σουηδίας. Από τις θυγατρικές αυτές το 51% ανήκει στην Almi και το
υπόλοιπο 49% ανήκει στις περιφερειακές, τοπικές δηµοτικές αρχές. Η µοναδικότητα
της Almi που διαχειρίζεται 450 εκατ. ευρώ έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει στους
πελάτες της αφενός µεν προϊόντα χρηµατοδότησης και πιστοδότησης, αφετέρου δε
συµβουλευτικές υπηρεσίες. Με άλλα λόγια προσφέρει ένα πλούσιο µίγµα
χρηµατοδοτικών και πιστοδοτικών προϊόντων, µικροδάνεια ή δάνεια για υπό ίδρυση ή
νεοσύστατες ή υφιστάµενες επιχειρήσεις, δάνεια για καινοτόµα προϊόντα ή
καινοτοµικές επενδύσεις, δάνεια για εξαγωγικές επιχειρήσεις, εγγυήσεις σε
επιχειρήσεις και σε εγγυητικές επιστολές τραπεζών καθώς και συµµετοχές / κεφάλαια
επιχειρηµατικών κινδύνων (µέσω 6 περιφερειακών Venture Capital) που µπορούν να
συνδυαστούν και µε την προσφορά υψηλής ποιότητας συµβουλευτικών υπηρεσιών
προς τις επιχειρήσεις (για αποτελεσµατικότερη οργάνωση και ανάπτυξη αυτών, για
αναδιοργάνωση, για επιχειρηµατικά σχέδια κλπ).
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Almi είναι ότι αναλαµβάνει πάντα υψηλούς
κινδύνους αλλά εστιάζει στη βιωσιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου και τις
ικανότητες της διοίκησης της επιχείρησης και το κυριότερο για να αντισταθµίσει τους
αναλαµβανόµενους υψηλούς κινδύνους και συγχρόνως για να αποτελεί
συµπληρωµατικό και όχι ανταγωνιστικό εργαλείο της χρηµατοπιστωτικής αγοράς και
των εµπορικών τραπεζών επιβαρύνει πάντα τα δάνεια των πελατών της ΜΜΕ µε
επιτόκια υψηλότερα από εκείνα της αγοράς, προσαρµόζοντας όµως τους όρους
αποπληρωµής του δανείου µε την αναµενόµενη πορεία ανάπτυξης της ΜΜΕ. Αυτό
µάλιστα αποτελεί και την εξαίρεση στον κανόνα αφού στην αγορά µικροδανείων
επικρατούν ευνοϊκά επιτόκια.
Σηµειώνεται ότι το ανώτατο ύψος των µικροδανείων της Almi είναι 25.000 ευρώ, οι
εγγυήσεις της καλύπτουν κατ’ ανώτατο το 50% της ζηµιάς, ενώ η Almi χρηµατοδοτεί
έως το 50% των χρηµατοοικονοµικών αναγκών µιας ΜΜΕ. Από την ίδρυσή της έως
τα τέλη του 2008 έχει χορηγήσει δάνεια που ξεπερνούν συνολικά τα 1,3 δισ. Ευρώ σε
περίπου 40.000 επιχειρήσεις από τις οποίες ποσοστό 45% είναι νέες επιχειρήσεις. Ένα
σηµαντικό ποσοστό αυτών των δανείων έχει τη µορφή των µικροδανείων και έχει
κατευθυνθεί σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες (περίπου 20% του συνόλου)
και σε άτοµα που έχουν γεννηθεί σε χώρες εκτός Σουηδίας (περίπου 15% του
συνόλου).
Στην Φινλανδία, η ανώνυµη κρατική εταιρεία Finnvera, αποτέλεσµα της συγχώνευσης
του Φινλανδικού Ταµείου Εγγυήσεων (που ιδρύθηκε το 1963) και της εταιρίας
δανείων KERA, αποτελεί επίσης ένα µοντέλο παροχής σύνθετου µίγµατος προϊόντων
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χρηµατοοικονοµικής τεχνικής (financial engineering). Η Finnvera , που είναι ένα
ειδικό χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, µε ίδια κεφάλαια που ξεπερνούν τα 350 εκατ.ευρώ,
παρέχει δάνεια, µικροδάνεια (καλύπτει περισσότερα από τα 4/5 της αγοράς
µικροδανείων στη Φινλανδία) και εγγυήσεις, ενώ µέσω της θυγατρικής της
«Aloitusrahasto Vera Oy» πραγµατοποιεί επενδύσεις επιχειρηµατικού κινδύνου
(Venture Capital) για δραστηριότητες µικροµεσαίων επιχειρήσεων στο εσωτερικό της
χώρας. Επιπλέον παρέχει εγγυήσεις / ασφαλίσεις εξαγωγικών πιστώσεων, αφού έχει
και την ιδιότητα του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.
Για την υλοποίηση της αποστολής της διαθέτει δίκτυο 16 περιφερειακών γραφείων,
υποστηρίζοντας ΜΜΕ που δεν έχουν υψηλά ίδια κεφάλαια και επαρκείς εξασφαλίσεις,
αλλά υλοποιούν έξυπνα επιχειρηµατικά σχέδια και είναι κερδοφόρες. Η Finnvera για
να καλύψει τις ανάγκες της σε κεφάλαια για τη χορήγηση δανείων, εγγυήσεων κλπ.
δανείζεται στην χρηµατοπιστωτική αγορά (η ΕΤΕπ είναι ένας βασικός δανειστής
της), και για τον δανεισµό της εγγυάται το φινλανδικό κράτος. Το κράτος επίσης
καλύπτει µέρος των τελικών ζηµιών της Finnvera (40-65% ανάλογα µε την
περιφέρεια όπου δραστηριοποιούνται οι ΜΜΕ), ενώ είναι υπεύθυνο εξ ολοκλήρου για
τις εγγυήσεις / ασφαλίσεις των εξαγωγικών πιστώσεων.
Τα υπόλοιπα των δανείων και εγγυήσεων στο τέλος του 2008 και χωρίς να ληφθούν
υπόψη οι αναληφθέντες κίνδυνοι για τις εξαγωγές ανέρχονταν σε 2,8 δισ. ευρώ
(περίπου 1,8 δισ. ευρώ δάνεια και 1 δισ. ευρώ εγγυήσεις) και για την περίοδο 20032007 από τα δάνεια και τις εγγυήσεις της Finnvera επωφελήθηκαν κατά µέσο όρο
ετησίως 3.300 νέες επιχειρήσεις και δηµιουργήθηκαν ετησίως κατά µέσο όρο 10.750
νέες θέσεις εργασίας.
Για την κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών των φινλανδικών επιχειρήσεων
χρησιµοποιεί επτά (7) δανειακά προγράµµατα / προϊόντα, που καλύπτουν όλους τους
κλάδους της οικονοµίας µε εξαίρεση, αγροτικές, κτηνιατρικές, δασικές και
κατασκευαστικές επιχειρήσεις, τα ακόλουθα :
• Επιχειρηµατικά δάνεια (entrepreneur loans) που αφορούν στην ίδρυση ή
µεταβίβαση ή εξαγορά µιάς µικρής επιχείρησης. Το ανώτατο ποσό του δανείου
ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και ο επιχειρηµατίας οφείλει να καλύψει µε ίδια κεφάλαια
το 20% του κόστους του επιχειρηµατικού του εγχειρήµατος. Η ανώτατη διάρκεια
δανείων είναι 10 έτη, µε την ανώτατη διάρκεια της περιόδου χάριτος τα 3 έτη. Το
δάνειο επιδοτείται εν µέρει από τον κρατικό προϋπολογισµό και κοινοτικά
προγράµµατα. Για την χορήγηση του δανείου εξετάζεται και αξιολογείται το business
plan του υποψήφιου δανειζόµενου / επιχειρηµατία, ο οποίος είναι προσωπικά
υπεύθυνος για την αποπληρωµή του δανείου. Το δάνειο επιβαρύνεται µε
διαχειριστική προµήθεια.
• Περιβαλλοντικά δάνεια (environment loans), τα οποία χρηµατοδοτούν
περιβαλλοντικά επενδυτικά σχέδια που έχουν θετική επίδραση στη παραγωγική
διαδικασία και στην ενεργειακή κατανάλωση, στον περιορισµό ρύπων, στη µείωση
εκποµπής θερµότητας, στην ανακύκλωση κλπ. Τα περιβαλλοντικά δάνεια αφορούν τις
ΜΜΕ που απασχολούν λιγότερα α ό 2 0 άτοµα µε κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ
και καλύπτουν έως το 75% των επιλέξιµων δαπανών και το ανώτατο ύψος των
δανείων µπορεί να φθάσει το 1 εκατ. ευρώ. Το ύψος του επιτοκίου εξαρτάται από
τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο και τις παρεχόµενες εξασφαλίσεις αλλά είναι
χαµηλότερο από το ύψος του επιτοκίου ενός κανονικού επενδυτικού δανείου της
Finnvera. Η ανώτατη διάρκεια του δανείου είναι συνήθως 5 έτη, µε περίοδο χάριτος
τα 2 έτη. Το δάνειο επιβαρύνεται µε διαχειριστική προµήθεια.
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• Αναπτυξιακά δάνεια (development plans), που καλύπτουν επενδυτικές και
λειτουργικές δαπάνες µίας επιχείρησης, η οποία απασχολεί λιγότερα από 250 άτοµα
και έχει κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ. Το ανώτατο ποσό του δανείου ανέρχεται
στη περίπτωση αυτή στα 400.000 ευρώ και καλύπτει έως το 75% των επιλέξιµων
δαπανών. Συνήθως η ανώτατη διάρκεια είναι 5 έτη και το επιτόκιο επιδοτείται εν
µέρει από τον κρατικό προϋπολογισµό. Το δάνειο επιβαρύνεται και µε διαχειριστική
προµήθεια.
• Κεφαλαιουχικά δάνεια (capital loans), που κατευθύνονται µόνο σε µεσαίες και
µεγάλες επιχειρήσεις µε τη µορφή ΕΠΕ ή ΑΕ. Το ύψος και οι όροι του δανείου είναι
διαπραγµατεύσιµοι σε κάθε περίπτωση, αφού πρόκειται για δάνειο µειωµένης
εξασφάλισης.
• ∆άνειο διεθνοποίησης (funding for internalization) που αποσκοπεί στη στήριξη των
επιχειρήσεων (που απασχολούν λιγότερα από 250 άτοµα, µε κύκλο εργασιών στα 50
εκατ. ευρώ) να αναπτυχθούν εκτός των συνόρων της Φινλανδίας. Το δάνειο στην
περίπτωση αυτή µπορεί να συνοδεύεται και από εγγύηση της Finnvera. Το δάνειο έχει
ανώτατη διάρκεια τα 10 έτη, µε 2 έτη περίοδο χάριτος. Το ύψος του επιτοκίου και
της προµήθειας της εγγύησης εξαρτάται από τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο, τις
εξασφαλίσεις, τη διάρκεια του δανείου, την αποδοτικότητα της επιχείρησης και τον
κίνδυνο χώρας, όπου εγκαθίσταται η επιχείρηση. Μια διαχειριστική προµήθεια
επιβαρύνει κάθε δάνειο και εγγύηση.
• ∆άνεια για γυναίκες επιχειρηµατίες (loans for women entrepreneurs) το ύψος των
οποίων κυµαίνεται από 3.000 έως 35.000 ευρώ πρόκειται δηλαδή για την κατηγορία
µικροδανείων. Τα δάνεια αυτά δίδονται σε γυναίκες µε την προϋπόθεση ότι αυτές
ανάλογα µε την µορφή της επιχείρησης κατέχουν το 50% και άνω των µετοχών ή το
50% των µετόχων / εταίρων στην επιχείρηση είναι γυναίκες και το ήµισυ των
αρχικών επενδύσεων έχουν χρηµατοδοτήσει γυναίκες ή αυτοαπασχολούµενος /
ατοµική επιχείρηση είναι ή ανήκει σε γυναίκα, ενώ απαραίτητα πάντα µια γυναίκα
διοικεί full time την επιχείρηση. Επιλέξιµες είναι οι πολύ µικρές επιχειρήσεις,
νεοσύστατες ή υφιστάµενες, που δεν απασχολούν περισσότερα από πέντε (5) άτοµα
και τα δάνεια δύνανται να καλύψουν τόσο λειτουργικές όσο και επενδυτικές δαπάνες.
Το επιτόκιο του δανείου επιδοτείται εν µέρει από τον κρατικό προϋπολογισµό ή από
ευρωπαϊκά προγράµµατα, ενώ υπάρχει πάντα επιβάρυνση των δανείων µε
διαχειριστική προµήθεια. Η διάρκεια των µικροδανείων αυτών είναι 5 έτη µε ένα (1)
έτος περίοδο χάριτος.
• Μικροδάνεια (Microloans), τα βασικά χαρακτηριστικά των οποίων είναι παρόµοια µε
τα δάνεια γυναικείας επιχειρηµατικότητας, δηλαδή κυµαίνονται από 3.000 ευρώ έως
35.000 ευρώ, έχουν διάρκεια 5 έτη µε περίοδο χάριτος ένα (1) έτος, το επιτόκιο του
δανείου επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό και κοινοτικά προγράµµατα, όλα
τα δάνεια επιβαρύνονται µε διαχειριστική προµήθεια και κατευθύνονται σε πολύ
µικρές επιχειρήσεις, νεοσύστατες ή υφιστάµενες, που απασχολούν έως 5 άτοµα. Σε
όλες τις περιπτώσεις ζητούνται προσωπικές εγγυήσεις ή άλλης µορφής εγγύηση από
τους δανειζόµενους αλλά όπως και στα δάνεια για γυναίκες επιχειρηµατίες, η ανώτατη
εξασφάλιση ενός µετόχου δεν µπορεί να ξεπερνά τα 20.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο
ποσό των συνολικών παρεχόµενων εξασφαλίσεων δεν µπορεί να ξεπερνά το ύψος
του δανείου.
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Εκτός όµως από τα δανειακά προϊόντα86
η Finnvera έχει δηµιουργήσει και
εγγυοδοτικά προϊόντα (π.χ. Finnvera Guarantee, Environmental Guarantee, Microenterprise guarantee) µε σκοπό να προωθήσει την υλοποίηση των επιχειρηµατικών
εγχειρηµάτων των ΜΜΕ µέσω της ευκολότερης προσφυγής τους στο
χρηµατοπιστωτικό και χρηµατοδοτικό σύστηµα της χώρας. Για παράδειγµα, η
εγγύηση της µικρο-επιχείρησης «micro enterprise guarantee» µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από νεοσύστατες επιχειρήσεις ή από υφιστάµενες µικρές επιχειρήσεις
που απασχολούν λιγότερους από 50 απασχολούµενους σε ετήσια βάση και δεν
διαθέτουν επαρκείς εξασφαλίσεις. Το ανώτατο ποσό κάλυψης είναι 60% και το
συνολικό ποσό εγγύησης δεν µπορεί να ξεπεράσει τις 85.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
Η ετήσια προµήθεια της εγγύησης ανέρχεται σε 1,75% του ποσού της εγγύησης, ενώ
καταβάλλονται από τον εγγυοδοτούµενο και προµήθειες (προµήθεια διαχείρισης και
προµήθεια εξέτασης του φακέλου). Παράλληλα προγράµµατα εγγυοδοσίας
µπορούν να τύχουν αντεγγυήσεων από το κράτος ή ευρωπαϊκών
προγραµµάτων / ΕΤΑΕ.
Τέλος αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η Finnvera για την αντιµετώπιση της
χρηµατοπιστωτικής κρίσης δηµιούργησε ένα νέο πρόγραµµα / προϊόν το
οποίο εισήγαγε στην φινλανδική αγορά την 6η Μαρτίου 2009 µε τίτλο «∆άνεια και
Εγγυήσεις Αντικυκλικού Χαρακτήρα για Κεφάλαια Κίνησης και Επενδύσεις»
(Counter – Cyclical Loan and Guarantee for Working Capital and
Investments).
Το πρόγραµµα αυτό µε προϋπολογισµό 900 εκατ. ευρώ έχει ως στόχο να στηρίξει µε
δάνεια και εγγυήσεις, τη περίοδο 2009-2011, περίπου 6.000 επιχειρήσεις, κυρίως
ΜΜΕ αλλά και για πρώτη φορά µεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν από 250-1000
άτοµα, των οποίων η ρευστότητα και η κερδοφορία υποφέρουν λόγω της
χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης και ως εκ τούτου έχουν ανάγκη
κεφαλαίων κίνησης για να ενισχύσουν την ρευστότητά τους και / ή επενδυτικών
δανείων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα
τους.
Το ίδιο πρόγραµµα µπορεί βέβαια να εξυπηρετήσει και υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
Βασική προϋπόθεση για να επωφεληθεί µια επιχείρηση ενός δανείου ή εγγύησης από
το πρόγραµµα αυτό της Finnvera είναι η έγγραφη ανάληψη υποχρέωσης από
την Τράπεζα ότι θα παράσχει πρόσθετη χρηµατοδότηση και / ή θα
«αναπροσαρµόσει» την χρηµατοδότηση της επιχείρησης τουλάχιστον για
ένα χρόνο. Αναπροσαρµογή σηµαίνει παροχή περιόδου χάριτος,
επιµήκυνση της περιόδου του δανείου ή χαµηλότερα επιτόκια.
Επίσης τα δάνεια και οι εγγυήσεις του προγράµµατος αυτού δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την αποπληρωµή παλαιών δανείων ή άλλων υποχρεώσεων προς
την Finnvera ή άλλου χρηµατοδότη. Το ύψος του δανείου και της εγγύησης
κυµαίνεται από 30 χιλ. ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ και το ανώτατο ποσό των δανείων
και των εγγυήσεων σε µια επιχείρηση δεν µπορεί να ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ. Η
συµµετοχή της Finnvera στο σύνολο της χρηµατοδότησης θα κυµανθεί από 5 0-70%
και το ποσοστό αυτό µπορεί να είναι υψηλότερο στις περιπτώσεις µιας πολύµικρής
επιχείρησης ή σε ποσά χρηµατοδότησης χαµηλού βεληνεκούς. Η εγγύηση της
86 Αξίζει να σηµειωθεί για το φινλανδικό µοντέλο ότι οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις, νεοσύστατες ή νέες µπορούν να λάβουν σηµαντικές
πληροφορίες και συµβουλές σχετικές µε τον ορθολογικότερο τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας τους από εθνικές ή περιφερειακές αρχές.
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Finnvera θα καλύπτει έως 80% του δανείου της Τράπεζας. Το επιτόκιο του δανείου
της Finnvera µπορεί να είναι σταθερό ή µεταβαλλόµενο (Euribor 6 µηνών), ενώ ένα
επιπλέον περιθώριο προστίθεται στο κόστος δανεισµού κάθε πελάτη, το ύψος του
οποίου θα εξαρτηθεί από τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο, την αντεγγύηση και την
διάρκεια του δανείου. Από τους ίδιους ως άνω παράγοντες εξαρτάται και το ύψος της
ετήσιας προµήθειας της εγγύησης. Επίσης µια διαχειριστική προµήθεια θα
καταβάλλεται από τους δανειζόµενους για τα δάνεια και τις εγγυήσεις. Οι
εξασφαλίσεις που ζητούνται είναι διαπραγµατεύσιµες κατά περίπτωση, ενώ τα δάνεια
θα έχουν διάρκεια 5-6 έτη µε περίοδο χάριτος 2-3 έτη.
Σε γενικές γραµµές διαπιστώνουµε από τους όρους του προγράµµατος αυτού τα
εξής:
1. Η Finnvera (και συνεπώς το Φινλανδικό κράτος) για να διατηρήσει ή να στηρίξει
την απασχόληση σε επιχειρήσεις ζωτικής σηµασίας εντάσσει στο νέο πρόγραµµα και
τις µεγάλες επιχειρήσεις (από 250- 1000 απασχολούµενους). Ταυτόχρονα επιδιώκει
όχι µόνον την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, αλλά και την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας µέσω της συνέχισης των επενδύσεων αυτών µε δάνεια τόσο
βραχυπρόθεσµα όσο και µεσο-µακροπρόθεσµα.
2. Η Finnvera (και συνεπώς και το Φινλανδικό κράτος) και στο πρόγραµµα αυτό,
αξιολογεί πρώτα τις επιχειρήσεις (εξετάζονται όλες οι επιχειρήσεις πριν παρθεί
απόφαση από την Finnvera) και ως εκ τούτου δεν χαλαρώνει την πιστοδοτική της
πολιτική παρά την κρίση. Παράλληλα θέτει «αυστηρές» προδιαγραφές στις τράπεζες
εφόσον επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν το πρόγραµµα (πρόσθετη χρηµατοδότηση
και ευνοϊκότεροι όροι δανείων) καθώς και απαγόρευση χρήσης των προϊόντων του
προγράµµατος για αποπληρωµή παλαιών δανείων ή άλλων υποχρεώσεων προς την
Finnvera ή άλλες τράπεζες / δανειστές.
Αυτό το τελευταίο οδηγεί στη σκέψη ότι αν συνδεθεί το πρόγραµµα και µε κ οινοτικά
προγράµµατα δεν πρέπει να αντιβαίνει τις κοινοτικές διατάξεις. Για αυτό µάλιστα το
ποσοστό κάλυψης των δανείων µε εγγυήσεις είναι 80%.
3. Η Finnvera (και συνεπώς και το Φινλανδικό κράτος) θέτει αυστηρούς όρους και για
τους χρήστες του προγράµµατος, δηλαδή τις επιχειρήσεις, µολονότι πρόκειται για
πρόγραµµα κρίσης. ∆ηλαδή όλα τα δάνεια επιβαρύνονται µε υψηλό κόστος (επιτόκιο
και περιθώριο), ενώ οι εγγυήσεις επιβαρύνονται µε ετήσια προµήθεια, το ύψος των
οποίων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
Συµπερασµατικά θα µπορούσε να λεχθεί ότι η αγορά των µικροδανείων
αρχίζει να διαµορφώνει στο σύνολό της µια νέα τάξη πραγµάτων, στην
οποία συνυπάρχουν «παίκτες» που είτε λειτουργούν στα πλαίσια του
χρηµατοπιστωτικού και χρηµατοδοτικού συστήµατος, είτε τους όρους
λειτουργίας τους ορίζει ένα ειδικό νοµικό πλαίσιο.
Επειδή όµως - και λόγω της κρίσης - διαφαίνεται ότι ορισµένες
χρηµατοοικονοµικές ανάγκες των ΜΜΕ δεν ικανοποιούνται εύκολα και
γρήγορα από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ακόµη και αν τα αιτούµενα
ποσά δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά, κερδίζει σιγά σιγά έδαφος η άποψη ότι
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απαιτείται να θεσπιστεί ένα νοµοθετικό πλαίσιο σε όλα τα κράτη-µέλη της
Ε.Ε για την αγορά των µικροδανείων.87
Το ειδικό νοµοθετικό πλαίσιο θα µπορούσε να προβλέπει την δανειοδότηση
των ΜΜΕ µέσω τραπεζών και άλλων ειδικών φορέων µε «µικροδάνεια» ή
ακόµη και µε «µεσοδάνεια», δηλαδή δάνεια που θα µπορούσαν να φθάνουν
το ποσό των 50.000 ευρώ, αλλά που θα χορηγούνται µε ευνοϊκούς όρους,
κυρίως όταν απευθύνονται σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (σε ανέργους ή
σε ΜΜΕ που είναι εγκατεστηµένες σε περιοχές που πλήττονται από σοβαρή
οικονοµική κρίση ή έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά π.χ. νησιώτικες,
ορεινές περιοχές).

5.1.5. Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing)
Με το Ν.1665/86, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.2682/99, καθιερώθηκε στην Ελλάδα
ο θεσµός της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή όπως επικράτησε µε τον όρο Leasing.
Η χρηµατοδοτική µίσθωση αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο χρηµατοδότησης που
απευθύνεται κυρίως στις επιχειρήσεις που επιθυµούν να αποφύγουν τον µακροχρόνιο
δεσµευτικό τραπεζικό δανεισµό ή αντιµετωπίζουν προβλήµατα αρχικής ρευστότητας.
Η Χρηµατοδοτική Μίσθωση είναι µία σύγχρονη µέθοδος µεσοµακροπρόθεσµης
χρηµατοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελµατιών για την απόκτηση παγίων
στοιχείων, δηλαδή εξοπλισµού και ακινήτων για επαγγελµατική χρήση. Κάθε
επιχείρηση ανεξάρτητα από νοµική µορφή και µέγεθος, καθώς και κάθε
επαγγελµατίας µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτή τη µορφή χρηµατοδότησης. Η
επιχείρηση ή ο επαγγελµατίας επιλέγει τον εξοπλισµό ή το ακίνητο που θεωρεί
κατάλληλο για τις ανάγκες του, η εταιρεία Leasing αγοράζει τον εξοπλισµό αυτό από
τον προµηθευτή ή το ακίνητο από τον ιδιοκτήτη του και στη συνέχεια ενοικιάζει το
µεν εξοπλισµό για περίοδο τουλάχιστον 3 χρόνων, το δε ακίνητο τουλάχιστον για 10
χρόνια.
Στο τέλος της µισθωτικής περιόδου, ο µισθωτής µπορεί είτε να επιστρέψει το πάγιο
και να τερµατίσει το συµβόλαιο, είτε να εξαγοράσει το πάγιο (εξοπλισµός-ακίνητο)
έναντι συµβολικού τιµήµατος είτε να ανανεώσει τη σύµβαση για ορισµένο χρόνο.
Μορφές χρηµατοδοτικής µίσθωσης:
• Χρηµατοδοτική µίσθωση κινητού εξοπλισµού, για αγορά κάθε είδους
καινούργιου ή µεταχειρισµένου εξοπλισµού από την Ελλάδα ή το εξωτερικό,
όπως: µηχανήµατα κάθε είδους, οχήµατα επιβατηγά και φορτηγά, έπιπλα,
ηλεκτρονικό εξοπλισµό, τηλεφωνικά κέντρα και δίκτυα, κλιµατιστικά,
εξοπλισµό ιατρείων, ξενοδοχείων και εστιατορίων, αγροτικά και οδοποιητικά
µηχανήµατα κλπ.
• Χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων για αγορά επαγγελµατικής στέγης ή
ιδιόκτητης έδρας για την επιχείρηση τη δραστηριότητά της.

87

Η ανάπτυξη της αγοράς των µικροδανείων για επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να προσφύγουν στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αποτελεί
έναν από τους βασικούς στόχους της νέας κοινοτικής πρωτοβουλίας JEREMIE που θα καλύψει την περίοδο 2007-2013.
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•

Πώληση και επαναµίσθωση (sale and lease back). Ο επιχειρηµατίας µπορεί
στην περίπτωση που αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας να πουλήσει τον
εξοπλισµό του ή το επαγγελµατικό ακίνητο στην εταιρεία leasing και στη
συνέχεια να τα µισθώσει πάλι ο ίδιος µε προσυµφωνηµένους όρους.

Οι ωφέλειες για το µισθωτή-επενδυτή από τη χρήση του Leasing έγκεινται στο ότι τα
µισθώµατα που καταβάλλονται στην εταιρεία leasing για τον εξοπλισµό και το τµήµα
των µισθωµάτων που αφορά σε κτίριο, θεωρούνται δαπάνες και µειώνουν το
φορολογητέο εισόδηµα. Επιπλέον η επιχείρηση και ο επαγγελµατίας µπορούν να
χρησιµοποιήσουν άµεσα τον εξοπλισµό/ακίνητο που έχουν επιλέξει, καθώς η εταιρεία
leasing καλύπτει µέχρι και το 100% της αξίας της επένδυσης, περιλαµβανοµένου του
ΦΠΑ στην περίπτωση κινητού εξοπλισµού.
Ο επενδυτής µπορεί να επιτύχει καλύτερους όρους προµήθειας εξοπλισµού ή
απόκτησης επαγγελµατικού ακινήτου, καθώς η αξίας τους εξοφλείται άµεσα τοις
µετρητοίς. Η διάρκεια της µίσθωσης και το ύψος του µισθώµατος ορίζονται σύµφωνα
µε τις οικονοµικές δυνατότητες της επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη και τυχόν
εποχικοί παράγοντες. Μετά τη λήξη της µισθωτικής περιόδου ο επενδυτής αποκτά την
κυριότητα του παγίου έναντι προσυµφωνηµένου (συνήθως συµβολικού) τιµήµατος. Η
απόκτηση του ακινήτου είναι απαλλαγµένη από το φόρο µεταβίβασης. Ο επενδυτής
προστατεύεται από την τεχνολογική απαξίωση του εξοπλισµού του, τον οποίο µπορεί
να ανανεώνει χωρίς να δεσµεύει τα διαθέσιµα κεφάλαιά του. Βελτιώνεται η εικόνα
του ισολογισµού της επιχείρησης και της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.

5.1.6. Πρακτορία Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων (Factoring)
Στην Ελλάδα ο θεσµός των εταιρειών Factoring εφαρµόστηκε µε τον Ν.1905/90. Ο
θεσµός του factoring είναι αρκετά διαδεδοµένος στην Ελλάδα ως µορφή
χρηµατοδότησης και εντάσσεται στη δραστηριότητα τραπεζών ή ανωνύµων εταιριών
(που ανήκουν σε τραπεζικούς οµίλους). Πιο συγκεκριµένα, το factoring λειτουργεί µε
βάση µια σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του επιχειρηµατία – προµηθευτή και της
εταιρείας – πράκτορα, µε την οποία ο προµηθευτής εκχωρεί στον πράκτορα
απαιτήσεις είσπραξης οφειλών έναντι των πελατών του. Πιο απλά, ο προµηθευτής
αναθέτει στον πράκτορα να εισπράξει εκείνος οφειλόµενα ποσά από τιµολόγια,
επιταγές, συναλλαγµατικές κλπ. που του έχουν δώσει οι πελάτες του, ακολουθώντας
τις νόµιµες διαδικασίες είσπραξης. Συνήθως ο πράκτορας αποδίδει στον προµηθευτή
άµεσα το 80% των οφειλοµένων ποσών, µε αντίστοιχη χρέωση από 0,5% - 2% επί
του ποσού των απαιτήσεων.
To factoring αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
• Την προεξόφληση (χρηµατοδότηση) απαιτήσεων,
• Τη λογιστική παρακολούθηση,
• Την είσπραξη των απαιτήσεων,
• Την πιστωτική αξιολόγηση των πελατών και
• Την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από αδυναµία πληρωµής των
απαιτήσεων.
Τα πλεονεκτήµατα της χρηµατοδότησης µέσω factoring έγκεινται στο ότι αποτελεί
ένα εύκολο άµεσο και γρήγορο τρόπο χρηµατοδότησης, ενώ παράλληλα όλες τις
διαδικασίες παρακολούθησης και είσπραξης των απαιτήσεων µιας επιχείρησης τις
αναλαµβάνει ο πράκτορας, ιδιαίτερα όταν την επιχείρηση βαραίνουν ζηµίες από
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αφερέγγυους πελάτες. Το τελευταίο είναι σηµαντικό, είτε διότι οι δικαστικές δαπάνες
είσπραξης των οφειλοµένων προς την επιχείρηση ποσών είναι µεγάλες, είτε διότι δεν
υπάρχουν εµπράγµατες ασφάλειες (π.χ. προσηµειώσεις, υποθήκες κλπ.) για τις
απαιτήσεις.
Οι ΜΜΕ καταφεύγουν σε αυτόν τον τρόπο χρηµατοδότησης κυρίως:
• για να χρηµατοδοτηθούν άµεσα για τις τρέχουσες ανάγκες τους όταν δεν έχουν
εµπράγµατες εγγυήσεις
• όταν έχουν αυξηµένη ζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών και δεν µπορούν να
ανταποκριθούν παρά µόνο µε ασύµφορους όρους προς τους προµηθευτές τους
• όταν οι διαδικασίες είσπραξης των απαιτήσεών τους είναι εξαιρετικά δαπανηρές
• όταν έχουν µεγάλες ζηµιές από αφερέγγυους πελάτες
ο θεσµός του Factoring επιτρέπει την ορθολογικότερη διοίκηση των επιχειρήσεων, τη
χρηµατοδότησή τους, την ασφάλιση των απαιτήσεων του προµηθευτή και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.

5.2. Χρηµατοδότηση στην ΕΕ µε παραχώρηση δικαιωµάτων

5.2.1. Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Venture
Capital)
Τα Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Venture Capital) είναι ένας
τρόπος χρηµατοδότησης της ίδρυσης, ανάπτυξης ή εξαγοράς µιας εταιρείας, βάσει
του οποίου ο επενδυτής αποκτά τµήµα του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως
αντάλλαγµα για την παροχή χρηµατοδότησης. Οι εταιρείες Venture Capital
χρηµατοδοτούν τις επιχειρήσεις – πελάτες τους µε αντάλλαγµα την απόκτηση ενός
ποσοστού των µετοχών τους. Το ποσοστό αυτό ποικίλει ανάλογα µε το ύψος της
χρηµατοδότησης και το µέγεθος της χρηµατοδοτούµενης επιχείρησης, αλλά κατά
κανόνα κυµαίνεται στα επίπεδα 30%-50% του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου. Η
χρονική διάρκεια της επένδυσης κυµαίνεται συνήθως µεταξύ 3 και 7 ετών.
Συνεργαζόµενες µε µια επιχείρηση τα Venture Capital δεν αρκούνται απλά στην
παροχή κεφαλαίων, αλλά επιδιώκουν να παράσχουν βοήθεια µε διάφορους τρόπους
και ιδιαίτερα µε την ενίσχυση του µάνατζµεντ. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της
χρηµατοδότησης µέσω Venture Capital είναι η επιχείρηση δεν υποχρεούται στην
παροχή εγγυήσεων για το κεφάλαιο που της παρέχεται. Έτσι, το Venture Capital δεν
διεκδικεί επιστροφή των χρηµάτων που επένδυσε στην εταιρεία σε περίπτωση που
αυτή αποτύχει στην επιχειρηµατική προσπάθειά της (εφόσον το κεφάλαιο που
επένδυσε το Venture Capital στην εταιρεία χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε τους όρους
της συµφωνίας ανάµεσα στα δύο µέρη).
Η διαφορά µε την τραπεζική δανειακή χρηµατοδότηση είναι λοιπόν ότι στην
περίπτωση των venture capitals ο χρηµατοδότης – εταιρεία συµµετέχει στο
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επιχειρηµατικό ρίσκο όπως και η επιχείρηση. Ταυτόχρονα, η εταιρεία µπορεί να
λειτουργήσει και ως σύµβουλος προς την επιχείρηση για διάφορα θέµατα. Οι
Εταιρείες Επιχειρηµατικών Συµµετοχών επενδύουν µε µέσο-µακροπρόθεσµοο
ορίζοντα και επιδιώκουν να ρευστοποιούν τη συµµετοχή τους σε προσυµφωνηµένο
χρόνο και µε προσυµφωνηµένο τρόπο. Στόχος τους, δηλαδή, είναι η άντληση κερδών
από την υπεραξία των µετοχών, υπεραξία που δηµιουργείται και από τη συµµετοχή
και συµβολή των Εταιριών Επιχειρηµατικών Συµµετοχών στην ανάπτυξη µιας
επιχείρησης µέσω των εµπειριών, επαφών, καθώς και της οικονοµικής, εµπορικής και
διοικητικής τεχνογνωσίας που προσφέρουν.
Τα προϊόντα της αγοράς Venture Capital είναι σχετικά ακριβά και σε συνδυασµό µε
την ασυµµετρία της πληροφόρησης, την δυσκολία αξιολόγησης των κινδύνων, την
έλλειψη εξειδικευµένων στελεχών στην αγορά Venture Capital (είναι δύσκολο να
βρεθούν πρόσωπα που συνδυάζουν χρηµατοπιστωτική δεξιότητα µε επιχειρηµατικές
γνώσεις καθώς και ειδικές γνώσεις για επιµέρους τοµείς και τεχνολογική γνώση) αλλά
και την έλλειψη συνεργασίας εταιριών Venture Capital, Πανεπιστηµίων, Ερευνητικών
/ Τεχνολογικών Εταιριών, Επιστηµόνων και επιχειρήσεων δηµιουργούν συνθήκες
ατονίας στην αγορά Venture Capital και κατ’ επέκταση αποκλεισµό από την αγορά
αυτή των µικρών επιχειρήσεων, νεοσύστατων, νέων ή υφισταµένων.
Επειδή η αγορά επιχειρηµατικών κεφαλαίων (Risk Capital) γνώρισε στις ΗΠΑ
ιδιαίτερη άνθηση τις δεκαετίες του 1960, 1970 και 1980, περίοδο κατά την οποία
αναπτύχθηκαν στη χώρα αυτή µε ταχύτατους ρυθµούς οι τοµείς της
µικροηλεκτρονικής, της βιοτεχνολογίας και εν γένει της προηγµένης τεχνολογίας, µε
αποτέλεσµα να τραβήξουν το ενδιαφέρον των επενδυτών και να δηµιουργηθούν
χιλιάδες νέες επιχειρήσεις, η πανεπιστηµιακή κοινότητα, η κοινή γνώµη και οι
επενδυτές ταύτισαν για µια µεγάλη περίοδο την αγορά αυτή µόνο µε προϊόντα και
επιχειρήσεις προηγµένης και υψηλής τεχνολογίας. Όµως από την εµπειρία και την
πρακτική διαπιστώνεται ότι επενδύσεις της αγοράς επιχειρηµατικών
κεφαλαίων δεν είναι συνδεδεµένες µόνο µε τις εταιρίες και τα προϊόντα
υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας.
Για παράδειγµα, η κατανοµή των επενδύσεων στην Ευρώπη (σύµφωνα µε τις Ετήσιες
Εκθέσεις της ΕVCA / European Private Equity and Venture Capital Association)
καταδεικνύει ότι οι τοµείς της υψηλής τεχνολογίας (π.χ. βιοτεχνολογία, ηλεκτρονικά,
λογισµικό και Η/Υ, τηλεπικοινωνίες, ιατρικά, φαρµακευτικά, ενέργεια, περιβάλλον)
απορροφούσαν το 25% και το 33% των επενδύσεων, κατά µέσο όρο ετησίως, τις
περιόδους 1988 - 1998 και 1999 - 2007 αντιστοίχως. Εποµένως, ένα ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό αυτής της αγοράς είναι ότι οι λεγόµενοι επενδυτές υψηλού
κινδύνου (Venture Capitalists) για πολλούς και διάφορους λόγους που
έχουν σχέση µε την διασπορά των κινδύνων, την έλλειψη δυναµικών
καινοτόµων εταιριών / επενδυτικών σχεδίων, την χαµηλή σε ορισµένους
τοµείς απόδοση των επενδύσεων κλπ επενδύουν τα κεφάλαιά τους τόσο σε
τοµείς υψηλής τεχνολογίας / καινοτοµίας όσο και σε «παραδοσιακούς»
τοµείς καθώς και σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας.
Η αγορά των επιχειρηµατικών κεφαλαίων / Risk capital στην ευρεία έννοιά της
περιλαµβάνει επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων (equity capital και venture capital)88 και
88 Σύµφωνα µε την Ε.Ε. / C194/8, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 18.8.2006, µε τον όρο private equity νοείται η σ υµµετοχή
στα ί δια κεφάλαια µη εισηγµένων σε χρηµατιστηριακή αγορά εταιριών και περιλαµβάνει κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture
capital), κεφάλαια αντικατάστασης (replacement capital) κ αι ε ξαγορές (buyout). To Venture Capital ή άλλως «Κεφάλαια Επιχειρηµατικών
Συµµετοχών» αποτελεί επένδυση σε µη εισηγµένες εταιρείες από Επενδυτικά Ταµεία (Ταµεία Επιχειρηµατικών Συµµετοχών ή Εταιρείες που
ενεργώντας ως εντολείς διαχειρίζονται ιδιωτικά κεφάλαια θεσµικών φορέων ή δικά τους). Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται η
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οιονεί ιδίων κεφαλαίων σε επιχειρήσεις και σε όλες τις φάσεις του οικονοµικού κύκλου
(προλειτουργική φάση, φάση εκκίνησης, φάση επέκτασης κλπ). Περιλαµβάνει επίσης
άτυπες επενδύσεις από Επιχειρηµατικούς Αγγέλους (Business Angels).
Στα κεφάλαια αρχικού σταδίου ανάπτυξης (early stage capital), περιλαµβάνονται τα
προλειτουργικά κεφάλαια (pre-seed και seed capital) δηλαδή τα κεφάλαια που
χρησιµοποιούνται για να χρηµατοδοτήσουν τη µελέτη, την αξιολόγηση και την
ανάπτυξη µιας ιδέας και τα κεφάλαια εκκίνησης (start up capital) που επενδύονται σε
επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν διαθέσει το προϊόν ή την υπηρεσία τους στην αγορά
και δεν παράγουν ακόµη κέρδη, µε σκοπό την ανάπτυξη του προϊόντος και την
έναρξη διάθεσής του στην αγορά.

Στην αγορά λοιπόν των επιχειρηµατικών κεφαλαίων διακρίνουµε και ένα άλλο
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, αυτό της διαβάθµισης των κινδύνων από την
πλευρά των επενδυτών, µε αποτέλεσµα επενδύσεις «υψηλότατου» κινδύνου,
δηλαδή επενδύσεις του αρχικού σταδίου ανάπτυξης (early stage) όπως είναι τα
κεφάλαια σποράς ή τα προλειτουργικά κεφάλια (pre-seed, seed capital) και τα
κεφάλαια εκκίνησης (start up capital) να αποφεύγονται και ως εκ τούτου να
αποτελούν ένα πολύ µικρό ποσοστό στην αγορά των επιχειρηµατικών κεφαλαίων /
Risk Capital. Και αυτό µολονότι η αναπτυξιακή πορεία της αγοράς Risk Capital στην
Ε.Ε. είναι αλµατώδης από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και µετέπειτα µε
αποτέλεσµα το 2007 η συµµετοχή του Venture Capital ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
στην Ε.Ε. να µην υστερεί σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό των ΗΠΑ. Σηµειώνεται
ότι από 5,5 δισ. ευρώ το 1995 κ αι 10 δισ. ευρώ στην Ευρώπη το 1997 οι επενδύσεις
στην αγορά Risk Capital (που περιλαµβάνουν και τις επενδύσεις early stage) έφθασαν
τα 35 δισ. ευρώ το 2000.

χρηµατοδότηση αρχικού σταδίου και τα κεφάλαια επέκτασης, αλλά όχι τα κεφάλαια αντικατάστασης και εξαγορών. Τα κεφάλαια επέκτασης
(expansion capital) χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη και επέκταση µιας επιχείρησης.
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Η φθίνουσα πορεία των διεθνών χρηµατιστηρίων µετά το 2000 συνοδεύεται µε µια
µικρή σχετικά πτώση των επενδύσεων στην αγορά Risk Capital αλλά από το 2004 και
µετά η αγορά των επιχειρηµατικών κεφαλαίων στην Ευρώπη εκτοξεύεται στα ύψη και
έτσι τη διετία 2006-7 οι επενδύσεις ξεπερνούν κάθε χρόνο τα 70 δισ. ευρώ, δηλαδή
διπλασιάζονται σε σχέση µε το έτος 2000.
Όµως, από το σύνολο των επενδύσεων Risk Capital ένα µικρό σχετικά ποσοστό
αποτελούν επενδύσεις early stage. Το ποσοστό των επενδύσεων early stage στο
σύνολο των επενδύσεων risk capital, κατά µέσο όρο ετησίως, την περίοδο 19972007, αντιστοιχεί γύρω στο 10% (µε υψηλότερο ποσοστό το 19 % το 2000 και
χαµηλότερο το 3,5% το 2007), ενώ το seed capital αποτελεί µόλις το 0,25% του
συνόλου των επενδύσεων το 2007, έναντι ποσοστού 0,27% το 2006, 0,4% το 2004
και 2,2% και 2,3% τα έτη 2001 και 2000 αντίστοιχα. (για την περίοδο 1997- 2007
κατά µέσο όρο ετησίως το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 1% του συνόλου των
επενδύσεων Risk Capital).
Παρατηρείται, εποµένως, ότι η αγορά Venture Capital αντιδρά σχεδόν
παρόµοια µε αυτή των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που αποφεύγουν
την δανειοδότηση των ΜΜΕ όταν αυτές δεν διαθέτουν επαρκείς
εξασφαλίσεις και / ή δεν έχουν οικονοµική ιστορία και εποµένως είναι
δύσκολο να αξιολογηθούν (υπό ίδρυση, νεοσύστατες, νέες) .
Υπάρχουν βέβαια διάφοροι λόγοι που ερµηνεύουν την αντίδραση αυτή της αγοράς
Venture Capital. Τα µικρά σχετικά ποσά ( το µέσο ποσό κυµαίνεται γύρω σ τα 250
χιλ. ευρώ), που απαιτούνται στο στάδιο εκκίνησης (early stage) και δηµιουργούν
αντίστοιχα υψηλό διαχειριστικό κόστος για τις εταιρείες του ταµείου επιχειρηµατικών
κεφαλαίων , η µεγάλη πιθανότητα µη επίτευξης / ολοκλήρωσης του επιχειρησιακού
σχεδίου / ιδέας καθώς και οι αρνητικές ή στην καλύτερη περίπτωση οι οριακά θετικές
αποδόσεις της αγοράς early stage89, όπως δείχνει η µέχρι τώρα εµπειρία, εµποδίζουν
την δυναµική ανάπτυξη της αγοράς early stage (seed capital start – up capital)
µολονότι το κράτος έχει παρέµβει σε πολλές περιπτώσεις συγχρηµατοδοτώντας την
ίδρυση ταµείων / εταιριών risk capital και καλύπτοντας το λειτουργικό κόστος αυτών.
Μια άλλη εξήγηση της µη δυναµικής ανάπτυξης της αγοράς επιχειρηµατικών
κεφαλαίων του αρχικού σταδίου ανάπτυξης των ΜΜΕ θα πρέπει να αναζητηθεί και
στη φιλοσοφία της κρατικής στήριξης, η οποία αποβλέπει όχι στη δηµιουργία
«φθηνότερου» κόστους των προϊόντων της αγοράς αυτής, αλλά στην επίτευξη όσο
το δυνατόν µεγαλύτερης µόχλευσης των ιδιωτικών κεφαλαίων αποτρέποντας έτσι την
πλευρά της ζήτησης, δηλαδή τον µικρό ή νέο επιχειρηµατία, να αποδεχτεί τους όρους
της αγοράς ή ακόµη και να προσεγγίσει αυτή την αγορά.
Για να καλυφθεί η πενιχρή ζήτηση ή η µικρή προσφορά στην αγορά
επιχειρηµατικών κεφαλαίων early stage στην Ε.Ε. δίδεται τα τελευταία
χρόνια ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη της αγοράς Επιχειρηµατικών
Αγγέλων (Business Angels). Επιχειρηµατικοί Άγγελοι, είναι εύποροι ιδιώτες που
επενδύουν απευθείας σε νέες και αναπτυσσόµενες µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο
επιχειρήσεις και παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες έναντι συµµετοχής τους στο
κεφάλαιο. Η αγορά των Επιχειρηµατικών Αγγέλων διέρχεται την νηπιακή της ηλικία
στην Ε.Ε., µε εξαίρεση το Ηνωµένο Βασίλειο, γι’ αυτό και γίνεται µια προσπάθεια για
µια δυναµική ώθησή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάφορα κράτη – µέλη της
89
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Ε.Ε. αναγνωρίζοντας έτσι ότι η αγορά αυτή µπορεί να βοηθήσει στην ίδρυση και
ανάπτυξη νέων και καινοτόµων ΜΜΕ.
Μεταξύ των µέτρων που έχουν εφαρµοστεί διακρίνουµε την κρατική χρηµατοδότηση
για την ίδρυση ή διαχείριση δικτύων (περιφερειακών ή εθνικών) Επιχειρηµατικών
Αγγέλων, καθώς και την παροχή φορολογικών κινήτρων σε εύπορους ιδιώτες για να
συµµετέχουν σε ΜΜΕ µέσω των επενδύσεων seed capital και start – up capital.
Έτσι, η αγορά των Επιχειρηµατικών Αγγέλων έχει καταφέρει να βρίσκεται σήµερα στα
ίδια επίπεδα µε την ευρωπαϊκή αγορά seed capital, όπως φαίνεται στη συνέχεια. Ως
εκ τούτου, σιγά σιγά αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος και συνεπώς να παίζουν
κάποιο ρόλο στην ίδρυση και ανάπτυξη των ΜΜΕ οι Επιχειρηµατικοί
Άγγελοι τη στιγµή µάλιστα που η αγορά του Venture Capital στρέφεται
κυρίως προς επενδύσεις επέκτασης (expansion capital) και εξαγορών (buy
– out).

Η Ελλάδα και σε αυτό το πεδίο των χρηµατοοικονοµικών υποδοµών υστερεί σε σχέση
µε τα περισσότερα αναπτυγµένα κράτη – µέλη της Ε.Ε. µε κριτήρια τον αριθµό των
εταιριών venture capital, τον αριθµό των επενδύσεων και την αξία των
επενδεδυµένων κεφαλαίων. Οι επενδύσεις των επιχειρηµατικών κεφαλαίων
αποτελούν 0,19% του ΑΕΠ της χώρας έναντι αντίστοιχου µέσω ευρωπαϊκού όρου
0,58%.
Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι ο θεσµός του Venture Capital είναι σχετικά ένας
νέος θεσµός για τη χώρα µας (εισήχθη µε το νόµο 1778/88)και ως εκ τούτου λόγω
τόσο της έλλειψης εµπειρίας, όσο και της έλλειψης πολλών και ελπιδοφόρων
επενδυτικών σχεδίων στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης κατευθύνθηκε προς επενδύσεις
επέκτασης ή άλλων µορφών (αντικατάστασης, εξαγορών κλπ). Οι επενδύσεις
σποράς (seed capital) ή εκκίνησης (start – up) ήταν σχεδόν ανύπαρκτες
στη χώρα µας µέχρι το 2000 µε εξαίρεση τις επενδύσεις της ΕΑΕΕ
(αντισταθµιστικά οφέλη) οι
οποίες σε ποσοστό 30% του συνόλου
κατευθύνθηκαν σε νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις. Αξίζει να τονιστεί ότι στις αρχές
της δεκαετίας του 90 ιδρύθηκε στη χώρα µας εταιρία Seed Capital (Hellenic
Ventures) µε συγχρηµατοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραµµα Seed Capital χωρίς
επιτυχία, ενώ η Ε.Ε. µέσω των διαρθρωτικών της ταµείων έχει προσφέρει στα πλαίσια
του Β’ ΚΠΣ και του Γ’ ΚΠΣ σηµαντικά ποσά ύψους 130,8 εκατ. ευρώ για την
προώθηση του θεσµού του Venture Capital στη χώρα µας.
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Την περίοδο 1988-1998 δηµιουργήθηκαν στη χώρα µας 10 εταιρείες Risk Capital, οι
οποίες πραγµατοποίησαν περίπου 100 επενδύσεις ύψους 120 εκατ. ευρώ. Στην
τελευταία δεκαετία 1999-2008 δηµιουργήθηκαν 15 νέες εταιρείες Risk Capital οι
οποίες συγκέντρωσαν περί τα 700 εκατ. ευρώ, το ήµισυ των οποίων τη διετία 19992000. Ένα µέρος αυτών των κεφαλαίων (περίπου 50-60%) έχει ήδη επενδυθεί. Θα
πρέπει βέβαια ιδιαίτερα να τονιστεί ότι ο θεσµός του Venture Capital παρουσιάζει µία
στασιµότητα στη χώρα µας µετά το 2000, παρά την είσοδο στην ελληνική αγορά
του Ταµείου Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ) και την βελτίωση του
θεσµικού πλαισίου Venture Capital90. Το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας
Α.Ε. (Τ.Α.ΝΕ.Ο), το συστάθηκε µε το άρθρο 28 του Ν. 2843/2000 µε την µορφή
“Fund of Fund”. Σκοπός της εταιρείας είναι η συγχρηµατοδότηση σχηµάτων παροχής
επιχειρηµατικών κεφαλαίων, τα οποία θα αναλαµβάνουν να επενδύουν σε καινοτόµες
επιχειρηµατικές δραστηριότητες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Το
ΤΑΝΕΟ διαθέτει προς επένδυση σε venture capital εταιρείες συνολικά κεφάλαια 150
εκατ. €, 105 εκατ. από τα οποία παρέχονται από 34 θεσµικούς επενδυτές και 45 εκατ.
από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Το ΤΑ.ΝΕ.Ο Α.Ε. επενδύει σε venture
capital εταιρείες και ΜΟΝΟ. Αναλαµβάνει ως 50% του κεφαλαίου τους, οι οποίες
επενδύουν σε ελληνικές, καινοτόµες, µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος της
ΤΑ.ΝΕ.Ο. Α.Ε. είναι η στήριξη της αγοράς κεφαλαίου ώστε αυτή να καταστεί
περισσότερο αποτελεσµατική, καθώς και η ανάπτυξη και εδραίωση της
επιχειρηµατικής κουλτούρας στη χώρα µας. Επιχειρηµατικές Θερµοκοιτίδες (Business
(Technology Parks) Incubators)-Τεχνολογικά Πάρκα
Εως τα µέσα του 2008 είχε επενδύσει 39 εκατ. ευρώ σε 4 εταιρείες επιχειρηµατικών
κεφαλαίων οι οποίες µε την σειρά τους επένδυσαν 11 εκατ. ευρώ σε 14 ΜΜΕ (3
επενδύσεις στην ενέργεια, 5 στην Πληροφορική, 1 στα ιατρικά µηχανήµατα, 2 σε
αγροτικά προϊόντα και 3 σε βιοµηχανικά προϊόντα). Στις αρχές του 2009
ανακοινώθηκε η δηµιουργία ενός ΑΚΕΣ σε συνεργασία του ΤΑΝΕΟ και δύο
επιχειρηµατιών µε την επωνυµία ΤΑΝΕΟ FGRES που ξεκινά µε ενεργητικό 24 εκατ.
ευρώ (εκ των οποίων 12 εκατ. ευρώ καταβάλλει το ΤΑΝΕΟ) για να χρηµατοδοτήσει
επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια (αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά, φωτοβολταικά,
κυψέλες υδρογόνου κλπ)91 Εκείνο βέβαια που είναι περισσότερο ανησυχητικό για τη
χώρα µας πέραν της έλλειψης επενδύσεων seed και start – up, είναι ότι δεν έχει
αναπτυχθεί καθόλου ο θεσµός των Επιχειρηµατικών Αγγέλων (Business
Angels) που θα µπορούσε, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, να
συµπληρώσει το κενό αυτό και να βοηθήσει στην ίδρυση δυναµικών,
ελπιδοφόρων και καινοτόµων επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα σηµαντική εξέλιξη στον χώρο της χρηµατοδότησης αποτελεί η δηµιουργία
της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων τον
Σεπτέµβριο του 2003, µε µέλη δεκαπέντε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο
χώρο του venture capital στην Ελλάδα µε κεφάλαια υπό διαχείριση περί τα €850 εκ.
Παραδείγµατα επιχειρήσεων στην Ελλάδα που έκαναν χρήση των venture capitals
είναι η "Goody’s" και η "Γερµανός", ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν τα παραδείγµατα
της Microsoft και της ‘Amazon.com’. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι σαφές ότι οι
Επειδή οι νόµοι 1775/88 και 2168/93 περιόριζαν τις δραστηριότητες των εταιρειών Venture Capital µόνο σε επιχειρήσεις νέας τεχνολογίας
µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή µια δυναµική ώθηση του θεσµού λόγω έλλειψης πολλών επενδυτικών σχεδίων, η Πολιτεία προσπάθησε
να βελτιώσει το θεσµικό πλαίσιο µέσω του Ν.2367/95 που αφορά τη δηµιουργία ανώνυµων εταιρειών Venture Capital (ΕΚΕΣ) και του
Ν.2992/2002 που αφορά την δηµιουργία αµοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών (ΑΚΕΣ)
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εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου δείχνουν ενδιαφέρον να χρηµατοδοτήσουν
επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προτάσεις που τις χαρακτηρίζει ισχυρός
επιχειρηµατικός δυναµισµός, εξωστρέφεια και ευχέρεια σύντοµης επανάκτησης
(ρευστοποίησης) του κεφαλαίου που επενδύουν. Επιλέγουν, κατά κανόνα, προτάσεις
επιχειρηµατικής συνεργασίας µε χαρακτηριστικά ταχείας ανάπτυξης.

5.2.2. Επιχειρηµατικοί Άγγελοι (Business Angels)
Με τον όρο Επιχειρηµατικοί Άγγελοι (Business Angels) εννοούµε ιδιώτες
επενδυτές οι οποίοι επενδύουν χρήµατα και διαθέτουν χρόνο, εµπειρία και
τεχνογνωσία σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης.
Γενικά, τα άτοµα αυτά έχουν µεγάλη εµπειρία σε θέµατα που σχετίζονται µε την
διοίκηση και την οργάνωση επιχειρήσεων, την ορθολογική διαχείριση επιχειρησιακών
πόρων, καθώς και το marketing.
Οι επιχειρηµατικοί άγγελοι, συνήθως, είναι µέτοχοι ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων,
διευθυντικά στελέχη εταιριών, senior managers ή σύµβουλοι επιχειρηµατικού
σχεδιασµού, αλλά και συνταξιούχοι πρώην σύµβουλοι επιχειρήσεων. Ο ρόλος τους
στην επιχείρηση µε την οποία συνεργάζονται είναι διττός: από τη µια είναι επενδυτές
που επενδύουν τα κεφάλαιά τους, και από την άλλη έχουν ενεργό ρόλο στην
επιχείρηση αυτή είτε µετέχοντας στο διοικητικό συµβούλιο παρέχοντας ανεπίσηµα
συµβουλευτικές υπηρεσίες είτε, σε ορισµένες περιπτώσεις, δουλεύοντας σε αυτήν
υπό καθεστώς µερικής απασχόλησης. Ως εκ τούτου, το κίνητρο ενός επιχειρηµατικού
αγγέλου µπορεί να ξεκινά από την απλή αποκόµιση οικονοµικού οφέλους και να
φτάνει στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο ή την τοπική κοινωνία στην οποία
διαµένουν.
Οι Επιχειρηµατικοί Άγγελοι χρηµατοδοτούν το αρχικό στάδιο της έναρξης και
παίρνουν ως αντάλλαγµα κάποιο µετοχικό ποσοστό, ανάλογα µε τα ποσά που
διαθέτουν και το ρίσκο που αναλαµβάνουν. Όταν η επιχείρηση αναπτυχθεί αρκετά ο
«ανεπίσηµος επενδυτής» αποχωρεί εξαργυρώνοντας την συµµετοχή του πουλώντας
το µερίδιό του σε άλλον επενδυτή (ιδιώτη ή επενδυτή) ή στην ίδια εταιρεία.
Τα δίκτυα επιχειρηµατικών αγγέλων παρέχουν υπηρεσίες αντιστοίχισης, φέρνοντας
σε επαφή πιθανούς επενδυτές µε ΜΜΕ. Συνήθως δεν εξετάζουν τις δυνατότητες της
επένδυσης - η διερεύνηση και η σύναψη της συµφωνίας γίνεται από τον επενδυτή και
τη ΜΜΕ. Τα δίκτυα µπορεί να χρεώνουν προµήθεια σε περίπτωση σύναψης
συµφωνίας ή προµήθεια εγγραφής
Ο τρόπος λειτουργίας των δικτύων επιχειρηµατικών αγγέλων στην πράξη γίνεται ως
εξής:
•
Συστήνεται ένα δίκτυο και διαφηµίζεται ως σηµείο επαφής για επενδυτές και
επιχειρηµατίες – τη διαχείριση του δικτύου αναλαµβάνει ένα ή περισσότερα άτοµα
•
Το δίκτυο φέρνει σε άµεση επαφή πιθανούς επενδυτές µε ΜΜΕ. Για την
υπηρεσία αυτή είναι πιθανόν να καταβάλλουν προµήθεια εγγραφής και ο επενδυτής
και η επιχείρηση.
•
Ο επενδυτής και η ΜΜΕ διαπραγµατεύονται µία συµφωνία βάσει της οποίας ο
επιχειρηµατικός άγγελος παρέχει κεφάλαια και σε πολλές περιπτώσεις συµβουλευτική
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υποστήριξη έναντι µετοχικών µεριδίων στην επιχείρηση. Η σύναψη της συµφωνίας
και η άσκηση της δέουσας επιµέλειας αποτελεί ευθύνη και των δύο µερών.
•
Σε πολλές περιπτώσεις ο επιχειρηµατικός άγγελος δεν αµείβεται για το χρόνο
που διέθεσε, αλλά εισπράττει την απόδοση από την αύξηση της αξίας της
επιχείρησης. Σε άλλες περιπτώσεις, µπορεί να οριστεί αµοιβή µετά από
διαπραγµάτευση.
•
Αργότερα, ο επενδυτής µπορεί να πωλήσει την επένδυσή του στην εταιρεία,
ιδίως εάν αγοραστούν µετοχές από εµπορικό επενδυτή.
Μερικά κράτη µέλη ενθαρρύνουν τους επιχειρηµατικούς αγγέλους να αποκτήσουν
µετοχές σε ΜΜΕ µε την παροχή φορολογικών κινήτρων. Για παράδειγµα, οι αρχές
στο Ην. Βασίλειο επιτρέπουν στους επενδυτές να δικαιολογούν µέρος της επένδυσης
έναντι του φόρου εισοδήµατος και παρέχουν φοροαπαλλαγές επί των κερδών
κεφαλαίου. Στις ΗΠΑ, η παροχή σηµαντικών φορολογικών απαλλαγών τόσο επί του
εισοδήµατος όσο και επί των κερδών κεφαλαίου συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτού του
είδους χρηµατοδότησης των ΜΜΕ.
Για να τονωθεί η ανάπτυξη της έννοιας των επιχειρηµατικών αγγέλων στην Ε.Ε.,
συστήθηκε ένας µικρός αριθµός δικτύων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο ώστε να
προωθηθεί η ιδέα στις περιφέρειες όπου δεν έχει ακόµα αναπτυχθεί. Τα δίκτυα αυτά
παρέχουν µία πλατφόρµα επικοινωνίας µεταξύ ΜΜΕ και επιχειρηµατικών αγγέλων, και
δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα πιθανής πρόσβασης σε µια νέα πηγή
χρηµατοδότησης.
Στις χώρες Σουηδία και Φιλανδία οι Επιχειρηµατικοί Άγγελοι υλοποιούν µικρές µεν σε
όγκο αλλά κάθε χρόνο επενδύσεις (π.χ. στη Σουηδία 35 εκατ. ευρώ την τριετία 20052007, στη Φινλανδία 15,4 εκατ. ευρώ την διετία 2006-7). Το Ηνωµένο Βασίλειο
διατηρεί την πρωτιά στην αγορά των Business Angels της Ε.Ε. µε 177 εκατ. ευρώ
σωρευτικά την περίοδο 2005-2007 και ακολουθεί η Γαλλία µε 78 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα δίκτυα των Επιχειρηµατικών Αγγέλων που απάντησαν σε
µια έρευνα του EBAN (117 δίκτυα το 2006, 170 δίκτυα το 2007 στην έρευνα του
ΕΒΑΝ του 2008) δήλωσαν ότι δέχτηκαν αιτήµατα που ανέρχονται σε 13.189 το 2006
και 22.734 το 2007 και ο αντίστοιχος αριθµός των συµφωνιών ήταν 843 ή 6,6% των
αιτηµάτων το 2006 και 1111 ή 4,9% των αιτηµάτων το 2007.
Το µεγαλύτερο κίνητρο για την συµµετοχή ενός επιχειρηµατικού αγγέλου
σε µια επένδυση early stage είναι η «χρηµατοοικονοµική απόδοση αυτής»,
ενώ οι τρεις κυριότεροι λόγοι απόρριψης είναι η ακαταλληλότητα της
διοικητικής οµάδας ή των επιχειρηµατιών, η έλλειψη ενός συγκεκριµένου
επιχειρηµατικού σχεδίου και ο πολύ µεγάλος κίνδυνος που ενέχει µια ιδέα ή
ένα επιχειρηµατικό σχέδιο σε µια πρώιµη κατάσταση.
Η ίδια έρευνα αποκαλύπτει ότι η χρηµατοδότηση των δικτύων business angels γίνεται
µε διάφορους τρόπους (προµήθειες από Επιχειρηµατικούς Αγγέλους, προµήθειες από
επιχειρήσεις, χορηγίες, έσοδα από εκδηλώσεις και σεµινάρια, ευρωπαϊκά κονδύλια,
εθνικοί ή περιφερειακοί πόροι κλπ.).
Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των δικτύων των Επιχειρηµατικών Αγγέλων στην
Ευρώπη από 66 το 1999 ανήλθε σε 297 στα µέσα του 2008 µε την Ελλάδα
να διαθέτει ένα µόνο δίκτυο από τα µέσα του 2004, σύµφωνα µε τα στοιχεία
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του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Επιχειρηµατικών Αγγέλων / EBAN92. Ιδιώτες / επιχειρηµατίες
που συµµετέχουν ως επενδυτές στις επιχειρηµατικές θερµοκοιτίδες (business
incubators), που έχουν δηµιουργηθεί στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη µέσω κοινοτικών
προγραµµάτων µε συνολικό προϋπολογισµό περίπου 50 εκατ. ευρώ, θα µπορούσαν
τρόπον τινά, να χαρακτηριστούν Επιχειρηµατικοί Άγγελοι.
Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της αγοράς επιχειρηµατικών κεφαλαίων του αρχικού
σταδίου ανάπτυξης (προλειτουργική φάση, φάση εκκίνησης) και της επέκτασης
(expansion) των ΜΜΕ καθώς και η αγορά Επιχειρηµατικών Αγγέλων (business angels)
στη χώρα µας θα µπορούσε η Πολιτεία, πλην της τελειοποίησης του θεσµικού
πλαισίου, να προχωρήσει και στη λήψη ειδικών µέτρων.
Συγκεκριµένα θα µπορούσε για να τονώσει την πλευρά της προσφοράς να
παράσχει φορολογικά κίνητρα (π.χ. µειωµένοι φορολογικοί συντελεστές για 5
έτη) σε φυσικά πρόσωπα που θα επένδυαν ως Επιχειρηµατικοί Άγγελοι σε ΜΜΕ ή που
θα γίνονταν µέτοχοι εταιρίας / ταµείου π ου θ α επένδυε στις 3 φάσεις
(προλειτουργική, εκκίνηση, επέκταση) του κύκλου µιας ΜΜΕ, ενώ παράλληλα το
εγγυοδοτικό σύστηµα θα χορηγούσε εγγυήσεις σε ένα υψηλό ποσοστό αυτών των
επενδύσεων. Επιπλέον, θα αποτελούσε «πρόκληση» ώστε να καταστεί ελκυστικό το
προϊόν και από την πλευρά της ζήτησης / ΜΜΕ, αν εφαρµόζονταν ειδικό φορολογικό
καθεστώς για κάποιο χρονικό διάστηµα και για τις εταιρείες venture capital µε
αντιστάθµισµα την µείωση των προσδοκώµενων εσωτερικών συντελεστών απόδοσης
των επενδύσεων (IRR).

5.2.3. Επιχειρηµατικές Θερµοκοιτίδες (incubators)
Επιχειρηµατική Θερµοκοιτίδα είναι µια εταιρεία η οποία παρέχει σε νέο-ιδρυόµενες και
µε προοπτικές γρήγορης ανάπτυξης εταιρείες χρηµατοδότηση (σε µικρότερη έκταση
από την αντίστοιχη που προσφέρουν οι εταιρείες Venture Capital), χώρους και
εξοπλισµό (όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
τηλεφωνικές συσκευές, πρόσβαση στο internet, κ.λ.π), υπηρεσίες γραµµατειακής
υποστήριξης, συµβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη (όπως σε θέµατα
φοροτεχνικά, λογιστικά, νοµικά, πληροφορικής, εξεύρεσης προσωπικού, κ.λ.π), αλλά
και ένα δίκτυο επαφών µε πελάτες και προµηθευτές.
Ως αντάλλαγµα η Επιχειρηµατική Θερµοκοιτίδα παίρνει ένα ποσοστό του µετοχικού
κεφαλαίου και / ή (σπανιότερα) πληρωµές από την νέο ιδρυόµενη εταιρεία. Η
Θερµοκοιτίδα επενδύει τα επιχειρηµατικά της κεφάλαια σε επιχειρήσεις που ανήκουν,
κατά προτίµηση, στους κλάδους πληροφορικής, βιοτεχνολογίας, τηλεπικοινωνίας,
ιατρικής-φαρµάκων, ενέργειας-περιβάλλοντος αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο κλάδο
εφ' όσον κατατεθεί σχετική ενδιαφέρουσα πρόταση που καλύπτει τα κριτήρια
εισόδου. Η χρονική διάρκεια της επένδυσης του incubator κυµαίνεται µεταξύ 6-18
µηνών και το ύψος της επένδυσης µεταξύ 100.000-300.000 ευρώ.
Τα κριτήρια χρηµατοδότησης σε µια εταιρεία είναι τα εξής :
• Επένδυση σε εταιρείες µε προηγµένη επιχειρηµατική κουλτούρα.
92 Πρόκειται για την εταιρεία Mentoring Business Development Services SA.Ακόµη από τα µέσα του 2007 έχει αρχίσει και µια προσπάθεια
πιλοτικής εφαρµογής του θεσµού στη Περιφέρεια Αττικής (Συνεργασία ΕΟΜΜΕΧ και ΚΕΤΑ Αττικής)
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• Επένδυση σε εταιρείες µε τις οποίες µπορούν να δηµιουργηθούν σηµαντικές
πρακτικές συνέργειες.
• Επένδυση σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, περίπτωση που απαιτεί βέβαια πολύ
περισσότερα από οικονοµικούς πόρους για να εξασφαλίσει την επιτυχία, όπως την
στενή και οµαλή σχέση µε την διοίκηση της Θερµοκοιτίδας µε την παροχή από την
πλευρά της µιας σειράς υπηρεσιών αυξηµένης υπεραξίας. Εξαίρεση είναι δυνατόν να
αποτελέσουν εταιρείες οι οποίες, µπορεί µεν να µην είναι νεοσύστατες, πληρούν
όµως όλες τις προϋποθέσεις εισόδου, δηµιουργούν καινοτόµα προϊόντα µε
ενσωµατωµένη τεχνολογία και έχουν πολύ ανεπτυγµένες τις διαδικασίες έρευνας και
ανάπτυξης.
• Επένδυση σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αγορές µε βάθος.
Εκτός από τις ανεξάρτητες Επιχειρηµατικές Θερµοκοιτίδες ορισµένες βρίσκονται υπό
την φιλοξενία Τεχνολογικών Πάρκων. Τα Τεχνολογικά Πάρκα δηµιουργούνται από
φορείς (δήµους, επαγγελµατικές ή/ και επιστηµονικές ενώσεις, κ.λ.π.) µε σκοπό να
προωθήσουν συγκεκριµένα συµφέροντα µέσω της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων
(π.χ., ανάπτυξη συγκεκριµένων τεχνολογιών, µείωση ανεργίας σε συγκεκριµένη
περιοχή, κ.λ.π.). Στην Ελλάδα υπάρχουν το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου,
Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Θεσσαλίας, Πάτρας, Ηπείρου και είναι υπό εξέλιξη το
Τεχνολογικό Πάρκο «Ακρόπολις» στην Αθήνα.
Το Τεχνολογικό Πάρκο έχει σαν κύριο στόχο την δηµιουργία ενός περιβάλλοντος
το οποίο να επιτρέπει την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, είτε µε την
δηµιουργία νέων δυναµικών επιχειρήσεων, είτε µε την παροχή των
κατάλληλων υπηρεσιών σε υπάρχουσες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να
αναπτύξουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι δύο
ειδών :
• Υπηρεσίες Υποστήριξης, οι οποίες επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία της
επιχείρησης εξασφαλίζοντας τις κυριότερες λειτουργικές ανάγκες της.
• Υπηρεσίες Ανάπτυξης, οι οποίες βοηθούν την επιχείρηση να αναπτυχθεί µε
σηµαντικά υψηλούς ρυθµούς. Υπηρεσίες Υποστήριξης.
Οι υπηρεσίες υποστήριξης εξασφαλίζουν οµαλή λειτουργία της φιλοξενούµενης
επιχείρησης, ώστε η διοίκησή της να µπορεί απερίσπαστη να συγκεντρώσει τις
δυνάµεις στον κυρίως στόχο της, που είναι η προώθηση των νέων προϊόντων ή
υπηρεσιών της, στην αγορά. Οι υπηρεσίες υποστήριξης περιλαµβάνουν :
• Παραχώρηση χώρων γραφείων, εργαστηρίων ή βιοµηχανικών χώρων, µε ιδιαίτερα
χαµηλό τίµηµα.
• Τήρηση βιβλίων και υπηρεσίες λογιστηρίου
• Υποδοχή, τηλεφωνικό κέντρο και γραµµατειακή υποστήριξη
• Χρήση αίθουσας συσκέψεων
• Χρήση συνεδριακού χώρου
• Χρήση οπτικοακουστικών µέσων
• Φωτοτυπικό, fax, υπηρεσίες ταχυδροµείου και courier
• Υποδοµή πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
• Υπηρεσίες Πληροφόρησης
• Μικρό εστιατόριο
Οι υπηρεσίες ανάπτυξης, προσφέρουν στη νέα επιχείρηση υποστήριξη, από
ανθρώπους µε εµπειρία, διευκολύνουν το στρατηγικό σχεδιασµό της και
εξασφαλίζουν πόρους, που είναι αναγκαίοι για την περαιτέρω εξέλιξή της ήτοι :
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• Προσφέρουν στο προσωπικό των θερµοκοιτίδων ένα µηχανισµό συνεχούς
διάγνωσης και ικανοποίησης των αναγκών των πελατών.
• Επιτρέπουν την έγκαιρη εύρεση των απαραίτητων πόρων.
• Παρέχουν υποστήριξη και επιτήρηση οι οποίες είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί
ότι κάθε πόρος αξιοποιείται µε το µεγαλύτερο δυνατό όφελος. Οι Υπηρεσίες
Ανάπτυξης περιλαµβάνουν επίσης :
• Την ολοκλήρωση ή βελτίωση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου
• Την Ανάπτυξη του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας
• Την Ανάλυση της Αγοράς
• Την Οργάνωση της επιχείρησης
• Τον Οικονοµικό Προγραµµατισµό της επιχείρησης
• Την εύρεση του κατάλληλου χρηµατοδοτικού σχήµατος
• Την παροχή Συµβουλευτικών, Νοµικών Υπηρεσιών και την Κατοχύρωση
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας
• Τις ∆ηµόσιες Σχέσεις και την Προβολή της επιχείρησης

5.2.4. «ΥΒΡΙ∆ΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ» χρηµατοδότησης κεφαλαίων
ΜΜΕ/ mezzanine finance ή quasi equity
Οι χρηµατοδοτήσεις µε τη µορφή mezzanine παρουσιάζουν χαρακτηριστικά τόσο
δανείου όσο και ιδίων κεφαλαίων. Οι πιο γνωστοί τύποι, αυτής της µορφής
χρηµατοδότησης είναι:
• Τα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης (subordinates loans), µε βασικά χαρακτηριστικά
ότι δίδονται χωρίς εξασφαλίσεις και έχουν ως επί το πλείστον σταθερό επιτόκιο
• Τα συµµετοχικά δάνεια (participation loans) που αποτελούν µια µορφή κανονικών
δανείων, αλλά η απόδοσή τους δεν διακρίνεται για την σταθερότητά τους αφού είναι
συνδεδεµένη µε το αποτέλεσµα της επιχείρησης (π.χ. µε το κύκλο εργασιών, µε τα
κέρδη κλπ)
• Η «αθόρυβη», εχέµυθη εταιρική συµµετοχή (silent participation), µια µορφή που
προσοµοιάζει µε αυτή του µετόχου, χωρίς όµως ο συµµετέχων να αναλαµβάνει
οποιαδήποτε υποχρέωση που έχει ή θα έχει η επιχείρηση έναντι των πιστωτών της.
• Το µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειo ή µετατρέψιµο δάνειο (convertible bond /
convertible shareholder loan) που οι κάτοχοί τους εκτός από τον τόκο που
λαµβάνουν δύνανται να γίνουν και µέτοχοι της επιχείρησης, όταν υπάρχει το
δικαίωµα αγοράς µετοχών κατά την διάρκεια ή τη λήξη του οµολογιακού δανείου.
• Οι προνοµιούχες µετοχές (preference shares). Για τις ΜΜΕ η χρηµατοδότηση των
κεφαλαίων τους µέσω των «υβριδικών» αυτών µορφών παρουσιάζει κάποια
πλεονεκτήµατα όπως π.χ. ότι η ΜΜΕ δεν παρέχει εξασφαλίσεις, ότι ο µικροµεσαίος
διατηρεί ή µπορεί να διατηρήσει, µε κατάλληλη σύµβαση, τον έλεγχο της επιχείρησής
του και ότι τα κεφάλαια αυτά έχουν κυρίως µεσοµακροπρόθεσµη διάρκεια. Επειδή οι
αποδόσεις των προϊόντων mezzanine είναι υψηλότερες αυτών των
κλασσικών δανείων, αλλά µικρότερες από τις αποδόσεις που ζητούν οι ιδιώτες
επενδυτές του Venture Capital, για να γίνουν τα προϊόντα πιο ελκυστικά για τους
επενδυτές / ιδιώτες σε διάφορες χώρες (π.χ. Γερµανία, Ολλανδία) τα έσοδα από τους
τόκους δεν φορολογούνται. Το κυριότερο εµπόδιο όµως στην προώθηση των

103

Σύγχρονες µορφές και εργαλεία χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας των
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

«υβριδικών» µορφών χρηµατοδότησης δεν είναι τόσο το υψηλό σχετικά κόστος
δανεισµού για τις ΜΜΕ όσο το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις µορφές αυτές
χρηµατοδότησης απαιτούν βαθµολόγηση (rating) των ΜΜΕ και ένα σχετικά υψηλό
ποσό δανείου, χωρίς να παραγνωρίζεται και η δυσκολία εξόδου από µια ΜΜΕ.
Συγκεκριµένα στη Γερµανία, όπου έχει αναπτυχθεί περισσότερο σε σχέση µε τα άλλα
κράτη-µέλη της Ε.Ε., η χρηµατοδότηση mezzanine, αγορά - στόχο αποτελούσαν
µέχρι πρόσφατα οι ΜΜΕ µε βαθµολόγηση (rating) BBB+ και άνω, ενώ το « υβριδικό
δάνειο» ή ταν µεγαλύτερο ή ίσο των 2 εκατ. ευρώ.
Επειδή όµως η συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ είτε δεν βαθµολογείται είτε διαθέτει
rating πολύ χαµηλότερο, τελευταία έγινε µια στροφή προς ΜΜΕ µε rating BBB και
κάτω και για ποσά µικρότερα των 2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα για την προώθηση
αυτών των προϊόντων η ΕΤΕπ θα χορηγήσει για την περίοδο 2007-2013 ένα (1) δισ.
ευρώ στο ΕΤΑΕ για να προωθηθούν προγράµµατα mezzanine υπέρ των ΜΜΕ στα
κράτη-µέλη της Ε.Ε. και κυρίως για περιπτώσεις µεταβίβασης ΜΜΕ, ανάπτυξης ΜΜΕ,
καινοτόµων ΜΜΕ κ.λπ.
Μέσω των προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητας και Καινοτοµίας 2007-2013
του ΕΤΑΕ θα δίνονται, µεταξύ άλλων, εγγυήσεις /αντεγγυήσεις σε ειδικά
Ταµεία Συµµετοχών (equity or quasi equity fund) ή Ταµεία Mezzanine, που
επενδύουν σε ΜΜΕ.
Για να προωθηθούν προγράµµατα υπέρ των ΜΜΕ µε την µορφή «υβριδικών
δανείων» και για να ξεπεραστούν ορισµένα αλλά βασικά προβλήµατα της υβριδικής
χρηµατοδότησης ΜΜΕ (χαµηλή βαθµολόγηση / rating ΜΜΕ και υψηλό κόστος
δανεισµού, χαµηλό σχετικά ύψος αιτούµενου ποσού υβριδικού δανείου και υψηλό
διαχειριστικό κόστος για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, έλλειψη εξασφαλίσεων)
ορισµένες χώρες (π.χ. Γερµανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία) συµµετέχουν
ενεργά, υλοποιώντας και στηρίζοντας ειδικά προγράµµατα και / ή δηµιουργώντας
ειδικά Ταµεία ή Οργανισµούς περιφερειακής ή εθνικής εµβέλειας.
Για παράδειγµα :
• Στην Ολλανδία για να µειωθεί το κόστος των υβριδικών δανείων υπάρχει κρατική
στήριξη µέσω της Rabobank Eindhoven-Veldhoven.
• στην Αυστρία µέσω της κρατικής Τράπεζας AWS δίνονται εγγυήσεις σε διάφορες
µορφές «υβριδικών δανείων».
• στη Γερµανία για να µειωθεί αισθητά το κόστος των «υβριδικών δανείων» και
συγχρόνως να µειωθεί το ποσό των δανείων αυτών στο ύψος που επιθυµεί η ΜΜΕ,
έχουν δηµιουργηθεί ειδικά προγράµµατα από το όµιλο KFW και από την δηµόσια,
περιφερειακή Τράπεζα ΝRW.
• στην Γαλλία, υλοποιούνται προγράµµατα «υβριδικών δανείων» µε σκοπό την
µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων υπέρ ΜΜΕ και την προώθηση ειδικών επενδύσεων
(π.χ. εξοικονόµηση ενέργειας, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας).
• στην Σουηδία αναλαµβάνεται ο κίνδυνος για υβριδικές µορφές χρηµατοδότησης από
την κρατική εταιρεία Almi µε σκοπό την υποβοήθηση νεοσύστατων ΜΜΕ ή ΜΜΕ µε
χαµηλή βαθµολόγηση καθώς και τη µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.
Σε γενικές γραµµές διαπιστώνεται ότι:

1. στην περίπτωση που η µορφή της υβριδικής χρηµατοδότησης προσοµοιάζει µε
τραπεζικό δάνειο τότε δεν απαιτούνται εξασφαλίσεις αλλά ένα «υψηλό» επιτόκιο
αντισταθµίζει τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο.
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2. στην περίπτωση που η µορφή της υβριδικής χρηµατοδότησης µοιάζει µε αυτή και

των ιδίων κεφαλαίων τότε η απόδοση της εξαρτάται κυρίως από την
αποτελεσµατικότητα και την κερδοφορία της ΜΜΕ.
Επιπρόσθετα από την ευρωπαϊκή εµπειρία της χρηµατοδότησης mezzanine αξίζει να
σηµειωθούν τα εξής:
Στη Γερµανία, ο Όµιλος Kfw ανέπτυξε τρία σχετικά προγράµµατα «ERP
Capital for Start ups», «ERP Capital for growth», «ERP Capital for work and
investment».
Τα δύο πρώτα προγράµµατα αφορούν νεοσύστατες ή νέες δυναµικές /
αναπτυσσόµενες ΜΜΕ. Τα δάνεια µε την µορφή µειωµένης εξασφάλισης
(subordinated loans) έχουν διάρκεια έως 7 έτη και το επιτόκιο είναι επιδοτούµενο από
τα ERP Ταµεία.
Το τρίτο πρόγραµµα αφορά ΜΜΕ που λειτουργούν περισσότερα από 5 έτη στην
αγορά και στα δάνεια τα οποία έχουν και αυτά τη µορφή µειωµένης εξασφάλισης, το
ύψος του επιτοκίου προσδιορίζεται από την πιστοληπτική ικανότητα, την
φερεγγυότητα και την βαθµολόγηση κάθε ΜΜΕ. Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία
των ΜΜΕ για προϊόντα mezzanine εντοπίστηκε ύστερα από έρευνες στις κατηγορίες
µεταβίβασης ή αλλαγής ιδιοκτησίας ή σε δυναµικές ΜΜΕ και για ανάγκες ποσών
µικρότερων του ενός (1) εκατ. ευρώ η Kfw άρχισε να δίδει mezzanine προϊόντα σε
ΜΜΕ µε rating BBB και κάτω και για ποσά µικρότερα των 2 εκατ. ευρώ.
Και στα τρία προγράµµατα η Kfw δίδει τα κεφάλαια σε τράπεζες, οι οποίες µε την
σειρά τους, ως ενδιάµεσοι φορείς, δανείζουν σε ΜΜΕ ένα ποσό που κατά το ήµισυ
είναι κλασσικό δάνειο τον κίνδυνο του οποίου αναλαµβάνει η ενδιάµεση τράπεζα και
κατά το άλλο ήµισυ έχει τη µορφή δανείου µειωµένης εξασφάλισης, τον κίνδυνο του
οποίου αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου η Kfw όπως φαίνεται και στην συνέχεια.

ΠΗΓΗ : ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2010

Ακόµη στη Γερµανία, η περιφερειακή δηµόσια τράπεζα NRW Bank για να στηρίξει
ΜΜΕ µε κύκλο εργασιών από 5 – 50 εκατ. ευρώ που λειτουργούν ή που θέλουν να
εγκατασταθούν στη Περιφέρεια Ρήνου – Βεστφαλίας συµµετέχει σε αυτές µε ποσά
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από 250 χιλ. ευρώ έως 1 εκατ.ευρώ. Προϋποθέσεις για τη συµµετοχή, για την οποία
δεν λαµβάνονται εξασφαλίσεις, είναι:
1. το κόστος του επιτοκίου του δανείου υβριδικής µορφής να προσδιορίζεται από τον
κίνδυνο κάθε ΜΜΕ και
2. η ελάχιστη βαθµολόγηση / rating της ΜΜΕ να είναι BB- .
Στόχος του προγράµµατος αυτού είναι η εξυπηρέτηση περίπου 10.000 ΜΜΕ χαµηλής
σχετικά βαθµολόγησης. Αξίζει ακόµη να τονιστεί για την Γερµανία ότι το πρόγραµµα
« Silent Partnerships» της MBG (Mittel Standliche Beteiligungsgesellschaften)
καλύπτει µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων και σε όλα τα στάδια
ζωής µιας επιχείρησης µέσω της υβριδικής µορφής «Silent Partnerships» (που
προσοµοιάζει περισσότερο µε προιόν Venture Capital) µε ελκυστικούς όρους
επιτοκίων. Η συµµετοχή σε µια ΜΜΕ ξεκινάει από 50.000 και φθάνει τα 2,5 εκατ.
ευρώ µε διάρκεια έως 10 έτη. Η συµµετοχή αυτή καλύπτεται µε εγγύηση από τα
συστήµατα εγγυήσεων της χώρας µε ποσοστό 70%. Ο µέσος όρος συµµετοχής
ανέρχεται σε 350.000 ευρώ.
Στην Αυστρία, η κρατική τράπεζα AWS (Austria Wirtschaftsservice) καλύπτει µε
εγγύηση 50% κάθε επιδοτούµενο κεφάλαιο υβριδικής µορφής ποσού έως 1 εκατ.
ευρώ ανά επιχείρηση. Το πρόγραµµα αυτό “Equity Guarantee” στοχεύει σε µικρές
επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις καινοτοµίας.
Στη Σουηδία, η Almi, µέσω του προγράµµατος «Innovation Loans» παρέχει σε
νεοσύστατες ΜΜΕ ή σε επιχειρήσεις χαµηλής πιστοληπτικής ικανότητας /
βαθµολογίας / rating δάνεια µειωµένης εξασφάλισης (subordinated loans), µε
σταθερό επιτόκιο και διάρκεια 5 έτη. ∆εν ζητούνται στις περισσότερες περιπτώσεις
εξασφαλίσεις και ο κίνδυνος αναλαµβάνεται από την Almi και την σουηδική
κυβέρνηση.
Στην Ολλανδία, η Rabobank συµµετέχει είτε µε τη µορφή δανείων µειωµένης
εξασφάλισης (subordinated loans) είτε µε τη µορφή άλλων υβριδικών δανείων σε
ΜΜΕ που ξεκινούν τη δραστηριότητά τους και έχουν απαραίτητα έτοιµο προϊόν προς
πώληση και σε ΜΜΕ που αλλάζουν ιδιοκτήτη / µεταβιβάζονται. Στη δεύτερη
περίπτωση η Rabobank, επειδή ο κίνδυνος είναι σχετικά υψηλός, προσπαθεί να
δηµιουργήσει για κάθε ΜΜΕ εξειδικευµένο και προσιδιάζον προϊόν (tailor made
product) που αποτελεί µίγµα ιδίων κεφαλαίων και mezzanine κεφαλαίων. Η ελάχιστη
συµµετοχή της Rabobank είναι 125.000 ευρώ και η µέγιστη 1 εκατ. ευρώ.
Στη Γαλλία, µέσω του προγράµµατος “Innovation Development Contract” η OSEO /
BDPME συγχρηµατοδοτεί µέχρι το 50% του κόστους της επένδυσης µιας ΜΜΕ µε
δάνειο µειωµένης εξασφάλισης (subordinated loan), ενώ το υπόλοιπο της επένδυσης
καλύπτεται από άλλη/ες εµπορική/ές τράπεζα/ες. Ταυτόχρονα η OSEO / Sofaris
καλύπτει το 60% του συνολικού κινδύνου. Όµως υπάρχει και η εναλλακτική λύση,
δηλαδή η OSEO / BDPME µπορεί να χρηµατοδοτήσει το 100% της επένδυσης της
ΜΜΕ και ηOSEO / Sofaris να καλύψει το 60% του κινδύνου, ενώ ο υπόλοιπος
κίνδυνος να καλυφθεί εξ ηµισείας (20%) από την OSEO / BDPME και 20% από
εµπορικές τράπεζες. Και στις δύο περιπτώσεις η «δηµόσια στήριξη» µέσω της OSEO
είναι µεγάλη.
Ακόµη στη Γαλλία έχει δηµιουργηθεί ένα Ειδικό Ταµείο “Fideme Mezzanine Fund” µε
ιδιωτικά και δηµόσια κεφάλαια ύψους 45 εκατ. ευρώ, µε σκοπό την συµµετοχή µε
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δάνεια µειωµένης εξασφάλισης (subordinated loans) σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται
στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και στο περιβάλλον και έχουν σχετικά χαµηλή
βαθµολογία (rating). Στόχος του Ταµείου είναι να εξευρεθούν κεφάλαια για τις
ανωτέρω ΜΜΕ και γι’ αυτό υπάρχουν φορολογικά κίνητρα για τους ιδιώτες /
επενδυτές.
Συµπερασµατικά θα µπορούσε να λεχθεί ότι στην Ε.Ε. αρχίζει να εµφανίζεται µια νέα
αγορά χρηµατοδότησης για ΜΜΕ, αυτή της υβριδικής µορφής / mezzanine finance, η
οποία ενδέχεται λόγω της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης να αναπτυχθεί
µε υψηλούς ρυθµούς στο άµεσο µέλλον. Επιπλέον λόγω της κρίσης ενδέχεται να
αυξηθεί η ζήτηση για χρηµατοδότηση µέσω των υβριδικών µορφών στις
κατηγορίες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις ( µε προσωπικό κάτω των 50 ατόµων
και κύκλο εργασιών κάτω των 10 εκατ. ευρώ) που διατρέχουν µεγαλύτερους
κινδύνους σε σχέση µε τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις και δεν διαθέτουν
επαρκείς εξασφαλίσεις. Επίσης, αναµένεται να εµφανιστούν ανάγκες για mezzanine
finance και στις επιχειρήσεις που αλλάζουν ιδιοκτήτες ή µεταβιβάζονται και µάλιστα
για ποσά που δεν θα ξεπερνούν ανά επιχείρηση το ένα (1) εκατ. ευρώ.
Για να αναπτυχθεί η αγορά mezzanine υπέρ των ΜΜΕ απαιτείται, µεταξύ των άλλων,
όπως:
Τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ενθαρρύνουν τη νέα αυτή αγορά υποστηρίζοντας ή
δηµιουργώντας δηµόσια ή ηµιδηµόσια σχήµατα / µηχανισµούς / φορείς που θα
παρέχουν προϊόντα mezzanine συµπληρώνοντας τα κενά της αγοράς και θα
στοχεύουν κυρίως σε νεοσύστατες ή νέες επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις που αλλάζουν
ιδιοκτήτη / µεταβιβάζονται, σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν νέα ή καινοτόµα
προϊόντα της νέας ζήτησης, σε επιχειρήσεις που έχουν χαµηλό rating.
Παράλληλα, τα κράτη-µέλη πρέπει να προωθήσουν τη συνεργασία, σύµπραξη των
ειδικών αυτών σχηµάτων / µηχανισµών και µε άλλους φορείς / µηχανισµούς που
υποστηρίζουν τις ΜΜΕ (εγγυοδοτικά σχήµατα, προγράµµατα επιδοτήσεων /
επιχορηγήσεων, συν-επενδύσεις ή κοινοπρακτικές επενδύσεις, µε ιδιώτες / επενδυτές
π.χ. Επιχειρηµατικούς Αγγέλους).
Τέλος, τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να δηµιουργήσουν ένα ευνοϊκό θεσµικό
πλαίσιο για τα προϊόντα mezzanine και κυρίως ένα ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο καθώς
και να διευκολύνουν την τιτλοποίηση τέτοιων προϊόντων µε την συνεργασία
προγραµµάτων της Ε.Ε. (ΕΤΕπ, ΕΤΑΕ κ.λπ)
Προϋπόθεση βέβαια, sine que non, για την ανάπτυξη αυτής της αγοράς, είναι η
πραγµατική απεικόνιση των οικονοµικών και λοιπών στοιχείων από την πλευρά των
ΜΜΕ και η πλήρης διαφάνεια της κατηγοριοποίησης / βαθµολόγησης / αξιολόγησης
των mezzanine προϊόντων από την πλευρά των τραπεζών και των
χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων.
Πολλά και κρίσιµα ερωτήµατα τίθενται κατά καιρούς και θα τεθούν και στο µέλλον σε
µεγαλύτερο βαθµό για την αγορά αυτή, τα οποία πρέπει να απαντηθούν άµεσα όπως
π.χ. :
• το επιτόκιο / κόστος του κάθε προϊόντος υβριδικής µορφής θα προκύπτει από την
βαθµολόγηση (rating) των ΜΜΕ. Η βαθµολόγηση θα γίνεται από εξωτερικές
ανεξάρτητες εταιρείες, ή από την ίδια την τράπεζα («credit scored internal rating») ;
• σε ποιο βαθµό θα καλύπτεται η «χαµηλή» βαθµολόγηση από τη κρατική
παρέµβαση, ώστε το προϊόν να είναι ελκυστικό;
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• θα καλύπτει η κρατική παρέµβαση όλες τις κατηγορίες κινδύνων ή µόνο κάποιες
από αυτές κατηγορίες (π.χ. ελάχιστη βαθµολόγηση B–, ενώ σε κατώτερη
βαθµολόγηση δεν θα δίδεται κρατική στήριξη / ενίσχυση);
• θα µπορέσει το κράτος να προωθήσει τα προϊόντα της αγοράς αυτής και σε
επιχειρήσεις µη κερδοσκοπικές, όπως π.χ. τις κοινωνικές επιχειρήσεις; Είναι ικανές ή
πρόθυµες οι τράπεζες να δηµιουργήσουν εξειδικευµένα προϊόντα για τις «κοινωνικές
επιχειρήσεις»;

5.3. Εθνικές ενισχύσεις µέσω «Αναπτυξιακού Νόµου»
Ο αναπτυξιακός νόµος (3908/2011) αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για την υλοποίηση
σειράς επενδύσεων από επιχειρήσεις των κλάδων της βιοµηχανίας, της βιοτεχνίας,
του τουρισµού, του εµπορίου, σε ολόκληρη τη χώρα. Βασική φιλοσοφία του
αναπτυξιακού νόµου είναι η κάλυψη από το κράτος µέρους του επενδυτικού κόστους
συγκεκριµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Σκοπός παρεχόµενων κινήτρων
είναι :
• Ένταξη Νέων Τεχνολογιών.
• Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας.
• Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας.
• Αύξηση της απασχόλησης.
• Προστασία Περιβάλλοντος – Περιορισµός Ρύπανσης.
• Εξοικονόµηση Ενέργειας.
• Επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης.
Συγκεκριµένα µε τον Αναπτυξιακό Νόµο ενισχύονται τα Επενδυτικά Σχέδια των εξής
τοµέων:
• Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τοµέα
• Επενδυτικά σχέδια στο δευτερογενή τοµέα
• Επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού
• Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τοµέα
• Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και
επιθυµούν να ασκήσουν επιχειρηµατική δράση εντός της ελληνικής επικράτειας, µε
την προϋπόθεση ότι τηρούν βιβλία κατηγοριών αντίστοιχων µε τις Β΄ και Γ΄
κατηγορίες του ισχύοντος Κ.Β.Σ. στην Ελλάδα.
Είδη ενισχύσεων:
• Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το ∆ηµόσιο χρηµατικού
ποσού για την κάλυψη τµήµατος της ενισχυόµενης δαπάνης του επενδυτικού
σχεδίου. Το ποσοστό της ενίσχυσης δύναται να κυµαίνεται από 18-55% του
συνολικού προϋπολογισµού.
• Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο
τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνάπτεται
για την απόκτηση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού.
• Φορολογική απαλλαγή ύψους µέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της αξίας της
ενισχυόµενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας της χρηµατοδοτικής
µίσθωσης καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η
χρήση. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου
εισοδήµατος µη διανεµόµενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγµατοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου, µε το σχηµατισµό ισόποσου αφορολόγητου αποθεµατικού.
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• Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης από το επενδυτικό σχέδιο
απασχόλησης που συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο, για µια διετία, τµήµατος
του µισθολογικού κόστους των δηµιουργούµενων, εντός της πρώτης τριετίας από την
ολοκλήρωσή του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων απασχόλησης.
Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις
ενισχύσεις του παρόντος νόµου ορίζεται, µε βάση το µέγεθος του φορέα, σύµφωνα
µε τη σχετική κατάταξη της Ε.Ε. [(Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής
της 6ης Αυγούστου 2008, Παράρτηµα Ι)], ως εξής:
− Για Μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000,00) ευρώ.
− Για Μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ.
− Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ.
− Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00)
ευρώ.
Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηµατικότητας το
ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήµισυ των προαναφερόµενων κατά περίπτωση
ποσών.
Λεπτοµέρειες σχετικά µε τα ποσοστά ενίσχυσης παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ που
ακολουθεί:
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5.4. Συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα από ΕΕ και Εθνικούς
Πόρους
Το Ελληνικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηµατοδοτούν µια σειρά από
προγράµµατα µε κύριο σκοπό την ενίσχυση νέων και µικροµεσαίων επιχειρήσεων93.

5.4.1. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την
περίοδο 2007- 2013
Με στόχο τον επαναπροσδιορισµό της Πολιτικής Συνοχής για την προγραµµατική
περίοδο 2007 – 2013 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ψήφισε, τον Ιούλιο του 2006, τον
Γενικό Κανονισµό των Ταµείων, ενώ στις 6 Οκτωβρίου 2006 η Ε.Ε. ενέκρινε τις
«Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή 2007 – 2013»
(ΚΣΚΓ). Τα κράτη µέλη υποχρεούνται έκτοτε να ακολουθήσουν αυτές τις ΚΣΚΓ
προκειµένου να καθορίσουν τις στρατηγικές αναπτυξιακές τους προτεραιότητες σε
εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007 – 2013, δηλαδή τα "Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια
Αναφοράς" (ΕΣΠΑ), τα οποία αποτελούν πλέον τον αντικαταστάτη των Κοινοτικών
Πλαισίων Στήριξης.
Σε αντίθεση µε την προγραµµατική περίοδο 2000 – 2006, όπου το σύνολο των
Ελληνικών Περιφερειών ήταν επιλέξιµες στον Στόχο 1, στη νέα προγραµµατική
περίοδο 2007-2013 πέντε Ελληνικές Περιφέρειες (οι Περιφέρειες Αττικής, Kεντρικής
και ∆υτικής Mακεδονίας, Στερεάς Eλλάδας και Nοτίου Aιγαίου) εισέρχονται σε
καθεστώς µεταβατικής στήριξης εξαιτίας του γεγονότος ότι, µε την ένταξη των 10
νέων και κατά τεκµήριο φτωχών κρατών στην ΕΕ το ΑΕΠ των Περιφερειών αυτών
είναι µεγαλύτερο από το 75% του µέσου όρου της ΕΕ των 25 κρατών-µελών.
Οι Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης στην Ελλάδα είναι:
«Phasing out» Περιφέρειες: H Αττική, η Κεντρική και η ∆υτική Μακεδονία
(των οποίων το ΑΕΠ υπερβαίνει το 75 % του µέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 25
κρατών-µελών)
«Phasing in» περιφέρειες» : Η Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο (των
οποίων το ΑΕΠ υπερβαίνει το 75 % του µέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 15 κρατώνµελών)
Τα χρηµατοδοτικά µέσα που διατίθενται για την Πολιτική Συνοχής είναι το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και
το Ταµείο Συνοχής. Επιπρόσθετα, διατίθενται πόροι και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013 καθώς και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας µέσω του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013.
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Το ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 είναι το νέο
πρόγραµµα για την ανάπτυξη της χώρας, µε κοινοτικούς πόρους (ΕΕ) ύψους 20,4 δις
ευρώ, εθνική συµµετοχή που φθάνει τα 11,5 δις ευρώ και ιδιωτική συµµετοχή που
εκτιµάται στα 7,5 δις ευρώ.
Το ΕΣΠΑ αποτελείται από µικρότερο αριθµό Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, σε
σχέση µε το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006, που οδηγεί σε πιο ευέλικτο σχήµα διαχείρισης.
Ο στρατηγικός σχεδιασµός για την περίοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεί µέσα από:
οκτώ (8) Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα,
πέντε (5) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα
δώδεκα (12) Επιχειρησιακά Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας
Αναλυτικότερα:
Α. Τα Τοµεακά Προγράµµατα είναι:
1. ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»
2. ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας»
3. ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»
4. ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
5. ΕΠ «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης»
6. ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»
7. ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»
8. ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής»
Β. Τα Eπιχειρησιακά Προγράµµατα είναι:
1. Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης (Κεντρική, ∆υτική Μακεδονία, Ανατ. Μακεδονία &
Θράκη)
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2.
3.
4.
5.

Ε.Π.
Ε.Π.
Ε.Π.
Ε.Π.

8υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου
Αττικής

Γ. Τα προγράµµατα της Εδαφικής Συνεργασίας είναι :
1. Προγράµµατα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας
1.1 Εξωτερικά σύνορα ∆ιµερής ∆ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΙΡΑ)
Ελλάδα-Αλβανία
Ελλάδα-ΠΓ8Μ
Ελλάδα-Τουρκία Πολυµερής ∆ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΙΡΑ)
Αδριατική Πολυµερής 8ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΕΝΡΙ)
MEDITERRANEAN SEA BASIN
BLACK SEA BASIN
1.2 Εσωτερικά σύνορα ∆ιµερής ∆ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ)
Ελλάδα-Ιταλία
Ελλάδα-Κύπρος
Ελλάδα-Βουλγαρία
2. Προγράµµατα ∆ιακρατικής Συνεργασίας
MEDITERRANEAN SEA BASIN
SOUTH EAST EUROPEAN SPACE
3.
Πρόγραµµα
∆ιαπεριφερειακής
Συνεργασίας
COOPERATION PROGRAMME-INTERREG IV C)

(INTER-REGIONAL

5.4.2. Εθνικό Σχέδιο Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Σ.ΜµΕ)
Οι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, που αποτελούν στυλοβάτη της ελληνικής οικονοµίας,
πλήττονται όλο και περισσότερο από την τρέχουσα οικονοµική και χρηµατοπιστωτική
κρίση, καθώς συρρικνώνεται η ζήτηση, περιορίζονται οι επενδύσεις και µειώνεται η
ρευστότητα.
Η επιλογή της στήριξης και ανάπτυξης των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων
µέσω ανακυκλούµενων εργαλείων πιστώσεων αποβλέπει πρωτίστως στη βελτίωση
της πιστοληπτικής ικανότητας, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δηµιουργία
νέων, µε απώτερο σκοπό την τόνωση της επιχειρηµατικότητας.
Το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε το Εθνικό Σχέδιο
Στήριξης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Σ.ΜµΕ) 2010-2013 τοποθετεί τις
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λήψης πολιτικών
αποφάσεων, ενισχύοντας τη δυναµική τους ως προς τη δηµιουργία θέσεων εργασίας,
προωθώντας την ανταγωνιστικότητά τους τόσο στην Ε.Ε., όσο και στις παγκόσµιες
αγορές, και βελτιώνοντας το ρυθµιστικό τους πλαίσιο.
Το Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Σ.ΜµΕ) 2010-2013
αναδεικνύει την αλλαγή νοοτροπίας πάνω σε τρεις βασικούς άξονες δράσης: την
καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και τη στήριξη της
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ρευστότητας των ΜµΕ. Η επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Σ.ΜµΕ) 2010-2013 θα γίνεται ετησίως και µε
ορίζοντα τριετίας.
Η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της,
υλοποιεί µέσω των υπηρεσιών της τα ακόλουθα προγράµµατα και χρηµατοδοτικά
εργαλεία στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων :

1η ∆ράση για την Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού - Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Ενισχύονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της
Μεταποίησης, του Τουρισµού, του Εµπορίου και των Υπηρεσιών για την
υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
Οι παρεχόµενες ενισχύσεις αφορούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων που πρόκειται να επιτευχθεί µε στοχευµένες δράσεις που
συµβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτοµίας, της περιβαλλοντικής
προστασίας, της εξοικονόµησης ενέργειας και της εισαγωγής στις νέες
τεχνολογίες. Οι παρεχόµενες ενισχύσεις δίνονται µε την µορφή της άµεσης
κεφαλαιακής ενίσχυσης.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr
.

Ενίσχυση Επιστηµόνων - Ελευθέρων Επαγγελµατιών στο πλαίσιο των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013
Το πρόγραµµα ενισχύει τους ελεύθερους επαγγελµατίες (σε συγκεκριµένους
Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας και συγκεκριµένα: Ιατροί - Οδοντίατροι,
Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Γεωλόγοι, ∆ασολόγοι, Ιχθυολόγοι, ∆ικηγόροι,
Συµβολαιογράφοι) µε στόχο την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων
υπηρεσιών τους µε την προµήθεια σύγχρονου και εξειδικευµένου
τεχνολογικού εξοπλισµού. Το πρόγραµµα λειτουργεί συµπληρωµατικά και
παράλληλα
µε
την
προκήρυξη
του
Υπουργείου
Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων στους τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού - Εµπορίου - Υπηρεσιών
µε σκοπό την συντονισµένη και ουσιαστική ενίσχυση των Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελµατιών. Λειτουργεί επίσης
συµπληρωµατικά µε τις δράσεις του ΟΑΕ∆ για άνεργους νέους ελεύθερους
επιτηδευµατίες.

Πρωτοβουλία Jeremie
Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας Jeremie είναι η ενίσχυση των
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, µε τη χρήση
επιστρεπτέων ενισχύσεων
(δάνεια,
εγγυήσεις,
συµµετοχές
σε
επιχειρηµατικά κεφάλαια κ.λ.π.-αλλά όχι επιχορηγήσεις). Αυτό δύναται να έχει
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονοµία γιατί στα κονδύλια που
δεσµεύονται για την εν λόγω πρωτοβουλία από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία
προστίθενται και ιδιωτικά - τραπεζικά κεφάλαια. Η υλοποίηση της
πρωτοβουλίας στη χώρα επιλέχθηκε να γίνει µέσω σύστασης Ταµείου
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Χαρτοφυλακίου (Jeremie Holding Fund) µε διαχειριστή αυτού το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ).
Με βάση τη Σύµβαση Χρηµατοδότησης που υπογράφηκε µεταξύ του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και του ΕΤαΕ, η Ελληνική ∆ηµοκρατία κατέβαλε στο
Ταµείο Χαρτοφυλακίου Jeremie το ποσό των 100 εκατ. ευρώ Το ποσό αυτό
διατέθηκε από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» και από τα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και θα ενισχυθεί µε 150 εκατ.
ευρώ από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.
Το πρώτο υποπροϊόν θα ονοµάζεται Εργαλείο Επιµερισµού Κινδύνων
(Funded Risk Sharing Product) συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ και αφορά σε
χορήγηση δανείων (έως 100.000 ευρώ) σε Πολύ Μικρές και Μικρές
Επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την έννοια των κοινοτικών κανονισµών. Τα δάνεια
θα χρηµατοδοτούνται κατά 50% από κεφάλαια του Jeremie και κατά 50%
από τραπεζικά κεφάλαια. Σχετική πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύµατα
προκειµένου να αναλάβουν το ρόλο των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών έχει ήδη εκδοθεί.
Το δεύτερο υποπροϊόν "Microcredit", προϋπολογισµού 30 εκατ. ευρώ
αφορά σε µικροδάνεια (έως 25.000 ευρώ) σε στοχευµένες οµάδες πληθυσµού
(π.χ. µακροχρόνια άνεργους, ώριµους ηλικιακά επιχειρηµατίες, γυναίκες
κ.λ.π.). Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εξετάζεται η δυνατότητα
να δεσµευθούν επιπλέον πόροι σχετικά άµεσα σε παρόµοια εργαλεία τα οποία
θα υλοποιηθούν σε συνεργασία µε το ETαΕ (π.χ venture capital).
To τρίτο υποπροϊόν «Ενισχύσεις για Στήριξη Κοινωνικής Οικονοµίας»
(50εκατ. ευρώ), αφορά σε δράσεις στο πλαίσιο ενίσχυσης και υποστήριξης
της βιώσιµης ανάπτυξης και αύξησης της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων
κοινωνικής οικονοµίας, όπως:

•
•

•
•

Ενίσχυση δηµιουργίας/start ups επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας
Ενθάρρυνση και διευκόλυνση πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισµό
µέσω
πρότυπου
δανειακού
προϊόντος
στο
πλαίσιο
των
µικροπιστώσεων
Οργάνωση και λειτουργία δοµών συµβουλευτικής και επιχειρηµατικής
υποστήριξης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας
Σύνδεση χρηµατοδοτικών εργαλείων µε πρωτοβουλίες Jeremie και
Jasmine

To τέταρτο υποπροιόν «Ευνοϊκά προϊόντα για ψηφιακή σύγκλιση» θα
αφορά σε δράσεις δανειοδότησης, δηµιουργίας seed capital, startup capital,
venture capital κ.λπ., για επιχειρήσεις τεχνολογίας και δράσεις Τεχνολογίας,
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) µε υψηλή προστιθέµενη αξία, και σε
οµάδες στόχους (π.χ. νέοι επιχειρηµατίες) µε µειωµένες εξασφαλίσεις. Ο
προϋπολογισµός που θα προέλθει από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και τις 5
Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης αναµένεται να ανέλθει σε 150 εκατ. ευρώ.
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5.4.3. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
2007-2013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Η νέα περίοδος προγραµµατισµού 2007-2013 είναι ιδιαίτερα σηµαντική και για την
εφαρµογή της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και της Πολιτικής Αλιείας, στη
διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προς το σκοπό αυτό, στους πόρους του ΕΣΠΑ προστίθενται άλλα 7,5 δις ευρώ που
είναι :
Οι πόροι για την Αγροτική Ανάπτυξη, που συγχρηµατοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) και θα
διατεθούν µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Οι πόροι για την Αλιεία, που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Αλιείας (ΕΤΑ).
Οι παραπάνω πόροι των 7,5 δις ευρώ προέρχονται από : 3,9 δις κοινοτική συνδροµή,
2,2 δις δηµόσια δαπάνη εθνική συνδροµή και 1,4 ιδιωτική συµµετοχή.
Πιο συγκεκριµένα, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 επικεντρώνεται σε
τρεις (3) τοµείς που αντιστοιχούν στους τρεις θεµατικούς άξονες του νέου
Κανονισµού για την αγροτική ανάπτυξη καθώς και ένα τέταρτο άξονα, γνωστό ως
"άξονα LEADER", που βασίζεται στην εµπειρία από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
LEADER και παρέχει δυνατότητες προσέγγισης της αγροτικής ανάπτυξης σε τοπικό
επίπεδο, “από τη βάση προς την κορυφή”.
Οι άξονες του ΠΑΑ είναι :
Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της
δασοκοµίας
Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής
οικονοµίας
Άξονας 4: Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER
Τα Μέτρα ανά άξονα είναι :
Άξονας 1 :
• Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του
ανθρώπινου δυναµικού
• Μέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού
δυναµικού και στην προαγωγή της καινοτοµίας.
• Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής
παραγωγής
και των προιόντων
Άξονας 2 :
• Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της γεωργικής γης
• Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της δασικής γης
Άξονας 3:
• Μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας
• Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές
Άξονας 4:
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Tα Μέτρα εξειδικεύονται από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) / Αναπτυξιακές
Εταιρείες που συνδυάζουν έργα και παρεµβάσεις σε σχέση µε τις ανάγκες και
προοπτικές των διαφόρων περιοχών.

5.4.4. Κριτήρια ∆ιαχειριστικής Επάρκειας ∆ικαιούχων
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων , Περιόδου 2007-2013
Η επιτυχηµένη υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της νέας Προγραµµατικής Περιόδου
2007-2013 συνδέεται άµεσα µε τη γνώση που έχουν οι δικαιούχοι για τις απαιτήσεις
του Κοινοτικού και Εθνικού ∆ικαίου καθώς και την τεχνογνωσία και επάρκεια που
διαθέτουν για να τις εφαρµόζουν ώστε να αποφεύγονται λάθη και καθυστερήσεις.
Στο πνεύµα αυτό, το ΥΠΟΙΟ κοινοποίησε την 1.09.2006 το βασικό πλαίσιο κριτηρίων
διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013.
Με στόχο την αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων
έργων και αξιοποιώντας τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και εµπειρίες, αναπτύχθηκε το
Ελληνικό Πρότυπο ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων σύµφωνα µε το οποίο
πιστοποιείται η διαχειριστική επάρκεια των 8ικαιούχων που επιθυµούν να
υλοποιήσουν συγχρηµατοδοτούµενα έργα κατά την προγραµµατική περίοδο 20072013.

5.4.5. Συσχετισµός των συγχρηµατοδοτούµενων (ΚΠΣ και
ΕΣΠΑ) και των ευρωπαϊκών προγραµµάτων
Η ΕΕ επιθυµεί να βοηθήσει τα κράτη – µέλη (και ιδιαιτέρως τις περιφέρειές τους) να
αναπτυχθούν ισόρροπα, ώστε να µην υπάρχουν µεγάλες οικονοµικές αποκλίσεις
µεταξύ τους. Έτσι στο πλαίσιο της Περιφερειακής Πολιτικής της ενισχύει µε πρόσθετα
χρηµατοδοτικά πακέτα ( τα λεγόµενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης - ΚΠΣ)
συγκεκριµένα κράτη – µέλη ανεξαρτήτως των ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων που είναι διαθέσιµα σε όλους τους δικαιούχους στην Ευρώπη. Για την
περίοδο 2000 – 2006 η Ελλάδα έλαβε το Γ’ ΚΠΣ, ενώ για την περίοδο 2007 – 2013
δίνονται χρηµατοδοτήσεις µέσω του ∆’ ΚΠΣ ή Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ). Ο βασικός στόχος του ΕΣΠΑ είναι να ενισχύσει τις προσπάθειες των
ελληνικών περιφερειών για βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, εφαρµογή
καινοτοµιών, δηµιουργία νέων (ή/και καλύτερων) θέσεων εργασίας και ενίσχυση της
διασυνοριακής συνεργασίας ώστε να συγκλίνουν µε τις πιο ανεπτυγµένες περιοχές
της ΕΕ.
Πολλοί είναι σήµερα αυτοί που θεωρούν ότι οι χρηµατοδοτήσεις από την ΕΕ
προέρχονται αποκλειστικά από το ΚΠΣ. Αυτό φυσικά δεν ισχύει καθώς υπάρχει
σηµαντικός αριθµός χρηµατοδοτήσεων µέσω πολλών Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
και χρηµατοοικονοµικών ευκολύνσεων.
Συγκεκριµένα το ΕΣΠΑ (∆’ ΚΠΣ) είναι πιθανότατα το τελευταίο οικονοµικό «πακέτο»
στήριξης για την Ελλάδα, όπως και για τα υπόλοιπα κράτη – µέλη που εισήλθαν στην
ΕΕ πριν από το 2004. Αυτό σηµαίνει ότι µετά το 2013 οι χρηµατοδοτικές ευκαιρίες για
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την Ελλάδα θα
Προγράµµατα.

αναζητούνται

αποκλειστικά

σε

ανταγωνιστικά

Ευρωπαϊκά

Οι κύριες διαφορές µεταξύ ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και
χρηµατοδοτήσεων µέσω ΚΠΣ/ ΕΣΠΑ εντοπίζονται:
Κύριες διαφορές µεταξύ ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και
χρηµατοδοτήσεων µέσω ΚΠΣ/ ΕΣΠΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κατά κανόνα πιλοτικά καινοτόµα έργα (όχι
υποδοµές)
Απαιτείται διακρατική συνεργασία
Υποβάλλεται πρόταση µε τη συµπλήρωση
προτυποποιηµένων
εντύπων
τα
οποία
απαιτούν σηµαντικά µεγαλύτερη προσπάθεια
για την οργάνωση και περιγραφή του έργου
από τις αντίστοιχες προτάσεις µέσω ΕΣΠΑ
Αξιολόγηση της πρότασης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο (από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή
εντεταλµένους φορείς)
Κατά κανόνα µεγάλη διάρκεια υλοποίησης
έργων (συνήθως µεγαλύτερη των 2 ετών)
Στην πολύ µεγάλη πλειοψηφία τους είναι
συγχρηµατοδοτούµενα (απαιτείται οικονοµική
συµµετοχή των εταίρων ως ίδια συµµετοχή)
Κατά την υλοποίηση του έργου, πολύπλοκη
διαχείριση
µε
αυξηµένες
ανάγκες
συντονισµού εταίρων
Υποβολή τεχνικών εκθέσεων προόδου και
οικονοµικών
εκθέσεων
έργου
βάσει
απαιτήσεων του συγκεκριµένου κάθε φορά
απαιτήσεων του συγκεκριµένου κάθε φορά
προγράµµατος

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ µεσω ΚΠΣ/ΕΣΠΑ
Κυρίως ανάπτυξη υποδοµών
Συνήθως υλοποιούνται από έναν φορέα, τον
τελικό δικαιούχο
Υποβάλλεται πρόταση µε τη συµπλήρωση
προτυποποιηµένων Τεχνικών ∆ελτίων τα
οποία απαιτούν σηµαντικά λιγότερη από τις
προτάσεις
των
ανταγωνιστικών
προγραµµάτων
Αξιολόγηση της πρότασης σε εθνικό επίπεδο

Κατά κανόνα µικρή και µεσαία διάρκεια
υλοποίησης έργων (συνήθως µέχρι 2 έτη)
Στην µεγάλη πλειοψηφία τους παρέχεται
χρηµατοδότηση 100% για τον τελικό
δικαιούχο (εκτός της χρηµατοδότησης
επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων)
Κατά την υλοποίηση, µικρότερες απαιτήσεις
διαχείρισης (σε πολυπλοκότητα χειρισµών)
Υποβολή
τυποποιηµένων
δελτίων
παρακολούθησης έργου µε την εισαγωγή
τους στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα (ΟΠΣ)

ΠΗΓΗ : ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, Π.
∆όϊκος, Ε. Μαγκλάρα, Εκδόσεις Σταµούλη, 2007

5.5. ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη µετάβαση
δηλαδή από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισµού µε ιδιαίτερα
ευνοϊκούς όρους αλλά και της ανάγκης προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων
ως εχέγγυο βιωσιµότητας των αναλαµβανόµενων επενδύσεων, το Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ) σε συνεργασία µε τον Όµιλο της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας
Επενδύσεων
(ΕΤΕπ)
προωθεί
τη
δηµιουργία
µοντέρνων
χρηµατοδοτικών µηχανισµών, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων αποτελεί ο
πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των διατιθέµενων κεφαλαίων, η
αποπληρωµή των οποίων θα οδηγήσει σε επανεπένδυσή τους σε νέες δράσεις.
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Πιο συγκεκριµένα προωθούνται:
α) Ανακύκλωση (Revolving): χορήγηση δανείων µε ευνοϊκούς όρους, το ποσό
αποπληρωµής των οποίων επαναχρηµατοδοτεί νέα έργα (δυνατότητα µελλοντικής
επαναξιοποίησης πόρων).
β) Μόχλευση (Leverage): δυνατότητα συνδυασµού δανείων µε ιδιωτικούς πόρους
(προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων).
γ) Πηγές Κεφαλαίων (Sources of funding): διάθεση πόρων από τα επιχειρησιακά
προγράµµατα (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο) και συνδυασµός τους µε πρόσθετη
χρηµατοδότηση από την ΕΤΕπ.
δ) ∆ιαχείριση Κεφαλαίων (Fund of funds): κεντρική µονάδα διαχείρισης
περισσοτέρων του ενός ταµείων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παρακάτω χρηµατοδοτικά εργαλεία που
ανήκουν στην κατηγορία της ανακύκλωσης πόρων (revolving funds).

5.5.1. Το χρηµατοδοτικό εργαλείο «JEREMIE»
Στο πλαίσιο του JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικροµεσαίες και τις
Μεσαίες Επιχειρήσεις - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises),
το ΥΠΟΙΟ υπέγραψε στις 26 Ιουνίου 2007 την πρώτη µεταξύ των 27 Κρατών-Μελών
της Ε.Ε. Σύµβαση Χρηµατοδότησης για την οργάνωση των δοµών υλοποίησης και
χρηµατοδότησης του JEREMIE στην Ελλάδα, πιστοποιώντας τον πρωτοποριακό ρόλο
και την αποφασιστικότητα της Ελλάδας για την υιοθέτηση και προώθηση σύγχρονων
χρηµατοοικονοµικών µέσων που θα συνδράµουν αποφασιστικά στην τόνωση της
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
Η χρηµατοδότηση καλύπτει ευρύ φάσµα προϊόντων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι
µικροπιστώσεις µέσω τραπεζών, η συµµετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, τα
κεφάλαια ανάληψης επιχειρηµατικού κινδύνου, η παροχή εγγυήσεων κ.ά. Τα µέσα
αυτά αναµένεται να έχουν ισχυρό πολλαπλασιαστικό συντελεστή µε στόχο την
επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων µέσω της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων.

5.5.2. Το χρηµατοδοτικό εργαλείο «JESSICA»
Στο πλαίσιο της JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα
Αστικά Κέντρα - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), το
ΥΠΟΙΟ έχει ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις µε την ΕΤΕπ για την ανάθεση µελετών και
την υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας στο προσεχές διάστηµα.
Η πρωτοβουλία JESSICA στοχεύει στη στήριξη επενδυτικών προγραµµάτων και
έργων αστικής ανάπτυξης. Στόχος της JESSICA είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων για
τη χρηµατοδότηση ολοκληρωµένων δράσεων αστικής ανάπτυξης µε πιλοτικά
προγράµµατα να προβλέπονται για την πρώτη περίοδο σε επίπεδο ΟΤΑ. Απώτερος
στόχος είναι η ανάπτυξη αστικών κέντρων και η παροχή νέων θέσεων εργασίας. Οι
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ενισχύσεις θα χορηγούνται µετά τη σύνταξη Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής
Ανάπτυξης, όπου θα προτείνεται η υλοποίηση έργων µε χαρακτηριστικά παρέµβασης
ολοκληρωµένου χαρακτήρα (ενεργειακά δίκτυα, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κ.ά.).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
Επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα µέσω
Ευρωπαϊκών και Εθνικών Αναπτυξιακών
προγραµµάτων
Η διετία 2009 – 2010 χαρακτηρίστηκε από σοβαρές µεταβολές και αναταράξεις στην
παγκόσµια οικονοµία. Η Ελλάδα είναι η χώρα που επικρατεί στις διεθνείς οικονοµικές
εξελίξεις, µιας και από το Φθινόπωρο του 2009, η λεγόµενη ελληνική κρίση χρέους,
ταλανίζει την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή οικονοµία.
Η σηµερινή κρίσιµη συγκυρία επιτάσσει περισσότερο από ποτέ την επάνοδο σε
συνθήκες ανάπτυξης. ∆ύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να συµβεί αυτό94:
• η µείωση της κρατικής κυριαρχίας και του παρεµβατισµού στην οικονοµία
• η απελευθέρωση του δυναµισµού των υγιών δηµιουργικών δυνάµεων της χώρας
µέσα από την επιχειρηµατικότητα.
Σύµφωνα µε Έκθεση που εκπονήθηκε στα τέλη του 2010, υπό την αιγίδα του
Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), από οµάδα στελεχών της Στέγης της
Ελληνικής Βιοµηχανίας και εντάσσεται στην Πράξη µε τίτλο «∆ίκτυο Παρέµβασης για
τη βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις», η
επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα υφίσταται την ταλαιπωρία της γραφειοκρατίας, τα
βάρη της φορολογίας, τον λαβύρινθο της πολυνοµίας, την αντί-επιχειρηµατική
νοοτροπία, τον ζηλότυπο κρατικό παρεµβατισµό. Το περιβάλλον αυτό που επικρατεί
δηµιουργεί αµέτρητα εµπόδια στις επιχειρήσεις µε αποτέλεσµα να περιορίζεται
σηµαντικά η ικανότητά τους να λειτουργούν ανταγωνιστικά σε ένα περιβάλλον
ραγδαίων οικονοµικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Σε αυτό το πλαίσιο, το
επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής (Μνηµόνιο συνεργασίας) της 6/8/2010 αναφέρει ότι «Η Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να
υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης για µια επιχειρηµατικά φιλική Ελλάδα όπου θα
παρουσιάζεται ένα χρονοδιάγραµµα για την αποµάκρυνση 30 εκ των σηµαντικότερων
περιορισµών που παραµένουν για την επιχειρηµατική δραστηριότητα, την επένδυση
και την καινοτοµία».
Η πρόβλεψη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη διαρκούς συνεργασίας και
αποτελεσµατικής δράσης για την άρση εµποδίων τα οποία υφίστανται διαχρονικά στη
χώρα µας. Ήδη στο Μνηµόνιο περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η απλοποίηση της
διαδικασίας ίδρυσης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων, η ενεργοποίηση του νόµου
για τις επιχειρηµατικές περιοχές, η κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής στο
µητρώο εξαγωγέων σαν προϋπόθεση χορήγησης του certificate of origin, η µείωση
του φορολογικού κόστους συγχώνευσης ή µεταβίβασης επιχειρήσεων, η δυνατότητα
πραγµατοποίησης τελωνειακών εργασιών από πιστοποιηµένες για τη διαδικασία αυτή
επιχειρήσεις κ.α.

94 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ∆ΙΑ :30 ΠΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ TH ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ του ΣΕΒ, Νοέµβριος 2010
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Η υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού µοντέλου µε επίκεντρο την
επιχειρηµατικότητα µπορεί να αποτελέσει τη µακροχρόνια και οριστική λύση των
προβληµάτων µας. Η ανασυγκρότηση της χώρας προϋποθέτει απαραιτήτως τη
δηµιουργία πλούτου µέσα από τις επενδύσεις, την εξωστρέφεια και την καινοτοµία. Κι
έχει καταδειχθεί πλέον διεθνώς, ότι αυτά δηµιουργούνται κυρίως από έναν σύγχρονο
και υγιή ιδιωτικό τοµέα. Έτσι το νέο µοντέλο ανάπτυξης της χώρας δεν µπορεί παρά
να έχει ως έναν από τους βασικούς του πυλώνες, µια σύγχρονη επιχειρηµατική τάξη.
Η αποτελεσµατικότητα της επιχειρηµατικής δράσης όµως εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
από τη δυνατότητά της να λειτουργεί µέσα σ’ ένα περιβάλλον χωρίς υπέρβαρη και
διαβρωµένη γραφειοκρατία και µέσα σε ένα θεσµικό πλαίσιο χωρίς εµπόδια, απόλυτα
σαφές, σταθερό και διεθνώς ανταγωνιστικό. Οι µέχρι τώρα νοµοθετικές
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, αν και σε πολλά από τα θέµατα που αφορούν στην
επιχειρηµατικότητα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, εντούτοις αφήνουν χώρο
για δραστικές αλλαγές που επιβάλλουν οι πραγµατικές συνθήκες της οικονοµίας για
την απελευθέρωση των δηµιουργικών δυνάµεων της χώρας µας.
Η άρση αυτών των εµποδίων είναι διαρθρωτική απαίτηση όλης της
σύγχρονης επιχειρηµατικότητας για απελευθέρωση των δηµιουργικών
δυνάµεων από τα δεσµά που για δεκαετίες περιορίζουν τις δυνατότητές
τους για νέες πρωτοβουλίες, ώστε να αυξήσουν το εθνικό εισόδηµα και να
δηµιουργήσουν νέες και βιώσιµες θέσεις εργασίας.
Είναι σηµαντικό να γίνει διαχωρισµός του όρου «εµπόδιο στην
επιχειρηµατικότητα» από τη διαρθρωτική αδυναµία, η οποία αποτελεί κάθε
προβληµατικό παράγοντα που σχετίζεται µε τη σύνθεση των αναπτυξιακών
χαρακτηριστικών, των θεσµών και των παραγωγικών συντελεστών µιας οικονοµίας
και που για την επίλυσή τους απαιτούνται δοµικές αλλαγές µε µακροπρόθεσµο
ορίζοντα (π.χ. σύνταγµα, παιδεία, περιβάλλον, δηµόσια διοίκηση κλπ).
Η συστηµατική αντιµετώπιση και άρση των εµποδίων που καθηλώνουν την
επιχειρηµατικότητα και που µπορούν να απελευθερώσουν τις δηµιουργικές δυνάµεις
του τόπου και να αποτελέσουν µόνιµη και ασφαλή διέξοδο από την κρίση καθώς και
εγγύηση µακρόπνοης ανάπτυξης περιλαµβάνει και την αξιοποίηση προγραµµάτων
και κινήτρων ενίσχυσης επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός
Νόµος, κρατικές ενισχύσεις, προγράµµατα ανάπτυξης περιφερειών και δήµων πχ
προγράµµατα, Jessica, Interreg).
Η άγνοια για την αναζήτηση και την ορθολογική αξιοποίηση των κατάλληλων πηγών
χρηµατοδότησης αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους ανασταλτικούς παράγοντες
που αναφέρουν οι περισσότεροι νέοι που επιθυµούν να αναπτύξουν επιχειρηµατική
δράση. Αξίζει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά
θετικά βήµατα στην χώρα µας για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και
συγκεκριµένα στο χώρο των χρηµατοδοτήσεων νέων επιχειρήσεων. Βέβαια,
θεωρούµαστε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις πλέον χρονοβόρες και
ακριβές διαδικασίες για ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
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1. Το ελληνικό επενδυτικό περιβάλλον
Με την υλοποίηση ορισµένων κρίσιµων µεταρρυθµίσεων παράλληλα µε αυτές που
προβλέπει το Μεσοπρόθεσµο πρόγραµµα µέσα στη δεκαετία 2011-2020 η Ελλάδα
µπορεί να πετύχει µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης πάνω από το 3%, διπλάσιο από
αυτόν που θεωρείται εφικτός σήµερα, γεγονός που συνεπάγεται µία επιπρόσθετη
αύξηση του ΑΕΠ της τάξης των 50 δισ. ευρώ. Το παραπάνω συµπέρασµα προκύπτει
από µελέτη που ανέθεσε στον διεθνούς κύρους µελετητικό οργανισµό McKinsey &
Co, ο ΣΕΒ, σε συνεργασία µε την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Τράπεζα της
Ελλάδος95.
Στο πλαίσιο της παρουσίασης της µελέτης 'Η Ελλάδα 10 χρόνια µπροστά' ο πρόεδρος
του ΣΕΒ, ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, ανέφερε τα εξής:
«Όλοι συνοµολογούµε ότι η κρίση επέφερε µε τον σκληρό τρόπο το τέλος του
πελατειακού και καταναλωτικού µοντέλου ανάπτυξης της Μεταπολίτευσης.
Ζητούµενο, τώρα, σε αυτήν την κρίσιµη πολιτική καµπή, είναι οι πρακτικές
προδιαγραφές για µία αναπτυξιακή αναγέννηση στην Ελλάδα της επόµενης
δεκαετίας, αντιστρέφοντας το σηµερινό αρνητικό κλίµα.»
Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία µε την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Τράπεζα της
Ελλάδος, ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναθέσει στον διεθνούς κύρους µελετητικό
οργανισµό McKinsey & Co αυτήν την κρίσιµη µελέτη, στόχος της οποίας είναι να
δώσει ορατή αναπτυξιακή διέξοδο στην ελληνική κοινωνία. Για την εκπόνησή
της ο ΣΕΒ επεδίωξε την ευρύτερη δυνατή συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και
των παραγωγικών φορέων, ενώ σηµαντική ήταν η συνεισφορά ορισµένων
υπουργείων όπως της Οικονοµίας, της Ανάπτυξης, του Πολιτισµού και της Ενέργειας
και Περιβάλλοντος.
Είναι η πρώτη µελέτη που έχει εξετάσει όλους τους κλάδους της οικονοµίας για
να αναδείξει εκείνους που µπορούν να δηµιουργήσουν τη µεγαλύτερη
προστιθέµενη αξία και τις περισσότερες θέσεις εργασίας και να καταλήξει
σε συγκεκριµένες και ποσοτικοποιηµένες προτάσεις. Το σηµαντικό
συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι µε την υλοποίηση ορισµένων κρίσιµων
µεταρρυθµίσεων παράλληλα µε αυτές που προβλέπει το Μεσοπρόθεσµο πρόγραµµα
και τις οποίες η µελέτη θεωρεί δεδοµένες µέσα στη δεκαετία 2011 - 2020 η χώρα µας
µπορεί να πετύχει µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης πάνω από το 3%, διπλάσιο από
αυτόν που θεωρείται εφικτός σήµερα, γεγονός που συνεπάγεται µία επιπρόσθετη
αύξηση του ΑΕΠ της τάξης των 50 δισ. Euro. Μπορεί επίσης να δηµιουργήσει
περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας, να µειώσει το έλλειµµα στο
εµπορικό ισοζύγιο κατά 15 δισ. euro και το δηµοσιονοµικό έλλειµµα κατά 7 δισ. euro
(σε τιµές του 2010).
Όπως επισηµαίνει η µελέτη, η χώρα µας δεν διαθέτει αόρατο δια γυµνού
οφθαλµού συγκριτικό πλεονέκτηµα, το οποίο θα µπορούσε να
εκµεταλλευτεί. Ωστόσο, η εθνική ανάπτυξη µπορεί να απογειωθεί αν
δηµιουργήσουµε ένα περιβάλλον φιλικό προς την επιχειρηµατικότητα κι αν
εκσυγχρονίσουµε και εξορθολογήσουµε τις παραδοσιακές ατµοµηχανές της
οικονοµίας µας όπως τον τουρισµό, τη γεωργία, τη βιοµηχανία τροφίµων και
το λιανεµπόριο. Κι αν εκµεταλλευτούµε σωστά τις ευκαιρίες που
προσφέρουν άλλοι τοµείς, όπως η ενέργεια και κάποια νέα πεδία ευκαιριών
που η µελέτη ονοµάζει 'ανερχόµενους αστέρες'.
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Σε µία χώρα που παρουσιάζεται ως αποβιοµηχανοποιηµένη, ο συκοφαντηµένος
τοµέας της ευρύτερης βιοµηχανίας παραµένει ο παραγωγικός κλάδος µε τη
µεγαλύτερη συνεισφορά στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία της οικονοµίας και µε
τη µεγαλύτερη απασχόληση. Οι µεγάλες µεταποιητικές µονάδες αποτελούν τους
συντριπτικά µεγαλύτερους αιµοδότες σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Με πολύ
απλά λόγια, η µελέτη της McKinsey υποδεικνύει ότι, πράγµατι, δυνατότητες και
ευκαιρίες υπάρχουν. Στην ιδιωτική πρωτοβουλία εναπόκειται να
διαµορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για να επενδύσει σε αυτές και να
διανεµηθούν τα οφέλη τους στην ελληνική κοινωνία, δηµιουργώντας µία
νέα, βιώσιµη, εξωστρεφή παραγωγική βάση. Τα δανεικά των εταίρων µας
και τα χρήµατα του ΕΣΠΑ δεν αποτελούν εχέγγυο για πραγµατική και
σταθερή ανάπτυξη, δεν δίνουν µόνιµη και πειστική διέξοδο από το
σηµερινό αδιέξοδο. Η διέξοδος βρίσκεται στα χέρια ενός κράτους που
πρέπει να αναµορφωθεί και στα χέρια µίας ιδιωτικής πρωτοβουλίας που
πρέπει µε τόλµη να αδράξει τις ευκαιρίες που δηµιουργεί η αναγκαία
αλλαγή.

2. Ελληνικές ΜΜΕ και αξιοποίηση χρηµατοδοτήσεων
Το θέµα της υποστήριξης των ελληνικών ΜΜΕ σε θέµατα χρηµατοδότησης αποτελεί
κρίσιµο θέµα επιβίωσης και ανάπτυξης της ίδιας της ελληνικής οικονοµίας. Η βασική
πρόκληση τόσο για τις ελληνικές όσο και για όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
σήµερα, είναι να διαχειριστούν τη µετάβαση προς την οικονοµία της γνώσης. Η
επιτυχία θα εξασφαλίσει ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία µε περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργασίας και υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής συνοχής. Οι δυναµικοί
επιχειρηµατίες βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση για να αποκοµίσουν οφέλη από την
παγκοσµιοποίηση και την επιτάχυνση των τεχνολογικών αλλαγών. Εποµένως, η
ικανότητά µας να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες ανάπτυξης και καινοτοµίας των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) θα είναι καθοριστικός παράγοντας για τη
µελλοντική ευηµερία της χώρας µας.
Οι ελληνικές Μικρές Επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αντλήσουν κεφάλαια
από την χρηµατοπιστωτική και χρηµατοδοτική αγορά αναγκαία για την
ίδρυση και / ή την ανάπτυξή τους. Ένας σηµαντικός αριθµός αιτηµάτων τους
(στην έρευνα αγοράς του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέρχεται στο 18% των αιτηµάτων
υφιστάµενων επιχειρήσεων) απορρίπτονται από το τραπεζικό σύστηµα για έναν ή
περισσότερους λόγους που αφορούν την «πιστοληπτική διαβάθµιση» της ΜΕ (π.χ.
µικρό µέγεθος και µικρός κύκλος εργασιών σε συνάρτηση µε την επιχείρηση ενός
ατόµου ή µιας µειωµένης σε αριθµό στελέχωσης της, που πολλαπλασιάζουν τους
κινδύνους αποτυχίας, τάση µη διαχωρισµού της ιδιωτικής µε την εταιρική /
επιχειρηµατική περιουσία και αδυναµία παροχής επαρκών εξασφαλίσεων, ελλιπής
πληροφόρηση για την οικονοµική κατάσταση της ΜΕ, απουσία στρατηγικής για το
µέλλον της επιχείρησης και έλλειψη επιχειρηµατικού προγράµµατος, δυσανάλογα
υψηλό χρέος ως προς τα κέρδη ή τον κύκλο εργασιών, δυσµενή στοιχεία από τη
προηγούµενη εµπειρία / συνεργασία κλπ.)
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Εκτός όµως από την απόρριψη των αιτηµάτων των ΜΕ, η χρηµατοδότηση αυτών
γίνεται µε δυσµενείς όρους συγκριτικά µε τις µεσαίες ή µεγάλες
επιχειρήσεις λόγω κυρίως του γεγονότος ότι τα µικρά σε ύψος δάνεια που
χορηγούνται στις ΜΕ έχουν υψηλό κόστος διαχείρισης και παρακολούθησης
και κατατάσσονται ως επί το πλείστον στην λιανική τραπεζική, δηλαδή
αξιολογούνται µε κριτήρια και φιλοσοφία δανείων προς νοικοκυριά και όχι δανείων
προς επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, οι όροι δανεισµού των ελληνικών µικρών
επιχειρήσεων είναι δυσµενέστεροι σε σχέση µε τους αντίστοιχους όρους
των µικρών επιχειρήσεων στις περισσότερες χώρες της ζώνης του ευρώ.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το µέσο κόστος άντλησης των κεφαλαίων των
ελληνικών τραπεζών είναι υψηλό, για λόγους που σχετίζονται µε την πιστοληπτική
διαβάθµιση της χώρας µας και των ελληνικών τραπεζών, µε το λειτουργικό κόστος
και την δοµή των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, µε το µεγάλο χρονικό
διάστηµα που απαιτείται για την εκποίηση των ασφαλειών που κατέχουν οι τράπεζες
καθώς και µε το µεγαλύτερο σχετικά ποσοστό καθυστερήσεων που εµφανίζεται επί
του συνολικού ποσού των δανείων.
Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι χιλιάδες ΜΕ, που δεν
πληρούν τα κριτήρια δανειοδότησης από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα,
χρηµατοδοτούνται από µεγαλύτερες επιχειρήσεις µέσω του «συστήµατος των
µεταχρονολογηµένων επιταγών» (σύστηµα που «διαχειρίζεται», σε ετήσια βάση,
δεκάδες δισ. ευρώ), κάτι που διευκολύνει τις ΜΕ και τις συναλλαγές τους αλλά µε ένα
αρκετό υψηλό κόστος επιβάρυνσης που σίγουρα δυσκολεύει την αναπτυξιακή τους
πορεία.
Επιπλέον, πολλές φορές τα προϊόντα της ελληνικής αγοράς δεν είναι τα πλέον
κατάλληλα για τις ανάγκες των ελληνικών ΜΕ ή µε άλλα λόγια η χώρα µας δεν
διαθέτει αναπτυγµένες χρηµατοοικονοµικές υποδοµές που θα αναβάθµιζαν και θα
συµπλήρωναν το υφιστάµενο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ούτε ένα µέσο στήριξης
των ΜΕ µε σκοπό να:
• Βοηθάει τις ΜΕ να ανταγωνίζονται µε ίσους όρους τις ελληνικές µεσαίες και µεγάλες
επιχειρήσεις καθώς και τις ευρωπαϊκές οµοειδείς ΜΕ
• Επικουρεί και να συµπληρώνει µε τα προϊόντα του το χρηµατοπιστωτικό και
χρηµατοδοτικό σύστηµα της χώρας
• Αποτελεί ένα εθνικό αναπτυξιακό εργαλείο
Επίσης, η χρηµατοπιστωτική κρίση έχει δηµιουργήσει αφενός µεν συνθήκες
πιστωτικής ακρίβειας για αυτούς που δανείζονται (µε νέα δάνεια ή µε
αναχρηµατοδότηση παλαιών δανείων) ή πιστωτικής ασφυξίας γι’ αυτούς που
απορρίπτονται τα αιτήµατά τους ή µειώνεται το ύψος του αιτούµενου δανείου, µε
αποτέλεσµα να εµφανίζονται έντονα πάλι κρούσµατα τοκογλυφίας.
Εποµένως, κρίνεται σκόπιµο να δροµολογηθούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες
ώστε να δηµιουργηθεί και στη χώρα µας, όπως συµβαίνει στα περισσότερα κράτη της
Ε.Ε., ένας ειδικός φορέας στήριξης των ΜΕ, ειδικά τώρα που η χώρα µας διέρχεται
µία σοβαρή χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση. Κρίνεται δε αναγκαία η
δηµιουργία ενός ειδικού φορέα στήριξης των ΜΕ, αφού προβλέπεται ότι η κρίση θα
οδηγήσει σε νέες µεθόδους παραγωγής, προώθησης και πώλησης προϊόντων, σε µία
νέα οικονοµική τάξη πραγµάτων µε την συνύπαρξη του κράτους αφενός, της
οικονοµίας και της κοινωνίας αφετέρου καθώς και στην υποχρέωση του κράτους
λόγω των υπερβολικών ελλειµµάτων (δηµοσιονοµικού, εµπορικού ισοζυγίου,
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών), του υψηλού δηµόσιου χρέους και των χρόνιων
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µικρο και µακροοικονοµικών παθογενειών να «προστατεύσει» τις επιχειρήσεις και τις
επενδύσεις που θα παράγουν τα µεγαλύτερα κοινωνικοοικονοµικά πολλαπλασιαστικά
αποτελέσµατα, θα προωθήσουν την «πράσινη ανάπτυξη» καθώς και την παραγωγή
προϊόντων και υπηρεσιών της νέας ζήτησης και της νέας οικονοµίας96.
Αλλά και στα συµπεράσµατα «Σκέψου πρώτα σε µικρή κλίµακα – Μια Πράξη
για τις Μικρές Επιχειρήσεις στην Ευρώπη» του Συµβουλίου της ΕΕ (Συνεδρίαση
2891 του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητα, Εσωτερική Αγορά, Τεχνολογία, Έρευνα, 12 ∆εκεµβρίου 2008) αναφέρεται ότι «θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη
βελτίωση πρόσβασης των ΜΕ στη χρηµατοδότηση µε σκοπό να
αντιµετωπιστούν από την Επιτροπή, τα κράτη-µέλη, την ΕΤΕπ και το ΕΤΑΕ
οι ανεπάρκειες της αγοράς που υπονοµεύουν την πρόσβαση των ΜΕ στη
χρηµατοδότηση. Ως εκ τούτου, ο όγκος των δανείων από την ΕΤΕπ προς τους
δανειοδοτικούς οργανισµούς για την αντιµετώπιση των αναγκών των ΜΕ
διπλασιάστηκε και ανήλθε στο επίπεδο των 30 δισ. ευρώ για την περίοδο 2008-2011.
Τα κράτη-µέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τα πιστωτικά ιδρύµατα και τις τράπεζες να
συµµετάσχουν στις µελλοντικές προσπάθειες να προωθηθεί εκ νέου η οικονοµία και
στην περίπτωση που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες των
ΜΕ, τα κράτη-µέλη να εξετάσουν τον καλύτερο τρόπο µε τον οποίο θα υποστηρίξουν
τις επιχειρήσεις και µάλιστα µε τις µορφές των πιστώσεων, εγγυήσεων,
αυτοχρηµατοδότησης και ενδιάµεσης χρηµατοδότησης, πάντα βέβαια σύµφωνα µε
τους κανόνες της ΕΕ και τους υφιστάµενους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.
Με την βοήθεια της ΕΤΕπ θα πρέπει να γίνει καλύτερη κάλυψη των
χρηµατοοικονοµικών αναγκών των ΜΜΕ ιδίως στη χρηµατοδότηση επενδύσεων σε
άυλα αγαθά, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εισαχθεί ένας µηχανισµός για τον
καταµερισµό του κινδύνου µε τις εµπορικές τράπεζες, ιδίως µέσω υβριδικών
δανείων». Στο ερώτηµα που θα µπορούσε να τεθεί: «ποιος είναι ο
καταλληλότερος µηχανισµός στήριξης των ΜΜΕ» η απάντηση είναι : « αυτός
που θα καταφέρει αφενός µεν να βοηθήσει, υποστηρίξει πολύ µεγάλο
αριθµό ΜΜΕ, αφετέρου δε να δηµιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη, να
κατανέµει ορθολογικά τον κίνδυνο των ΜΜΕ και να µειώνει το κόστος των
δανείων τους». ∆ηλαδή ένας ειδικός πιστοδοτικός φορέας και όχι οι
απαραίτητες πολλές φορές αλλά «στατικές» επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις,
που τόσο στη χώρα µας όσο και στο εξωτερικό φαίνεται να µην
δηµιουργούν τα προσδοκώµενα οφέλη και να δίδονται πολλές φορές σε
επιχειρήσεις που δεν τις έχουν ανάγκη.
Η Επιτροπή έχει προτείνει ένα µέσο δανειακής χρηµατοδότησης της ΕΕ υπέρ της
ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της έρευνας και καινοτοµίας, το οποίο θα παρέχει
εγγυήσεις και άλλες µορφές επιµερισµού των κινδύνων για τη βελτίωση της
δανειοδότησης ΜΜΕ, περιλαµβανοµένων των ΜΜΕ που βασίζονται στην έρευνα και
την καινοτοµία.
Το χρηµατοδοτικό µέσο θα είναι ένας ολοκληρωµένος µηχανισµός που συνίσταται σε
διάφορες διευκολύνσεις µε ειδικούς στόχους πολιτικής, σύµφωνα µε την ανακοίνωση
της Επιτροπής µε θέµα «Πλαίσιο για την επόµενη γενιά καινοτόµων χρηµατοδοτικών
Ο φορέας αυτός θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία του νέου αναπτυξιακού µοντέλου που χρειάζεται η χώρα µας, που θ
α ε πιτρέψει ό χι µόνο τ ην α ναβάθµιση της χρηµατοοικονοµικής τεχνικής (financial engineering) αλλά και της κοινωνικοοικονοµικής τεχνικής
(social – economic engineering) στην π ατρίδα µ ας . Έ να ν έο α ναπτυξιακό µ οντέλο π ου θ α π ρέπει ν α στοχεύει στην ανταγωνιστικότητα
της ελληνικής οικονοµίας, στην µικρο και µακροοικονοµική προσαρµογή της και στη βελτίωση των κοινωνικών και οικονοµικών υποδοµών.
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µέσων – τις πλατφόρµες ιδίων κεφαλαίων και χρέους». Θα χρηµατοδοτείται από το
πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και µικροµεσαίων
επιχειρήσεων 2014-2020 (COSME), το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» και
το πρόγραµµα «∆ηµιουργική Ευρώπη».
Μέσω του προγράµµατος COSME, η Επιτροπή θα παρέχει σε επιχειρήσεις, και ιδίως
σε ΜΜΕ, διευκόλυνση εγγύησης δανείων, η οποία θα παρέχει εγγυήσεις για:
(i) χρηµατοδότηση µε δανειακά κεφάλαια, µε δάνεια µειωµένης εξασφάλισης και
συµµετοχικά δάνεια ή µε µορφή χρηµατοδοτικής µίσθωσης, για να µειωθούν οι
ειδικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ να εξασφαλίσουν χρηµατοδότηση για
την ανάπτυξη η τους·
(ii) τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε ΜΜΕ, η οποία
στοχεύει στην άντληση πρόσθετων χρηµατοδοτήσεων µε δανειακά κεφάλαια για τις
ΜΜΕ.
Η διευκόλυνση δανειακής εγγύησης, εκτός από δάνεια που περιλαµβάνονται στο
χαρτοφυλάκιο τιτλοποίησης, καλύπτει δάνεια µέχρι 150.000 ευρώ και µε ελάχιστη
διάρκεια 12 µηνών.
Επιπλέον, η Επιτροπή µέσω του προγράµµατος «Ορίζοντας 2020», παρέχει ταµειακή
διευκόλυνση µε µια «Θυρίδα ΜΜΕ» για τη στήριξη των ΜΜΕ που βασίζονται στην
έρευνα και την καινοτοµία (Ε&Κ). Η «Θυρίδα ΜΜΕ» θα στοχεύει σε ΜΜΕ που
βασίζονται στην έρευνα και την καινοτοµία µε δανειακά κεφάλαια που
βάσει του προγράµµατος COSME.
Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει τη δηµιουργία µιας διευκόλυνσης εγγυήσεων που
στοχεύει ιδίως σε ΜΜΕ οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τοµείς του πολιτισµού και
της ψυχαγωγίας. Η εν λόγω διευκόλυνση θα εφαρµόζεται επίσης και στο πλαίσιο του
µέσου χρηµατοδότησης µε δανειακά κεφάλαια.
Τέλος, βάσει του Προγράµµατος για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτοµία, η
Επιτροπή προτείνει τη χρηµατοδοτική στήριξη της µικροχρηµατοδότησης
µικροεπιχειρήσεων και της χρηµατοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων.
Η Επιτροπή και οι ενδιαφερόµενοι φορείς θα οργανώσουν οµάδες εργασίας µε τα
κράτη µέλη που παρουσιάζουν ακόµη υστέρηση στη χρήση των χρηµατοδοτικών
µέσων της ΕΕ, µε στόχο να διευκολυνθεί η δηµιουργία θεσµών και να προωθηθεί η
χρήση των εγγυήσεων και επιχειρηµατικού κεφαλαίου της ΕΕ.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ενισχύει τη χορήγηση δανείων σε µικροεπιχειρήσεις και
να προωθεί την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας για τη χορήγηση
µικροπιστώσεων.
Οι ΜΜΕ θα ωφεληθούν σε µεγάλο βαθµό από την ευκολότερη πρόσβαση
τους στην πληροφόρηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι αρχές των
κρατών µελών ενθαρρύνονται να βελτιώσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε
διάφορες εθνικές και περιφερειακές πηγές χρηµατοδότησης και, σε αυτό το
πλαίσιο, να αξιολογήσουν τη δυνατότητα δηµιουργίας µιας ενιαίας εθνικής
επιγραµµικής βάσης δεδοµένων για τις πηγές χρηµατοδότησης που
βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο όµιλος της ΕΤΕπ, σε συνεργασία µε ενδιάµεσους
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, θα επεκτείνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στην
πληροφόρηση σχετικά µε τα διάφορα χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ και τη δανειακή
διευκόλυνση των ΜΜΕ. Θα βελτιωθεί επίσης η πληροφόρηση των διαµεσολαβητών,
περιλαµβανοµένων των µικρότερων τραπεζών. Θα καταβληθούν προσπάθειες να
περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση και να διευρυνθεί το γλωσσικό πεδίο.
Οι τράπεζες και άλλοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί ενθαρρύνονται να παρέχουν
σε πελάτες πληροφορίες σχετικά µε τα εναλλακτικά µέσα χρηµατοδότησης και να
στηρίζουν έµπρακτα τα δίκτυα χορηγών, συµβούλων και επιχειρηµατικών αγγέλων.
Λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα, έρευνας που εκπονήθηκε από το Εθνικό
Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ και τον ΕΟΜΜΕΧ97 , αλλά και ερευνών / µελετών που
έχουν εκπονηθεί και από άλλους φορείς, είναι κοινός τόπος ότι τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζονται στα θέµατα της µακροχρόνιας ανταγωνιστικότητας και
της επιχειρηµατικότητας είναι περισσότερο διαρθρωτικά και οι παρεµβάσεις
που θα πρέπει να προωθηθούν πρέπει να έχουν τέτοιο χαρακτήρα, ώστε να
προωθηθεί η µακροπρόθεσµη ανάπτυξη.
Στα πλαίσια της συγκεκριµένης µελέτης, και σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα τα οποία
έχουν εξαχθεί, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στα εξής:
• Στην εξωστρέφεια των Ελληνικών Επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη δράσεων
ενίσχυσης της εγχώριας ανταγωνιστικότητας αποτελεί µεν ένα σηµαντικό όφελος για
τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά σε µακροπρόθεσµο επίπεδο δεν διασφαλίζει ένα
βασικό χαρακτηριστικό του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος των επιχειρήσεων, τη
διατηρησιµότητα. Η τελευταία, σε µεγάλο βαθµό αποκτάται όταν η επιχείρηση
διακατέχεται από εξωστρέφεια και διαχέει τον επιχειρηµατικό της κίνδυνο σε µεγάλο
αριθµό αγορών. Κατά συνέπεια, οι δράσεις εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων θα
πρέπει να διακατέχονται από µία φιλοσοφία ενίσχυσης του εξαγωγικού
προσανατολισµού µέσω ενεργειών ;
Εκσυγχρονισµού του µηχανολογικού τους εξοπλισµού για τη βελτίωση της
ποιότητας και την παραγωγή ποιοτικά ανώτερων προϊόντων ικανών να
ανταγωνιστούν στις διεθνείς αγορές
Ενίσχυσης επιχειρηµατικών δικτύων στα πλαίσια της διείσδυσης των
Ελληνικών επιχειρήσεων στις ξένες αγορές
Συµβουλευτικής των επιχειρήσεων σε θέµατα εκπόνησης ολοκληρωµένων
πλάνων (business plans) ανάπτυξης εξαγωγών.
Ενίσχυσης των δαπανών προώθησης στις εξαγωγικές αγορές.
• Στην προώθηση της καινοτοµίας. Εάν λάβει κανείς υπόψη του την παραγωγική
δοµή της Ελλάδας, είναι πολύ λίγες οι επιχειρήσεις που µπορούν πραγµατικά να
χαρακτηριστούν ως εντάσεως τεχνολογίας και γνώσης. Γι’ αυτό το λόγο, θα ήταν
ουτοπία να προσπαθήσει κανείς να συνδέσει αποκλειστικά τις δράσεις
χρηµατοδότησης των ΜΜΕ µε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Άλλωστε, ο πρώτος
άξονας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» αντιµετωπίζει σε
Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ , ΕΟΜΜΕΧ, 2006, Συµβολή των Χρηµατοδοτικών Ενισχύσεων στην Τόνωση του Επιχειρηµατικού
Πνεύµατος των ΜΜΕ
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µεγάλο βαθµό αυτό το ζήτηµα µέσω της σύνδεσης των ερευνητικών ιδρυµάτων µε
τον παραγωγικό ιστό, την ενίσχυση των spin-offs των πόλων καινοτοµίας κ.α που
αποτελούν πολύ χρήσιµες δράσεις οι οποίες δηµιουργούν πραγµατικά προστιθέµενη
αξία στην οικονοµία της χώρας.
Η καινοτοµία όµως δε συνδέεται αποκλειστικά και µόνο µε την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη αλλά µπορεί να συνδεθεί µε νέους τρόπους ικανοποίησης
αναγκών της αγοράς, αλλαγών της παραγωγικής δοµής των επιχειρήσεων ώστε α
εξοικονοµούνται πόροι και άλλες µεθόδους εισαγωγής νέων δοµών στην οργάνωση
των εταιρειών ώστε να καταστούν πιο αποτελεσµατικές98 (Καραγιάννης Η. Γ.,
Μπακούρος Ι. Λ., 2010).
Η ενίσχυση νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε τοµείς οι οποίοι µπορεί να είναι
κορεσµένοι και είναι χαµηλής προστιθέµενης αξίας δεν διαφοροποιεί µακροπρόθεσµα
την παραγωγική δοµή της χώρας. Αντιµετωπίζει εν µέρει το πρόβληµα της ανεργίας,
ιδιαίτερα σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως π.χ οι γυναίκες, αλλά δε λύνει
διαρθρωτικά προβλήµατα. Κατά συνέπεια, το ζήτηµα µέσα από τις χρηµατοδοτικές
ενισχύσεις, δεν είναι µόνο να απασχοληθεί τµήµα του ενεργού ανθρώπινου
δυναµικού δηµιουργώντας επιχειρήσεις οι οποίες είναι βιώσιµες, αλλά να
δηµιουργηθούν επιχειρήσεις που µπορούν να δηµιουργήσουν προστιθέµενη αξία στον
παραγωγικό ιστό της χώρας µε µακροχρόνιο / διατηρήσιµο ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα. Η δηµιουργία τέτοιων δυναµικών επιχειρήσεων εκτιµάται ότι θα
συµβάλλει πολλαπλασιαστικά στην απασχόληση δηµιουργώντας περισσότερες θέσεις
εργασίας στο µακροπρόθεσµο διάστηµα.
• Η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, συνίσταται στη
δηµιουργία των δοµών εκείνων που θα διευκολύνουν την ίδρυση και την
ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Η µείωση της γραφειοκρατίας διευκολύνοντας τις διαδικασίες έναρξης της επιχείρησης
και η πληρέστερη και αναλυτικότερη ενηµέρωση των επιχειρηµατιών αποτελούν
σηµαντικά προβλήµατα που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν τα επόµενα χρόνια. Εάν
λάβει κανείς υπόψη του ότι οι Έλληνες κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις από άποψη
επιχειρηµατικότητας αλλά από την άλλη πλευρά κατατάσσονται στις υψηλότερες
θέσεις στο φόβο της αποτυχίας σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τη στάση του
Κρατικού µηχανισµού απέναντι στους επίδοξους επιχειρηµατίες και του τρόπου
λειτουργίας των υπηρεσιών του Κράτους.
Τόσο η απλούστευση των διαδικασιών µέσω υφιστάµενων δοµών (π.χ Κέντρα
Ενηµέρωσης Πολιτών, Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών) όσο και η βελτιστοποίηση της
πληροφόρησης πρέπει να αποτελέσουν βασικούς τοµείς στόχευσης συνολικότερα της
πολιτικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων και της
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας.
Ένας άλλος τοµέας που σχετίζεται επίσης µε τη βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος είναι αυτός της επιχειρηµατικής εκπαίδευσης. Και σε αυτό τον τοµέα
υστερεί σηµαντικά η Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Από την ανάλυση των βέλτιστων
πρακτικών φαίνεται ότι ανεπτυγµένες σε αυτό τον τοµέα χώρες, όπως η Ιρλανδία,
εφαρµόζουν από τα πρώτα επίπεδα εκπαίδευσης προγράµµατα για την εξοικείωση
των µαθητών µε την επιχειρηµατικότητα. Στην Ελλάδα εµφανίζεται το παράδοξο να
είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη η κουλτούρα της επιχειρηµατικότητας, χωρίς όµως να
έχει αναπτυχθεί µία ολοκληρωµένη εκπαιδευτική υποδοµή που να µπορεί να τη
98

Καραγιάννης Η. Γ., Μπακούρος Ι. Λ., (2010) Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα : Θεωρία – Πράξη, Εκδόσεις «ΣΟΦΙΑ»
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στηρίξει. Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση έχουν γίνει κάποιες αποσπασµατικές ενέργειες
εισαγωγής σχετικών µαθηµάτων, χωρίς όµως να έχουν ενταχθεί µε ολοκληρωµένο
τρόπο στους κύκλους φοίτησης. Και δεν πρέπει να περιοριστούµε µόνο στα θέµατα
της δηµόσιας εκπαίδευσης αλλά και στην επαγγελµατική κατάρτιση των νέων
επιχειρηµατιών, ιδιαίτερα των γυναικών, οι οποίες αποδεικνύεται από τα ευρήµατα
των ερευνών, ότι υστερούν σε θέµατα εξοικείωσης µε το επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Θα πρέπει κατά συνέπεια, οι όποιες πολιτικές ενίσχυσης, πέρα από την αµιγή
χρηµατοδότηση νέων υποδοµών, να συνδυαστούν µε την παροχή κατάλληλης
εκπαίδευσης των νέων επιχειρηµατιών ώστε να µπορούν να αντιµετωπίσουν µε
αποτελεσµατικότερο τρόπο τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά την άσκηση της
δραστηριότητάς τους.

3. Κρίση και επιχειρηµατικές προοπτικές
Οι επιπτώσεις της χρηµατοοικονοµικής κρίσης στην επιχειρηµατικότητα απασχολούν
τόσο τους επαγγελµατικούς όσο και τους επιστηµονικούς κύκλους έντονα.
Συγκεκριµένα στο πλαίσιο ερευνών στις οποίες συµµετέχει το ΙΟΒΕ (Ινστιτούτο
Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών) που απορρέουν από τη συµµετοχή του στο
διεθνές ερευνητικό πρόγραµµα Global Entrepreneurship Monitor (GEM)99,
παρακολουθείται στενά η επιβάρυνση που έχουν οι εγχώριες επιχειρήσεις από
την παγκόσµια κρίση. Στα αποτελέσµατα της πρόσφατης
έκθεσης του
Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικότητας του ΙΟΒΕ υπογραµµίζεται το κλίµα
αβεβαιότητας που σχηµατίζεται στην πραγµατική ελληνική οικονοµία. Πιο
συγκεκριµένα, η επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων φτάνει στο χαµηλότερο
ποσοστό της πενταετίας (5,3% από 8,8% το 2009) µε τους επίδοξους επιχειρηµατίες
να αποτελούν την κυριότερη αιτία της πτώσης (2% έναντι 4,5% το 2009).
Φαίνεται εποµένως πως οι δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες και η αβεβαιότητα
για το µέλλον απέτρεψαν σηµαντικό ποσοστό ατόµων µε επιθυµία έναρξης
επιχειρηµατικής δραστηριότητας να υλοποιήσουν το σχέδιό τους., Το
γεγονός ότι η καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα συρρικνώνεται αντικατοπτρίζει την
τάση εξόδου κάποιων επιχειρήσεων από την αγορά, που άρχισε να γίνεται
αισθητή από τον Ιούνιο του 2010, ενώ οι ραγδαίες οικονοµικές και
πολιτικές εξελίξεις είχαν οδηγήσει ήδη ένα µήνα πριν στην υπογραφή του
Μνηµονίου Ι.

99

ΙΟΒΕ, (2012) Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2010-2011: Η «µικρή» επιχειρηµατικότητα σε περίοδο κρίσης
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Στο πλαίσιο της παραπάνω µελέτης ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η πορεία
του υποδείκτη που αφορά στην αντιµετώπιση προβληµάτων στη
χρηµατοδότηση, ως αιτία αποχώρησης από τον επιχειρηµατικό στίβο. Η
ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται ήδη από το 2008 από χρηµατοπιστωτική
στενότητα και επιδείνωση των όρων δανεισµού από τις τράπεζες. Το
γεγονός αυτό αποτελεί συνήθως µια από τις σηµαντικότερες αιτίες εξόδου
από την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Το 2009, αυτό ίσχυσε µόλις για το
5,6% των προηγούµενων ιδιοκτητών, όταν σε άλλες χώρες µε έντονα δηµοσιονοµικά
προβλήµατα, όπως η Ισπανία, το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε το 25%!
Επιπλέον στη µελέτη διαφαίνεται η σαφής τάση χρηµατοδότησης των νέων
επιχειρήσεων µε προσωπικούς πόρους καθώς ο τραπεζικός δανεισµός γίνεται πιο
δύσκολος και περιορισµένος προς τις νέες επιχειρήσεις. Φαινόµενο που µάλλον
εντείνεται καθώς βαθαίνει η οικονοµική κρίση και συρρικνώνεται η ένταση και η
συχνότητα του τραπεζικού δανεισµού.
Ενδιαφέρον έχει και η ανάλυση σχετικών αξιολογήσεων (Συνθήκες Ανάπτυξης
Επιχειρηµατικότητας - ΣΑΕ), σε διάφορες θεµατικές ενότητες που άπτονται της
επιχειρηµατικότητας, από επιλεγµένους και εξειδικευµένους εµπειρογνώµονες. Οι ΣΑΕ
αντικατοπτρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνικο-οικονικής κατάστασης της
χώρας µας :
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Από τις τελευταίες Εκθέσεις του ΙΟΒΕ, για την επιχειρηµατικότητα στην
Ελλάδα, προκύπτει ότι οι ποιοτικοί δείκτες της επιχειρηµατικότητας
αρχικών σταδίων επιδεινώνονται µεν, όχι δραστικά δε, γεγονός που
υποδηλώνει ότι το αναπτυξιακό δυναµικό της µικρής επιχειρηµατικότητας
παραµένει υπολογίσιµο ακόµα και µέσα στην κρίση.
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3.1. Επιχειρηµατικοί Ελληνικοί Κλάδοι µε σηµαντικές προοπτικές
ανάπτυξης µέσα στην προσεχή 10ετία.
Την παραπάνω αισιοδοξία έρχεται να αξιολογήσει και να ενθαρρύνει η µελέτης
«Ελλάδα 10 χρόνια µπροστά». Από τις αναλύσεις της µελέτης προκύπτει πως το
µοντέλο ανάπτυξης που χρησιµοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια – και ιδιαίτερα
αναφορικά µε τις χρηµατοδοτήσεις έµφαση στις επιδοτήσεις και όχι σε κάποιο µίγµα
χρηµατοδοτήσεων, επενδύσεις χαµηλής προστιθέµενης αξίας, χαµηλής εξωστρέφειας
κλπ.- πρέπει να αντικατασταθεί από ένα δραστικά διαφορετικό πρότυπο.
Στην συγκεκριµένη µελέτη προτείνεται ο καθορισµός ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης
στην Ελλάδα για τα επόµενα 5 έως 10 χρόνια. Το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της
Ελλάδας προτείνει την υιοθέτηση µίας σειράς προτεραιοτήτων που αφορούν το
σύνολο της οικονοµίας και περιγράφει συγκεκριµένες δράσεις που µπορούν να
αναληφθούν στο επίπεδο των πέντε κύριων κλάδων και των οκτώ αναδυόµενων υποκλάδων της οικονοµίας. Η ενεργή και αποτελεσµατική συµµετοχή του ιδιωτικού και
του δηµόσιου τοµέα είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των δράσεων αυτών.
Το Εθνικό Αναπτυξιακό Μοντέλο που προτείνεται, έχει επίκεντρο έξι βασικούς
άξονες:

ΑΞΟΝΑΣ 1: Επένδυση και ανάπτυξη πόρων σε εµπορεύσιµους κλάδους όπως ο
τουρισµός, η γεωργία η παραδοσιακή βιοµηχανία και ο τοµέας των υπηρεσιών, ώστε
να µπορέσουν να δηµιουργήσουν οικονοµίες κλίµακας, εξειδίκευση και ανταγωνιστικά
χαρακτηριστικά σε διεθνές επίπεδο για να µπορούν να παράγουν εξαγώγιµα προϊόντα
και υπηρεσίες και να εισάγουν κεφάλαιο.

ΑΞΟΝΑΣ 2: Η χρηµατοδότηση της οικονοµίας επιτάσσει την µετάβαση από το
δηµόσιο χρέος στην ρευστότητα του ιδιωτικού τοµέα. Αυτό απαιτεί σαφώς
περισσότερες εγχώριες και ξένες επενδύσεις. Προϋπόθεση βέβαια απαιτεί η
διαµόρφωση ενός φιλικού για τον επενδυτή περιβάλλοντος ώστε να διασφαλίσει
παλιές να προσελκύσει νέες επενδύσεις που θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας
και οικονοµική ανάπτυξη τα οποία σταδιακά θα µειώσουν το εθνικό χρέος.

ΑΞΟΝΑΣ 3: Βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας του
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.

ΑΞΟΝΑΣ 4: ∆ιαµόρφωση κουλτούρας φορολογικής συµµόρφωσης στο πνεύµα
του νόµου

ΑΞΟΝΑΣ 5: ∆ιαµόρφωση νέων εργασιακών ευκαιριών και απασχόλησης
ΑΞΟΝΑΣ 6: Βελτίωση του management και της διοικητικής ικανότητας της
δηµόσιας διοίκησης. Οι κατευθύνσεις για αυτή τη βελτίωση αφορούν, αφενός το
επίπεδο συντονισµού µεταξύ υπουργείων και µεγάλων κρατικών φορέων (π.χ. το
Hellenic Republic Asset Fund, την πρωτοβουλία Invest in Greece, τον ΕΟΤ ) και
αφετέρου τις οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες εντός της δηµόσιας διοίκησης.
Βασική πρόταση της µελέτης είναι η άµεση εφαρµογή µίας συστηµατικής και
καθολικής προσπάθειας που καλύπτει το σύνολο της οικονοµίας και αποβλέπει στην
υλοποίηση του προγράµµατος των µεταρρυθµίσεων, στη µείωση του µεγέθους και
του παρεµβατισµού του κράτους, στην απελευθέρωση της οικονοµίας και την
ενίσχυση των επενδύσεων και της ανάπτυξης – ιδιαίτερα δε της εξωστρέφειας. Αυτό
µπορεί να επιτευχθεί µε µεταρρυθµίσεις όπως η υιοθέτηση της διαδικασίας «fast
track» όπως εφαρµόσθηκε επιτυχηµένα για τα έργα υποδοµής των Ολυµπιακών
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Αγώνων του 2004, ώστε να επιταχυνθεί η έγκριση της επένδυσης και να περιορισθεί
η γραφειοκρατία, η απελευθέρωση αγορών και επαγγελµάτων, καθώς και η
επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων σχετικών µε επενδυτικά σχέδια που εκκρεµούν
στα δικαστήρια.
Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η εισαγωγή στο δηµόσιο τοµέα τεχνογνωσίας και
εξειδικευµένων ανθρώπινων πόρων από τον ιδιωτικό τοµέα, η δηµιουργία ευκαιριών
απασχόλησης για τους νέους και τις γυναίκες και η καταπολέµηση της αδιαφάνειας
και της φοροδιαφυγής µέσω προηγµένων µεθόδων διάγνωσης, βεβαίωσης και
είσπραξης οφειλών. Τέλος, η ίδρυση ενός θεσµικού οργάνου Οικονοµικής Ανάπτυξης
και Μεταρρύθµισης (Economic Development and Reform Unit) που θα αναφερόταν
απευθείας στον Πρωθυπουργό και θα αναλάµβανε το συντονισµό και την
παρακολούθηση των αναπτυξιακών δράσεων και µεταρρυθµίσεων σε όλα τα µέτωπα,
αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία της επιχειρηµατικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας.
Ο επιχειρηµατικός κόσµος πρέπει να επιδιώξει τη δηµιουργία µεγαλύτερων µονάδων
µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων και την υιοθέτηση πιο αποδοτικών
µεθόδων παραγωγής. Πρέπει, επίσης, να γίνει πιο ενεργός στην έγκαιρη
προώθηση επώνυµων ελληνικών αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές του
εξωτερικού.
Μερικά σχετικά παραδείγµατα που αναφέρονται στη µελέτη είναι:
•

Η στρατηγική στροφή του τουρισµού προς µεγαλύτερες και
ανεκµετάλλευτες µέχρι σήµερα αγορές, η προσέλκυση τουρισµού υψηλής
εισοδηµατικής κατηγορίας και η ενθάρρυνση των επενδύσεων σε µεγάλες
Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), σε υψηλού
επιπέδου παραθεριστικές κατοικίες, σε µαρίνες και σε σηµεία ελλιµενισµού
κρουαζιερόπλοιων.

•

Η αγροτική παραγωγή και ειδικά η µεταποίηση τροφίµων µπορεί να
προσανατολιστεί προς τις αγορές του εξωτερικού, όπου συγκεκριµένα
προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως το ελαιόλαδο, επιλεγµένα φρούτα και
λαχανικά και διάφορα γαλακτοκοµικά προϊόντα έχουν τη δυνατότητα να
επιτύχουν οικονοµίες κλίµακας µε διεθνή ανταγωνιστικότητα.

•

Στον τοµέα της ενέργειας υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια για πιο
αποδοτική ενεργειακή χρήση των υπαρχόντων και νέων εµπορικών ακινήτων
και κατοικιών. Αυτό θα είχε ευνοϊκά παράπλευρα αποτελέσµατα στις
κατασκευές, στην ανάπτυξη της αγοράς ακίνητης περιουσίας και στις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, ενώ θα δηµιουργούσε περιθώρια για εξαγωγές
και θα προσέλκυε άµεσες ξένες επενδύσεις.

•

Σε πολλά υποσχόµενους αναδυόµενους κλάδους, όπως η ιχθυοκαλλιέργεια
και τα γενόσηµα φάρµακα, θα µπορούσε να προχωρήσει η σταδιακή
απελευθέρωση των αγορών µε στόχο την ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε τοµείς όπου
υπάρχει είτε η τεχνογνωσία είτε η δυνατότητα να δηµιουργηθούν
µεγαλύτερες παραγωγικές µονάδες.

Ευρύτερα, αυτός ο στρατηγικός αναπροσανατολισµός της οικονοµίας µπορεί να
οδηγήσει σε µία πιο υγιή δοµή της συνολικής ζήτησης µε σαφή οφέλη για τον
πρωτογενή τοµέα, την ενθάρρυνση των επενδύσεων και τη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας στη µεταποίηση και στη βαριά βιοµηχανία. Ο τοµέας
της βιοµηχανίας περιλαµβάνει έναν µεγάλο αριθµό σύγχρονων, οργανωµένων και
διεθνώς ανταγωνιστικών ελληνικών επιχειρήσεων µε σηµαντική εξαγωγική
δραστηριότητα. Η βιοµηχανία είναι ο τοµέας που συνεισφέρει τα µέγιστα σε φόρους
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και εισφορές. Η απελευθέρωσή της από περιττά εµπόδια, σε συνδυασµό µε την
ευρύτερη δηµιουργία ενός φιλικού και σταθερού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να βελτιωθεί η δυνατότητά της να αναπτυχθεί
και να συνεισφέρει ακόµη περισσότερο στην ανάπτυξη και την απασχόληση άλλων
κλάδων.
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Η µελέτη αναλύει τις προοπτικές των βασικών τοµέων της οικονοµίας
(λιανεµπόριο, βιοµηχανία τροφίµων, τουρισµός, ενέργεια, γεωργία), τις προκλήσεις
και τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Επικεντρώνεται στους πέντε µεγαλύτερους τοµείς
αλλά και στους οκτώ µικρότερους µε υψηλές αναπτυξιακές δυναµικές, στα
«ανερχόµενα αστέρια» όπως αναφέρει τα οποία εκτιµάται ότι θα έχουν σηµαντικές
δυνατότητες για να τροφοδοτήσουν την εγχώρια οικονοµική ανάπτυξη της χώρας τα
επόµενα χρόνια.
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Ο λόγος για τα ελληνικά rising stars, δηλαδή κλάδοι µε µικρό σήµερα µερίδιο αγοράς
αλλά που έχουν, παρά τη κρίση σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης µέσα στην
προσεχή 10ετία. Οι τοµείς είναι οι εξής:
1. Γενόσηµα φάρµακα. Οι µνηµονιακές δεσµεύσεις αυξάνουν σηµαντικά τις
προοπτικές του κλάδου που είχε 1,3 δισ. ευρώ πωλήσεις το 2010.
2. Υδατοκαλλιέργειες. Εχει κατά 4-15% υψηλότερη ανταγωνιστικότητα κόστους
(χαµηλότερες τιµές) από τους ανταγωνιστές, η παραγωγή αυξάνεται σταθερά, και οι
εξαγωγές ήδη καλύπτουν το 80% µε το 50% ναοδεύει στην ΕΕ.
3. Ο Τουρισµός Υγείας. Τα ατού είναι το πολυάριθµο δυναµικό (2,5 φορές
περισσότεροι οδοντίατροι από την Ουγγαρία) το χαµηλότερο κόστος (κατά 20% στην
οδοντιατρική δαπάνη από τη Βρετανία και κατά 7% στο λέιζερ µατιών) και η
καλήυποστήριξη τουριστικών υπηρεσιών.
4. Η Μακροχρόνια Φροντίδα ασθενών και ηλικιωµένων. Η γρήγορη γήρανση
πληθυσµού (το 32% θα είναι άνω των 65 ετών το 2050 έναντι του 19% το 2010)
δηµιουργεί από µόνη της τη ζήτηση.
5. Μεταφορές και logistics. Εµφαση δίδεται στους λιµένες της χώρας και στην
ευκαιρία ανάδειξης ως κέντρο διακίνησης και εξαγωγών προϊόντων.
6. ∆ιαχείριση αποβλήτων. Το 80% των απορριµµάτωνθάβεται ακόµη και σήµερα,
έναντι του 41% κατά µέσο όρο στην ΕΕ δηµιουργώνταςµεγάλες προοπτικές στις
εταιρείες ανακύκλωσης και διαχείρισης.
7. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Με έµφαση στην ελληνική ιστορία και πολιτισµό.
8. Ελληνικά παραδοσιακά τρόφιµα. Ανάδειξη των περισσότερων από 50
προϊόντων µε κατοχυρωµένη ονοµασία προέλευσης στο εξωτερικό.
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4. Ο θεσµός των Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα
ως χρηµατοδοτικού µηχανισµού και αναπτυξιακού εργαλείου
για την Ελλάδα
4.1. Ανάλυση του όρου -περιγραφή
Με τον όρο Συµπράξεις ∆ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα, Σ∆ΙΤ, χαρακτηρίζεται µια
µορφή συνεργασίας των δηµοσίων αρχών µε τον κόσµο των επιχειρήσεων που
αποσκοπεί στην εξασφάλιση της χρηµατοδότησης, της κατασκευής, της ανακαίνισης,
της διαχείρισης ή της συντήρησης µιας υποδοµής ή στην παροχή µιας υπηρεσίας.
Είναι συµβάσεις, κατά κανόνα µακροχρόνιες, στις οποίες ο ιδιωτικός τοµέας
αναλαµβάνει το σύνολο ή µέρος του κόστους υλοποίησης του έργου καθώς και ένα
σηµαντικό µέρος των κινδύνων που σχετίζονται µε αυτό. Ο δηµόσιος τοµέας
επικεντρώνεται στον καθορισµό των σχεδιαστικών , τεχνικών και λειτουργικών
απαιτήσεων του έργου και αποπληρώνει τους ιδιώτες είτε µε τµηµατικές καταβολές
σε σχέση µε την πρόοδο, την τήρηση των προδιαγραφών και τη διαθεσιµότητα του
έργου, είτε µε απευθείας καταβολές από τους τελικούς χρήστες.

4.2. Ειδικά χαρακτηριστικά και τύποι Σ∆ΙΤ
Το θεσµικό, νοµικό και εφαρµοστικό πλαίσιο συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα έχει ως αφετηρία την περιφερειακή πολιτική και τις ειδικές τοπικές
ανάγκες.
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Οι Σ∆ΙΤ συνάπτονται σε διάφορους τοµείς, όπως στις µεταφορές, τη δηµόσια υγεία,
την εκπαίδευση, την εθνική ασφάλεια, τη διαχείριση αποβλήτων και λυµάτων, τη
διανοµή ενέργειας κ.α.
Γενικότερα ο θεσµός ενδείκνυται για έργα που εκτελεί ο ιδιωτικός τοµέας για
λογαριασµό του δηµοσίου, µε αντάλλαγµα, φυσικά, το κέρδος. Όταν λέµε ότι τα
εκτελεί ο ιδιωτικός τοµέας, εννοούµε ότι χρηµατοδοτεί την κατασκευή τους, όπως
π.χ. η γέφυρα Ρίο - Αντίριο, το Αεροδρόµιο Ελ.Βενιζέλος, ή και µικρότερα, όπως
σχολεία, νοσοκοµεία, κτλ. κλπ. Και όπως είναι ευλόγως κατανοητό, όλα αυτά τα έργα,
προσφέρουν κάποια έσοδα, όπως π.χ. µε διόδια, οπότε ο κατασκευαστής παίρνει τα
έσοδα αυτά για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, ώστε να σταθµίσει τα έξοδα
κατασκευής
και
να
αποκοµίσει
κάποιο
εύλογο
κέρδος.
Αν δεν υπάρχουν άµεσα έσοδα (πχ σχολεία), τότε και πάλι το κράτος πληρώνει
κάποιας µορφής επιµίσθιο (νοίκι).
Από την πλευρά του δηµόσιου τοµέα οι συµπράξεις συνοδεύονται από µέτρα ή
απαιτήσεις , που αφορούν:
Την παροχή υπηρεσιών και όχι την απόκτηση παγίων στοιχείων,
Τον καθορισµό των αναγκών βάσει των επιχειρησιακών δεδοµένων και όχι σε
συνάρτηση µε τις εισροές,
Την αµοιβή του ιδιωτικού τοµέα ανάλογα µε το βαθµό και την ποιότητα των
παραχθεισών υπηρεσιών,
Την επιλογή προσέγγισης που βασίζεται στο σύνολο του κύκλου ζωής του
έργου,
Τη χρησιµοποίηση της αρχής ότι κάθε κίνδυνος πρέπει να υπόκειται στη
διαχείριση του συµβαλλόµενου µέρους που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα,
Την υποχρέωση του ιδιώτη εταίρου να συγκεντρώσει µέρος της απαιτούµενης
χρηµατοδότησης εφόσον είναι σαφές ότι η χρηµατοδότηση γενικά µπορεί να
αντισταθµιστεί,
Την αξιοποίηση διαφόρων ειδών αµοιβής.
Οι µορφές που µπορεί να λάβει ένα σχήµα τύπου σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα είναι πολλές και διαρκώς εξελισσόµενες. Τα κύρια µεταβλητά χαρακτηριστικά
είναι ο βαθµός του ελέγχου του ιδιωτικού τοµέα και η εµπλοκή του στη
χρηµατοδότηση. ∆εν υπάρχει συγκεκριµένο γενικό µοντέλο, όπως δεν υπάρχουν
και σαφείς εφαρµοστικές οδηγίες. Η καταλληλότητα κάθε µοντέλου αξιολογείται κατά
περίπτωση. Κάθε έργο σκιαγραφεί το καταλληλότερο γενικό σχήµα σύµπραξης που
µε τη σειρά του εξειδικεύεται µε τη θεώρηση των επιχειρησιακών απαιτήσεων και
των αντίστοιχων τεχνικών και οικονοµικών προδιαγραφών.
Η επιλογή των ιδιωτών που αναλαµβάνουν ένα έργο Σ∆ΙΤ γίνεται µετά από δηµόσιο
διαγωνισµό. Οι Σ∆ΙΤ υλοποιούνται µε συµβάσεις, στις οποίες περιγράφονται
λεπτοµερώς όλες οι παράµετροι του έργου, τόσο κατά την περίοδο κατασκευής όσο
και κατά την περίοδο λειτουργίας, καθώς και οι υποχρεώσεις τόσο του Ιδιωτικού όσο
και του ∆ηµόσιου τοµέα. Τα έργα που υλοποιούνται µε Σ∆ΙΤ επιστρέφονται στο
∆ηµόσιο µετά από συγκεκριµένη περίοδο λειτουργίας, όπως αυτή ορίζεται στη
σύµβαση.
Η επιτυχία µιας Σ∆ΙΤ εξαρτάται από την αποτελεσµατική συνεργασία όλων των
εµπλεκόµενων συντελεστών της, τόσο του Ιδιωτικού όσο και του ∆ηµόσιου Τοµέα:
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Α. Ιδιωτικός Τοµέας

Β. ∆ηµόσιος Τοµέας

Κατασκευαστικές Εταιρείες

∆ιυπουργική Επιτροπή Σ∆ΙΤ

Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα

Αναθέτουσες Αρχές

Εταιρείες ∆ιαχείρισης,
Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης

Ειδική Γραµµατεία Σ∆ΙΤ,
Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών

Σύµβουλοι

Γενικότερα οι Σ∆ΙΤ χαρακτηρίζονται από:
τη διάρκεια της σχέσης µεταξύ των εταίρων·
τον τρόπο χρηµατοδότησης του σχεδίου·
το ρόλο των εταίρων στον καθορισµό, τη µελέτη, την υλοποίηση, την εφαρµογή
και τη χρηµατοδότηση·
την κατανοµή των κινδύνων.
Τα διαθέσιµα σχήµατα θα µπορούσαν γενικά να κωδικοποιηθούν ως εξής:
Σχήµα κλασσικής προµήθειας όπου διακρίνονται οι περιπτώσεις συµβολαίου
υπηρεσιών, συµβολαίου λειτουργίας και διαχείρισης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Σχήµα κατασκευής, λειτουργίας, µεταβίβασης
Σχήµα σχεδίασης, κατασκευής, χρηµατοδότησης , λειτουργίας
Σχήµα κατασκευής- ιδιοκτησίας- λειτουργίας όπου διακρίνονται οι
περιπτώσεις πλήρους αποποίησης και µερικής αποποίησης.
Ο Συνοπτικός Οδηγός Σ∆ΙΤ της ΕΓΣ∆ΙΤ (Ειδικής Γραµµατείας Σ∆ΙΤ) του ΥΠΟΙΟ100,
σχετικά µε τα σχήµατα Σ∆ΙΤ, αναφέρει δύο κατηγορίες Σ∆ΙΤ: τα Ανταποδοτικά
έργα Σ∆ΙΤ και τα Μη Ανταποδοτικά έργα Σ∆ΙΤ.
Ανταποδοτικά έργα Σ∆ΙΤ
Στα Ανταποδοτικά έργα Σ∆ΙΤ ο ιδιώτης, πέραν της χρηµατοδότησης, του σχεδιασµού,
της κατασκευής και της συντήρησης, αναλαµβάνει και την εκµετάλλευση του έργου,
µέσω της οποίας και των τελών που επιβάλλονται στους τελικούς χρήστες για τη
χρήση του έργου ή της υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει καταβολή του
αρχικού κεφαλαίου και να εξασφαλίσει επιπλέον κέρδη. Κατά την περίπτωση αυτή, ο
ιδιώτης αναλαµβάνει επιπλέον των άλλων κινδύνων και τον κίνδυνο της ζήτησης.
Στην περίπτωση που το έργο δεν είναι πλήρως ανταποδοτικό, η βιωσιµότητα της
επένδυσης µπορεί να υποστηριχθεί και µε τη χρηµατοδοτική συµβολή του ∆ηµοσίου.
Μετά το πέρας της συµβατικής περιόδου λειτουργίας το έργο µεταβιβάζεται στο
∆ηµόσιο. Παραδείγµατα τέτοιου τύπου έργων είναι τα συγκοινωνιακά έργα (λιµάνια,
αεροδρόµια, σιδηρόδροµοι, σταθµοί αυτοκινήτων κ.λπ.), περιβαλλοντικά έργα
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Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, (2006) Συνοπτικός Οδηγός Σ∆ΙΤ, έκδοση της Ειδικής Γραµµατείας Σ∆ΙΤ, Αθήνα
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(ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση αποβλήτων), ενεργειακά έργα, έργα τουριστικής
υποδοµής και θεµατικά πάρκα.
Μη Ανταποδοτικά έργα Σ∆ΙΤ
Πρόκειται για έργα ή υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα – τέτοια έργα, είναι τα
σχολεία, τα νοσοκοµεία, τα κτίρια δηµόσιων υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών
τηλεπικοινωνιών και µηχανογράφησης, καθώς και τα συγκοινωνιακά έργα µε χαµηλή
ζήτηση (επαρχιακοί οδοί, δηµόσιες συγκοινωνίες κλπ) - τα οποία τα λειτουργεί το
κράτος και απολαµβάνουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους οι πολίτες και στα οποία δεν
υπάρχει το στοιχείο της εκµετάλλευσης για τους ιδιωτικούς φορείς. Σε αυτές τις
περιπτώσεις έργων ο ιδιώτης υλοποιεί το έργο, αναλαµβάνει τους κινδύνους
κατασκευής και χρηµατοδότησης, όχι όµως τον κίνδυνο ζήτησης. Ο κίνδυνος της
ζήτησης αντικαθίσταται από την ανάληψη του κινδύνου διαθεσιµότητας, το οποίο
σηµαίνει ότι ο ιδιώτης αναλαµβάνει την υποχρέωση της διαχείρισης και συντήρησης
της υποδοµής ή υπηρεσίας, ώστε να επιτυγχάνεται η διαθεσιµότητά της. Ο ιδιώτης
πληρώνεται απευθείας από το κράτος, µε τµηµατικές καταβολές Οι τµηµατικές
καταβολές του δηµοσίου ονοµάζονται πληρωµές διαθεσιµότητας (availability
payments), καθώς για να καταβληθούν στο ακέραιο στον Ιδιωτικό Φορέα, αυτός
πρέπει να διασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία και συντήρηση των υποδοµών ή των
υπηρεσιών που προσφέρει.
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών ή
λειτουργικότητας των υποδοµών είναι χαµηλότερο από το οριζόµενο στη σύµβαση
σύµπραξης, οι πληρωµές αυτές µειώνονται ανάλογα ή και αναστέλλονται έως ότου ο
Ιδιωτικός Φορέας συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του (και επιτύχει το ελάχιστο
επίπεδο ποιότητας που απαιτεί η σύµβαση σύµπραξης). Μετά το πέρας της
συµβατικής περιόδου λειτουργίας το έργο περιέρχεται στο ∆ηµόσιο. Τα µη
ανταποδοτικά έργα Σ∆ΙΤ είναι συνήθως έργα κοινωνικού χαρακτήρα.

4.3. ∆ιαδικασία υλοποίησης µιας Σ∆ΙΤ
Σε µια Σ∆ΙΤ οι ρόλοι του ∆ηµόσιου και του Ιδιωτικού Τοµέα είναι σαφώς ορισµένοι.
Ο ∆ηµόσιος Τοµέας αναλαµβάνει:
• τον καθορισµό του γενικού σχεδίου Σ∆ΙΤ
• την αξιολόγηση της πρότασης του ιδιωτικού φορέα
• την υποστήριξη εκτέλεσης του έργου
• την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και της τήρησης
των συµβατικών υποχρεώσεων του Ιδιώτη.
Ο Ιδιωτικός Τοµέας αναλαµβάνει:
• την εκπόνηση των µελετών σύµφωνα µε το γενικό σχέδιο
της προκήρυξης
• την κατασκευή του έργου
• την εξασφάλιση της απαιτούµενης χρηµατοδότησης του έργου
• τη διαχείριση και λειτουργία του έργου ή τη συντήρησή του
• την επιστροφή στο ∆ηµόσιο του έργου µετά τη λήξη
της συµβατικής περιόδου
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Συνοπτικά η διαδικασία για τη δηµιουργία µιας Σ∆ΙΤ στην Ελλάδα απαιτεί υποβολή
αρχικής αίτησης στο Υπουργείο Εσωτερικών από τις δηµοτικές / νοµαρχιακές /
περιφερειακές αρχές, Ακολουθεί µια διαδικασία δύο φάσεων µετά την αρχική
υποβολή του επιχειρησιακού σχεδίου στο Υπουργείο Εσωτερικών:
προέγκριση, υποβολή και αξιολόγηση από την ΕΓΣ∆ΙΤ
πρόκριση, έγκριση δια-υπουργικής επιτροπής και προκήρυξη ως έργο Σ∆ΙΤ
σύµφωνα µε την αντίστοιχη νοµοθεσία
Στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση από την ειδική υπηρεσία της ΕΓΣ∆ΙΤ του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Για να προχωρήσει και να γίνει η έγκριση της Σ∆ΙΤ συστήνεται δια-υπουργική
επιτροπή των Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και ∆ηµοσίων
Έργων, η οποία και εισηγείται του θεµατος.
Τέλος, οι αρχές του δηµόσιου τοµέα (αναθέτουσες αρχές) είναι αρµόδιες: για τις
διαδικασίες προκήρυξης (π.χ. δήµοι, νοµαρχίες, δηµόσιες Α.Ε. κτλ). Η εποπτεία της
υλοποίησης του έργου γίνεται από την ειδική υπηρεσία της ΕΓΣ∆ΙΤ του Υπουργείου
Οικονοµικών.

4.4. Το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα των Σ∆ΙΤ στην Ελλάδα ως
λύση στην κρίση
O διεθνούς φήµης βραβευµένος Χιλιανός οικονοµολόγος Ricardo J. Caballero
προτείνει σε άρθρο του στους Financial Times (∆ηµοσιεύθηκε: 23/04/09, Τίτλος: Το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα του µέλλοντος) πως το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα
του µέλλοντος θα πρέπει να στηρίζεται στις συµπράξεις δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα. Σε αυτή τη συνεργασία το κράτος -φυσικά µε ανταλλάγµατα- θα
αναλάβει το µεγαλύτερο µέρος του ρίσκου, ενώ ο ιδιωτικός τοµέας θα παράσχει τα
απαραίτητα κεφάλαια.
Στην χώρα µας εξετάστηκαν από την ΕΓΣ∆ΙΤ 52 έργα Σ∆ΙΤ, τα οποία αφορούν:
22 έργα, στέγαση και εγκαταστάσεις δηµοσίου τοµέα
8 έργα, εκπαίδευση
5 έργα, άµυνα
4 έργα, υγεία
3 έργα, λιµενικές υποδοµές
3 έργα, περιβάλλον
2 έργα, δικαστήρια
2 έργα, µεταφορές
2 έργα, διάφορα δηµοτικά έργα
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Από τα παραπάνω έργα σε εξέλιξη
βρίσκονται 14 προκηρύξεις, συνολικού
προϋπολογισµού 1.5 δις €, ενώ µόλις πρόσφατα παραδόθηκε το πρώτο κτιριακό έργο
που αφορά τη µελέτη, κατασκευή και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας. Η χρηµατοδότηση της κατασκευής του
πραγµατοποιήθηκε αποκλειστικά µε ιδιωτικά κεφάλαια, συµβάλλοντας
σηµαντικά και στην τοπική απασχόληση. Υπολογίζεται ότι συνολικά για την
κατασκευή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας καταβλήθηκαν περισσότερα από
8.000 ηµεροµίσθια, ενώ θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν στην τοπική οικονοµία
και κατά την περίοδο συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του έργου τα επόµενα
χρόνια.
Για το πρώτο αυτό έργο η καταβολή πληρωµών από το ∆ηµόσιο ξεκινά µε την
παράδοσή του, ενώ οι πληρωµές θα µειώνονται βάσει µηχανισµού (σύστηµα
καταγραφής αστοχιών και προβληµάτων στο φωτισµό, στα υδραυλικά, στη θέρµανση
κ.λ.π.) ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα του έργου και των προσφερόµενων
υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του.
Σταδιακά, παραδίδονται και άλλοι 6 πυροσβεστικοί σταθµοί που υλοποιούνται στο
πλαίσιο του ίδιου έργου. Πρόκειται για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Θεσσαλονίκης,
Καλαβρύτων, Γιαννιτσών, Αλεξανδρούπολης, Γαργαλιάνων και Λευκάδας.
Αναθέτουσα Αρχή του έργου, είναι η Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου και
ανάδοχος η κατασκευαστική εταιρεία Γαντζούλας ΑΤΕΕ. Χρηµατοδότες του έργου
είναι η Eurobank EFG και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και Ανεξάρτητος
Ελεγκτής η WS Atkins International.
Η ΕΤΕπ έχει επιπλέον εγκρίνει τη χρηµατοδότηση των έργων Σ∆ΙΤ σχολικών
µονάδων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, στα οποία έχει ήδη επιλεγεί ανάδοχος, ενώ
εξετάζει τη χρηµατοδότηση έργων Σ∆ΙΤ στον τοµέα διαχείρισης απορριµµάτων αλλά
και τη χρηµατοδότηση των ∆ικαστικών Μεγάρων Πάτρας και Ηρακλείου. Οι ανάδοχοι
των ανωτέρω έργων σχολικών κτιρίων είναι οι ακόλουθοι: Υλοποίηση 14 σχολικών
µονάδων στην Αττική – «ΑΤΕΣΕ ΑΕ – ∆οµική Κρήτης ΑΕ», Υλοποίηση 10 σχολικών
µονάδων στην Αττική – «J&P Άβαξ ΑΕ», Υλοποίηση 16 σχολικών µονάδων στη
Θεσσαλονίκη «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ».
Αξίζει να επισηµάνουµε πως το πρώτο έργο Σ∆ΙΤ απέδειξε την αξία της
επένδυσης, καθώς τα κόστη κατασκευής και συντήρησης προέκυψαν
χαµηλότερα σε σχέση µε την υλοποίηση του έργου µε τον παραδοσιακό
τρόπο δηµόσιας χρηµατοδότησης.
Οι Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα αποτελούν έναν σηµαντικό πυλώνα
ανάπτυξης για την ανάκαµψη της ευρωπαϊκής και κατ’ επέκταση και της ελληνικής
οικονοµίας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιδιωτικό τοµέα σε έργα Σ∆ΙΤ
διαφέρουν µεταξύ τους ανά τοµέα και ανά µεµονωµένο έργο. Μεταξύ άλλων, υπάρχει
συσσωρευµένη διεθνής εµπειρία από την υλοποίηση έργων Σ∆ΙΤ στους
παρακάτω τοµείς:
• Εκπαίδευση (Σχολεία & Τριτοβάθµια Εκπαίδευση),
• Υγεία (Νοσοκοµεία & Κλινικές),
• Στέγαση δηµόσιων υπηρεσιών (κεντρικής διοίκησης, δηµόσιων ιδρυµάτων, τοπικής
αυτοδιοίκησης),
• Σωφρονιστικά ιδρύµατα (όπως φυλακές ή σωφρονιστικά ιδρύµατα για ανηλίκους),
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• Τµήµατα ∆ηµόσιας Ασφάλειας (όπως πυροσβεστικοί σταθµοί ή αστυνοµικά
τµήµατα),
• Ύδρευση και αποχέτευση,
• ∆ιαχείριση αποβλήτων,
• Αυτοκινητόδροµοι,
• Σιδηρόδροµοι,
• Λιµάνια,
• Αεροδρόµια,
• Πληροφορική,
• ∆ίκτυα επικοινωνίας,
• Άµυνα (στέγαση στρατιωτικών, τηλεπικοινωνίες, εξοµοιωτές)
Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεχνογνωσίας σε
θέµατα Σ∆ΙΤ (EPEC) - το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνογνωσίας σε θέµατα Σ∆ΙΤ (EPEC)
είναι µια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, στην οποία συµµετέχουν οι κεντρικοί κυβερνητικοί φορείς διαχείρισης
έργων Σ∆ΙΤ ευρωπαϊκών χωρών- και αναφορικά µε την πορεία της αγοράς έργων
Σ∆ΙΤ στην Ευρώπη για το πρώτο εξάµηνο 2011, επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
• Η ευρωπαϊκή αγορά για το πρώτο εξάµηνο 2011 ανήλθε στα 9,7 δις ευρώ, µε
το χρηµατοοικονοµικό κλείσιµο συνολικά 47 έργων.
• Αξιοσηµείωτη άνοδο σε όρους αξίας και αριθµού έργων παρουσιάζει ο κλάδος
της διαχείρισης απορριµµάτων, όπου έκλεισαν 5 έργα µε συνολική αξία 1,1 δις
ευρώ.
• Ο κλάδος των υποδοµών εκπαίδευσης παρουσιάζει τον µεγαλύτερο αριθµό
έργων που έφτασαν σε χρηµατοοικονοµικό κλείσιµο σε σχέση µε άλλους
κλάδους.
• Η Γαλλία είναι η χώρα µε την µεγαλύτερη αξία έργων Σ∆ΙΤ για το πρώτο
εξάµηνο 2011.
• Ο κλάδος των υποδοµών δηµόσιας τάξης και ασφάλειας (δικαστικά µέγαρα,
αστυνοµικές διευθύνσεις, πυροσβεστικοί σταθµοί, καταστήµατα κράτησης)
παρουσίασε σηµαντική ανάπτυξη στη Γαλλία και το Βέλγιο, συνεχίζοντας τη
δυναµική πορεία που παρατηρείται από το 2005 και έπειτα.
• Σηµαντική αύξηση σηµειώθηκε στον αριθµό των έργων Σ∆ΙΤ για υπηρεσίες
κοινής ωφελείας (ενεργειακή εξοικονόµηση - πχ. έργα ηλεκτροφωτισµού
πόλεων κλπ).
Κάθε χώρα αντιµετωπίζει τα έργα Σ∆ΙΤ µε διαφορετικό τρόπο. Μία σειρά υπηρεσιών
που σχετίζονται άµεσα µε τη λειτουργία της υποδοµής αυτής καθ’ εαυτής, όπως για
παράδειγµα τις κλινικές υπηρεσίες στην περίπτωση νοσοκοµειακών έργων, τις
υπηρεσίες διδασκαλίας στην περίπτωση σχολικών έργων ή τις υπηρεσίες πυρόσβεσης
ή αστυνόµευσης στην περίπτωση έργων προστασίας του πολίτη, µπορούν ή όχι να
συµπεριληφθούν στις υπηρεσίες που ο Ιδιώτης προσφέρει, ανάλογα µε την
πολιτική βούληση και το στρατηγικό σχεδιασµό της χώρας.
Οι Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα προβάλουν σήµερα, περισσότερο από
ποτέ άλλωτε, ως το πεδίο όπου µπορούν να συναντηθούν δηµιουργικά και
αποτελεσµατικά οι δυνάµεις του Ιδιωτικού και του ∆ηµόσιου Τοµέα και σύντοµα να
δώσουν απτά αποτελέσµατα για την ελληνική οικονοµία και την κοινωνία,
διασφαλίζοντας την έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση πολλών αναγκαίων υποδοµών,
απελευθερώνοντας πόρους για περισσότερες επενδύσεις, αλλά και διευκολύνοντας
την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
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Η χώρα µας άλλωστε µπορεί να επωφεληθεί και από τη διεθνή εµπειρία και
από το νέο θεσµικό πλαίσιο και να δει τις Σ∆ΙΤ σαν µια ευκαιρία και γιατί
όχι και σαν στρατηγική εξωστρέφιας µεταφέροντας σιγά σιγά την
τεχνογνωσία της και στις χώρες των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης που
ακόµη δεν έχουν εµπειρία στο θεσµό.
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Με αφετηρία το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας (23 και 24 Μαρτίου του
2000) όπου υιοθετήθηκε η λεγόµενη «στρατηγική της Λισσαβόνας» η Ευρωπαϊκή
Ένωση επιχείρησε να ενισχύσει τα θεµέλια της εσωτερικής της αγοράς (περισσότερο
διευρωπαϊκό εµπόριο, µεγαλύτερος ανταγωνισµός, καλύτερη παραγωγικότητα …)
προκειµένου να εκµεταλλευτεί τα δεδοµένα της τότε οικονοµικής συγκυρίας που της
πρόσφερε η Οικονοµική και Νοµισµατικής Ένωση (ΟΝΕ).
Στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής καταρτίστηκε κατάλογος προτεραιοτήτων
µεταξύ των οποίων:
Αύξηση των ευκαιριών των δηµόσιων συµβάσεων.
Βελτίωση του λειτουργικού πλαισίου των επιχειρήσεων.
Απλούστευση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος.
Καλύτερη αξιοποίηση της διευρυµένης εσωτερικής αγοράς
∆ιεθνές πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς
Στο πλαίσιο υλοποίησης της συγκεκριµένης στρατηγικής θεσµοθετήθηκαν
συγκεκριµένοι κανόνες κατά την επιλογή εταίρων από τον ιδιωτικό τοµέα. Εδώ και
δεκαπέντε περίπου χρόνια οι Σ∆ΙΤ αναπτύσσονται πάρα πολύ. Οι δηµόσιες αρχές τις
χρησιµοποιούν όλο και πιο συχνά λόγω των δηµοσιονοµικών περιορισµών που
αντιµετωπίζουν. Κατά τον τρόπο αυτό επωφελούνται άµεσα από την τεχνογνωσία
του ιδιωτικού τοµέα και του ανθρώπινου δυναµικού που διαθέτει µε την ικανότητά
του να καινοτοµεί σχεδιάζοντας, υλοποιώντας και διαχειρίζοντας σύνθετα έργα. Ένα
άλλο πλεονέκτηµα είναι ότι οι Σ∆ΙΤ επιτρέπουν να επιτευχθούν γρήγορα οικονοµίες
επειδή ενσωµατώνουν όλες τις φάσεις ενός σχεδίου, από τη µελέτη έως την
εκµετάλλευσή του.
Οι Σ∆ΙΤ συµβάλλουν επίσης στην κοινοτική συζήτηση σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινής
ωφελείας (ΥΚΩ) (είναι υπηρεσίες τις οποίες το δηµόσιο (κράτος, κυβερνήσεις,

Ευρωπαϊκή Ένωση, Πολιτεία), θεωρεί ότι ενδιαφέρουν πολύ όλους τους πολίτες και
για τις οποίες το δηµόσιο φέρει τις ίδιες υποχρεώσεις, που φέρει και για την παροχή
των δηµόσιων υπηρεσιών (π.χ. παιδεία, υγεία κ.λπ.). Αυτές οι υπηρεσίες έχουν
χαρακτηριστεί, ως βασικές για το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο, πάνω στο οποίο
οικοδοµείται, η Ευρωπαϊκή Ένωση.) . Η αύξηση των Σ∆ΙΤ αντανακλά την ανάπτυξη
του ρόλου του κράτους στον οικονοµικό τοµέα, ένα κράτος το οποίο έχει στο εξής
περισσότερο ένα ρόλο οργανωτή, ρυθµιστή και ελεγκτή και λιγότερο άµεσου φορέα.
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5. Ο θεσµός των Cluster ως Συνεργατικού Σχηµατισµού για
την Ελλάδα

5.1. Tι είναι ένα Cluster / Συνεργατικός Σχηµατισµός
Cluster
(Συνεργατικός
Σχηµατισµός)
είναι
ένα
σύνολο
ανεξάρτητων,
συµπληρωµατικών και συν-ανταγωνιστικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε
συγκεκριµένη βιοµηχανική/οικονοµική/θεµατική περιοχή και σε συγκεκριµένη
γεωγραφική περιοχή], συνδεδεµένων σε αλυσίδα προστιθέµενης αξίας, µε ισχυρές
αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγή πληροφορίας/γνώσης/καλών πρακτικών, µε κοινούς
προµηθευτές ή/και πελάτες, µε από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων,
υποδοµών και υπηρεσιών, και υπαρκτό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε διεθνές
επίπεδο101 (Πιπερόπουλος, Π., 2008).
Οι φορείς µπορεί να είναι µεγάλες και µικρές επιχειρήσεις, παραγωγοί, αγοραστές,
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα, πάροχοι υπηρεσιών, τεχνολογικά πάρκα,
δίκτυα, ενώσεις, σύνδεσµοι, φορείς µεταφοράς τεχνογνωσίας, εµπορικές ή
επενδυτικές τράπεζες, κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών, επιχειρηµατικοί
άγγελοι, στρατηγικοί επενδυτές, εθνικές και περιφερειακές αρχές και υπηρεσίες που
ασχολούνται µε την βιοµηχανική, περιφερειακή, ερευνητική ή τεχνολογική ανάπτυξη
και πολιτική και MME. Οι τοµείς εφαρµογής είναι κυρίως τηλεπικοινωνίες,
πληροφορική, µικρο/νανοτεχνολογίες, δοµικά υλικά, κατασκευαστικός τοµέας,
γεωργική παραγωγή, χηµική βιοµηχανία, τρόφιµα, τουριστικές υπηρεσίες, ναυτιλία,
κλωστοϋφαντουργία, ενέργεια, µεταφορές, κ.λπ. Ως γεωγραφική εµβέλεια, ένα
cluster µπορεί να υλοποιηθεί σε επίπεδο πόλης, νοµού, περιφέρειας, χώρας, αλλά και
διασυνοριακά, κ.λπ.

Πηγή : www.corallia.org/el.html

101

Πιπερόπουλος Παναγιώτης, (2008) Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία & Business Clusters, , ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
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5.2. Τα Cluster στην Ελλάδα
Η Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών –
Corallia, είναι o πρώτος φορέας οργάνωσης και ανάπτυξης συνεργατικών
σχηµατισµών (cluster Initiative, cluster facilitator ή cluster organization) στην
Ελλάδα. Είναι µέλος του European Cluster Alliance, µε σηµαντική εµπειρία στη
χάραξη πολιτικής για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηµατισµών και στην προώθηση
της καινοτοµίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας τους. Σκοπός
Το Corallia Clusters Initiative είναι µια πρωτοποριακή και δυναµική πρωτοβουλία που
σχεδιάζει και συµβάλλει στην ανάπτυξη clusters καινοτοµίας, σε τοµείς υψηλής
τεχνολογίας και έντασης γνώσης, τα οποία διαθέτουν τη δυναµική να ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητα τους, να προάγουν την εξωστρέφεια τους και τελικά να
οδηγηθούν προς ένα µοντέλο παροχής υπηρεσιών «υψηλής προστιθέµενης αξίας».
Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι Συνεργατικοί Σχηµατισµοί στη βιοµηχανία αποτελούν ένα
ισχυρό πλαίσιο ανάπτυξης, το Corallia, δίνοντας υψηλή προτεραιότητα στη µετεξέλιξη
του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της χώρας από το µοντέλο της «αγοράς µε
εργατικό δυναµικό χαµηλού κόστους» σε ένα µοντέλο «υπηρεσιών υψηλής
επιπρόσθετης αξίας» και προσανατολιζόµενο στην οικονοµία της γνώσης, προωθεί
ένα πρόγραµµα αξιοποίησης του εργαλείου των clusters, µε στόχο την προώθηση της
ελληνικής καινοτοµίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
Το όραµα του Corallia είναι η προώθηση της Ελληνικής καινοτοµίας σε
κλάδους έντασης γνώσης - υψηλής τεχνολογίας - εξαγωγικού χαρακτήρα,
µε στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος διεθνούς επιπέδου,
µέσω του αναπτυξιακού εργαλείου των Συνεργατικών Σχηµατισµών
Καινοτοµίας (Innovation Clusters).
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6. Ανάλυση ∆ΑΕΑ των προγραµµάτων χρηµατοδότησης στην
Ελλάδα και οι προοπτικές από την εφαρµογή των νέων
χρηµατοδοτικών εργαλείων

Η πρωτόγνωρη σε επιπτώσεις και χρονική διάρκεια οικονοµική και χρηµατοπιστωτική
κρίση, που πλήττει την ελληνική οικονοµία, «χτυπά» σε ανησυχητικό βαθµό τις
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Η ζήτηση συρρικνώθηκε, οι επενδύσεις
περιορίστηκαν, η ρευστότητα µειώθηκε, η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων µας,
επίσης, µειώθηκε. Η µέχρι τώρα «Λυδία λίθος» της οικονοµίας µας χρειάζεται,
εποµένως, στήριξη.
Η Πολιτεία καλείται να στηρίξει µε νέες δράσεις τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
εξασφαλίζοντας γερά θεµέλια στο νέο αναπτυξιακό πλαίσιο δράσης και
υγιείς προϋποθέσεις για την οικονοµία του µέλλοντος.
Με τον όρο καινοτόµα εργαλεία χρηµατοδότησης, εννοούµε102 την δηµόσια
χρηµατοδότηση που παρέχεται µε νέες, µη-παραδοσιακές µεθόδους. Αυτές
περιλαµβάνουν : α) νέα εργαλεία χρηµατοδότησης για αύξηση εσόδων και
β) νέες προσεγγίσεις στα υπάρχοντα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία (π.χ
µόχλευση κεφαλαίων, κεφάλαια ανάληψης επιχειρηµατικού κινδύνου, καθώς και άλλα
σχήµατα ιδιωτικής χρηµατοδότησης µέσω δηµόσιων πρωτοβουλιών όπως οι Σ∆ΙΤ
κ.α.)
Το έγγραφο του 2005 µε τίτλο "Νέες πηγές χρηµατοδότησης της ανάπτυξης" εξετάζει
πιθανούς τρόπους αύξησης της αναπτυξιακής βοήθειας µε γνώµονα την επίτευξη των
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας που έθεσε ο ΟΗΕ. Προτείνεται η θέσπιση νέων
µέσων χρηµατοδότησης της ανάπτυξης και παράλληλα η ενίσχυση των
υπαρχόντων.
Το έγγραφο καταλήγει στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει µία και µοναδική τέλεια
λύση, αλλά διάφορες εναλλακτικές που δεν αποκλείουν η µία την άλλη και
θα µπορούσαν να συνδυαστούν. Αυτό θα µπορούσε όντως να αποτελέσει
πλεονέκτηµα, δεδοµένου ότι οι διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις είναι εφικτές µόνον
σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ανάλογα µε την προετοιµασία που απαιτείται για
την υλοποίηση, τις δυνατότητες σταδιακής εφαρµογής ή τη µεσοπρόθεσµη διάβρωση
της φορολογικής βάσης.
Ο συνδυασµός των επιλογών θα µπορούσε επίσης να διαφοροποιήσει τους
κινδύνους που προκαλεί η αβεβαιότητα των πιο καινοτόµων προτάσεων.
Η Ελλάδα δούλεψε αρκετά χρόνια τις παραπάνω προτάσεις και ήδη έχει προσαρµόσει
στην παραπάνω λογική πολλά από τα προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) , ενώ παράλληλα έχει εισάγει και νέα χρηµατοδοτικά
εργαλεία.
Οι ευκαιρίες που υπάρχουν στον τοµέα των προγραµµάτων και εργαλείων
χρηµατοδοτικής στήριξης αφορούν τα ακόλουθα δεδοµένα:
102

SEC(2010) 409 final, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Innovative financing at a global level
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1. Έχουν ολοκληρωθεί και εκταµιεύονται χρήµατα ύψους 2,6 δις εκατοµµυρίων ευρώ,
για δράσεις που αφορούν τη γυναικεία και νεανική επιχειρηµατικότητα, την
υποστήριξη καινοτόµων επιχειρήσεων, τη µεταποίηση, τον τουρισµό, το εµπόριο, τις
υπηρεσίες, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη, την ψηφιακή ασφάλεια, την
ενίσχυση επιστηµόνων και ελεύθερων επαγγελµατιών. Στην πλειοψηφία τους αυτά τα
προγράµµατα είχαν σχεδιαστεί την προηγούµενη Προγραµµατική Περίοδο,
αξιολογήθηκαν και υλοποιούνται τώρα.
2. Υπάρχουν ακόµη ανοιχτές προκηρύξεις προϋπολογισµού 339 εκατοµµυρίων ευρώ,
για δράσεις που αφορούν υποστήριξη νέων επιχειρήσεων και δραστηριότητες
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, πράσινες επιχειρήσεις, πράσινες υποδοµές,
µεταποίηση στις νέες συνθήκες, ενίσχυση ξενοδοχειακών καταλυµάτων, ενίσχυση
επιχειρήσεων για επενδύσεις ψηφιακής ασφάλειας. Αυτά στην πλειονότητά τους είναι
προγράµµατα που σχεδιάστηκαν και ήδη οι προκηρύξεις τους τρέχουν.
3. Ενεργοποιήθηκε το ταµείο εγγυοδοσίας µικρών-πολύ µικρών επιχειρήσεων, που
παρέχει εγγυήσεις κεφαλαίων ύψους 4,8 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε δύο νέα
προγράµµατα προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Το ένα πρόγραµµα παρέχει εγγύηση για χαµηλότοκα δάνεια, ώστε να καλύψουν
δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών και το δεύτερο
πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις να εξοφλήσουν
τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποκτήσουν και πάλι
πρόσβαση στις πιστώσεις.
Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση της εγγύησης δανείων κεφαλαίου
κίνησης µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, χρηµατοδοτούµενη από εθνικούς
πόρους, η οποία είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2009 και αφορούσε µόνο χορήγηση
εγγύησης δανείων κεφαλαίου κίνησης.
Τα κυριότερα προβλήµατα αφορούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση προγραµµάτων
γυναικείας και νεανικής επιχειρηµατικότητας. Παρά τις δυσκολίες, ο προϋπολογισµός
αυξήθηκε από 40 εκατοµµύρια στα 100 εκατοµµύρια, ωφελώντας πάνω από 2,5
χιλιάδες επιχειρήσεις.
Επίσης περιορισµένος ήτα και ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ενίσχυσης των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην πρώτη του φάση, από την οποία θα ωφεληθούν
περίπου 7400 επιχειρήσεις,
Σηµαντικό εµπόδιο δηµιουργεί η περιορισµένη ανταπόκριση των τραπεζών
στα προγράµµατα του ΤΕΜΠΜΕ. Τα όποια προβλήµατα πρέπει να αρθούν το
γρηγορότερο δυνατό και οι τράπεζες να σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων και να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να µην
υιοθετούνται αδικαιολόγητες πολιτικές αποκλεισµού των µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων από τα προγράµµατα του ΤΕΜΠΜΕ.
Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται αντανακλούν τρεις βασικούς περιορισµούς:
1) Λόγω της αναγκαίας δηµοσιονοµικής προσαρµογής και των υποχρεώσεων που
απορρέουν από την είσοδο στο µηχανισµό στήριξης της ελληνικής οικονοµίας, οι
πόροι µειώθηκαν. Το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων για το 2010 από 10,3
δισεκατοµµύρια ευρώ περιορίστηκε στα 9,2 εκατοµµύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, η
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κοινοτική εποπτεία για την αποτελεσµατική χρήση των εργαλείων επιβάλλει ιδιαίτερη
προσοχή στις διαδικασίες και στην επιλεξιµότητα χρήσης πόρων του ΕΣΠΑ.
2) Η µεγάλη µείωση της πιστωτικής επέκτασης περιόρισε τη ρευστότητα στην αγορά,
µειώνοντας την ελκυστικότητα παραδοσιακών εργαλείων, όπως οι εγγυήσεις του
δηµοσίου. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο διαθέτει τις εγγυήσεις, αλλά οι τράπεζες δανείζουν
ακόµα δυσκολότερα τις επιχειρήσεις. Το πρόβληµα ρευστότητας στον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα αντανακλάται στην πραγµατική οικονοµία.
3) Οι διαδικασίες διαχείρισης και αξιολόγησης προγραµµάτων εξακολουθούν να είναι
δύσκαµπτες και χρονοβόρες.
Μπροστά σε αυτή την πραγµατικότητα και σε αυτούς τους περιορισµούς έχουν
αναληφθεί νέα µέτρα:
Πρώτον. ∆ιασφαλίζεται το µέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσµα, διοχετεύοντας
τους περιορισµένους και πολύτιµους πόρους που υπάρχουν σε τοµείς και δράσεις µε
σηµαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη, συµβατά µε την προώθηση της ποιοτικής και
ανταγωνιστικής παραγωγής.
∆ίνεται δηλαδή, έµφαση στην εξωστρέφεια, στην παραγωγική αναδιάρθρωση και σε
τοµείς έντασης γνώσης καινοτοµίας και πράσινης ανάπτυξης. Η ίδια αναπτυξιακή
στόχευση διαπερνά και το νέο αναπτυξιακό νόµο.
∆εύτερον. Αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της ρευστότητας µε νέα σύγχρονα
χρηµατοδοτικά εργαλεία, που συµβάλλουν άµεσα στη ρευστότητα, καθώς
επιτυγχάνουν τη συνεχή ανακύκλωση µόχλευση και επανεπένδυση πόρων. Με τα νέα
προγράµµατα και χρηµατοδοτικά εργαλεία, αναπροσανατολίζονται εν µέρει οι
κρατικές ενισχύσεις από εγγυήσεις του δηµοσίου και επιχορηγήσεις προς
τις επιχειρήσεις στη διάθεση δανείων µε ευνοϊκούς όρους.
Η δηµιουργία επενδυτικών ταµείων µε πόρους από το ΕΣΠΑ, σε στενή
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κινητοποιεί
ταυτόχρονα και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ώστε να συµµετέχουν µε
πρόσθετους πόρους, αυξάνοντας τη ρευστότητα στην αγορά και τον
συνολικό προϋπολογισµό για τη στήριξη των επενδύσεων.
Προς αυτή την κατεύθυνση από το 2010 προκηρύσσονται προγράµµατα ύψους 1,5
δισεκατοµµυρίων ευρώ ως εξής: 1,5 δισεκατοµµύρια ευρώ δηµόσιοι πόροι, που µε
την ανακύκλωσή τους θα ξεπεράσουν τα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ ως προς την
παροχή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις.
Το χρηµατοδοτικό εργαλείο JEREMIE που ενεργοποιήθηκε σε συνεργασία µε το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, µε δηµόσιους
πόρους 290 εκατοµµύρια ευρώ, θα αποφέρει συνολική ρευστότητα περί τα 800
εκατοµµύρια ευρώ λόγω της ανακύκλωσης κεφαλαίων.
Το µεγάλο πλεονέκτηµα του JEREMIE είναι το γεγονός ότι οι ενισχύσεις που
δίνονται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι ανακυκλούµενες και
επιτρέπουν τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων, που κατευθύνονται
στις δράσεις αυτές.
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Ακολουθεί αµέσως µετά πρόγραµµα 30 εκατοµµυρίων ευρώ για καινοτοµία και
νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, για startups, 50 εκατοµµύρια ευρώ για προγράµµατα
κοινωνικής οικονοµίας σε στενή συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας και 150
εκατοµµύρια ευρώ για προγράµµατα ενίσχυσης της ψηφιακής σύγκλισης. Αυτά τα
υποπρογράµµατα απαρτίζουν το Πρόγραµµα του JEREMIE στην πρώτη φάση του
ύψους 290 εκατοµµυρίων. Η πρώτη, λοιπόν, παρέµβαση είναι η κινητοποίηση του
JEREMIE.
Η δεύτερη παρέµβαση αφορά στη σύσταση Ταµείου Επιχειρηµατικότητας µε
ίδια κεφάλαια ύψους 460 εκατοµµυρίων ευρώ, που προέρχονται στο σύνολό τους
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας στοχεύει στη χρηµατοδότηση επενδύσεων,
συνολικού ύψους 1,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ στα επόµενα τρία χρόνια,
µέσω της µόχλευσης του ιδίου κεφαλαίου του, µε πόρους του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Βάζουµε δηλαδή από το ΕΣΠΑ 460 εκατοµµύρια
και η συνολική ρευστότητα που θα φτάσει στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
υπολογίζεται στο 1,7 δις.
Μεσοπρόθεσµα, το νέο αυτό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας από απλό
εργαλείο διαχείρισης ΕΣΠΑ θα γίνει ένα πλήρες και νέο χρηµατοδοτικό
σχήµα και το Υπουργείο µας επεξεργάζεται ήδη το σχετικό σχέδιο νόµου.
Το Ταµείο αυτό Επιχειρηµατικότητας αποτελείται από τα εξής επιµέρους
ταµεία:
1) Ταµείο Γενικής Επιχειρηµατικότητας για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων και
άλλων προϊόντων σε επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου για τον εκσυγχρονισµό και
την ανάπτυξή τους. Προϋπολογισµός περίπου 200 µε 250 εκατοµµύρια ευρώ.
2) Ταµείο Ειδικής Επιχειρηµατικότητας µε προϋπολογισµό περίπου 150
εκατοµµύρια ευρώ για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων και άλλων πιο ειδικευµένων
προϊόντων σε επιχειρήσεις που θα επενδύσουν σε πράσινες δράσεις και στην
καινοτοµία.
3) Ταµείο Πολιτιστικής Επιχειρηµατικότητας µε προϋπολογισµό περίπου 40
εκατοµµύρια ευρώ για τη χορήγηση µικροπιστώσεων και ευνοϊκών δανείων σε
δηµιουργούς και επιχειρήσεις του πολιτιστικού τοµέα, κάτι που ποτέ δεν έχουµε
επενδύσει στον τόπο µας. Είναι η πρώτη φορά που ένα από τα
αδιαµφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας, ο πολιτισµός, θ’
αποτελέσει εργαλείο σε µια αναπτυξιακή στρατηγική.
4) Ταµείο Εκσυγχρονισµού της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη χορήγηση
ευνοϊκών και άλλων προϊόντων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
εφοδιαστική αλυσίδα µε στόχο τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξή τους, που µε τη
σειρά της θα επηρεάσει θετικά το εµπόδιο και την ποιότητα των προϊόντων και θα
βοηθήσει να µειωθούν οι τιµές. Προϋπολογισµός περίπου 20 εκατοµµύρια.
Τα νούµερα των προϋπολογισµών αφορούν τους δηµόσιους πόρους. Θα πρέπει να
υπολογίζεται ότι µε την ανακύκλωση οι πόροι αυτοί τριπλασιάζονται κατά
µέσο όρο. Το µεγάλο όφελος που προσφέρουν τόσο το JEREMIE όσο και το
Ταµείο Επιχειρηµατικότητας είναι ότι δηµιουργείται ουσιαστικά το νέο
πλαίσιο για βιώσιµες χρηµατοδοτικές λύσεις στη µετά ΕΣΠΑ εποχή.
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Και η τρίτη παρέµβαση αφορά δράσεις ύψους 300 εκατοµµυρίων ευρώ από πόρους
του ΕΣΠΑ για τα έτη 2010 και 2011. ∆ηλαδή, έχουµε δυο µεγάλα εργαλεία, το
JEREMIE και το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας για δάνεια µε ευνοϊκούς όρους
και ένα πρόγραµµα της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, επιχορηγήσεων,
κλασικές επιχορηγήσεις, οι οποίες θα σχεδιαστούν σε συνεργασία µε τους
παραγωγικούς φορείς.
Επιπλέον έχει προωθηθεί η σύναψη ενός συµβολαίου στήριξης των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο συνυπογράφηκε µεταξύ Πολιτείας και
παραγωγικών και χρηµατοπιστωτικών φορέων της Ελλάδας µε κοινό όραµα την
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Το Εθνικό Σχέδιο θέτει στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης των σχετικών
πολιτικών αποφάσεων, για την ανάταση της οικονοµίας στις µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις. Η σχεδίαση των απαιτούµενων θεσµικών
παρεµβάσεων αλλά και η ανάπτυξη σύγχρονων χρηµατοδοτικών εργαλείων,
ακολουθούν τις αρχές του Small Business Act for Europe. Είναι δηλαδή στο
πλαίσιο µιας γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής.
Αλλά το πιο βασικό είναι η ετήσια επικαιροποίηση του Προγράµµατος και ο
απολογισµός της προόδου υλοποίησής του. Και τούτο, γιατί είναι απαραίτητο να
αναπροσαρµόζεται το σχέδιο σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις και ανάγκες σε στενή
συνεργασία πολιτείας και αγοράς, καθώς η τέλεια λύση του σήµερα αποδεικνύεται
συχνά ανεπαρκής για το αύριο. Άλλωστε, ο απολογισµός είναι αυτός που τελικά
αποδίδει τα εύσηµα ή απαξιώνει κάθε σχέδιο.
Το Εθνικό Σχέδιο Στήριξης, µε ορίζοντα δράσης τα έτη 2010-2013,
προκειµένου να παραµείνει τόσο αποτελεσµατικό όσο πρέπει, θα
επικαιροποιείται κάθε χρόνο. Και κάθε χρόνο θα γίνεται απολογισµός για τ’
αποτελέσµατα του προηγούµενου έτους δράσης. Μόνο έτσι θα έχουµε τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατα.
Για την αποτελεσµατική υλοποίησή του, συστάθηκε ειδική Οµάδα Εργασίας, η οποία
θ’ αποτελείται από τους συνυπογράφοντες στο συµβόλαιο στήριξης. Έργο της
οµάδας θα είναι:
• Η
υποβολή
προτάσεων
συγκεκριµένων
θεσµικών
παρεµβάσεων,
υποστηρικτικών προγραµµάτων και χρηµατοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο
τριετούς στρατηγικού σχεδιασµού αλλά και ετήσιου Προγράµµατος.
• Η αξιολόγηση των προτάσεων, είτε θεσµικής είτε υποστηρικτικής δράσης, για
τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που υποβάλλεται προς έγκριση στο
ΥΠΟΙΑΝ από οποιονδήποτε άλλο φορέα και
• Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισµού της προόδου υλοποίησης του
Εθνικού Σχεδίου Στήριξης για το προηγούµενο έτος δράσης.
Στις κρίσιµες περιστάσεις απαιτούνται τολµηρές αποφάσεις, άµεση υλοποίηση των
αποφάσεων αυτών και αφοσίωση στην επίτευξη των στόχων. Σ’ αυτή την κρίσιµη
στιγµή, για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας το ΥΠΟΙΑΝ παρεµβαίνει
αποφασιστικά για να ενισχύσει τη ρευστότητα στην αγορά και ν’ αντιµετωπίσει την
πρωτοφανή ασφυξία που απειλεί τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα µας.
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Για να πετύχει, όµως, το Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων,
χρειάζεται η συµβολή όλων µας. Χρειάζεται η ενεργός συµµετοχή όλων, χρειάζεται η
προσπάθεια όλων. Από αύριο κιόλας αρχίζει µια νέα εποχή για τις µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις της Ελλάδας. Σίγουρα µε τον πρώτο απολογισµό δράσης, ήδη θα έχουµε
θετικά αποτελέσµατα, που θα ενδυναµώσουν τη θέλησή µας να προσπαθήσουµε
ακόµα περισσότερο.

7. Υιοθέτηση από τις ελληνικές ΜΜΕ µοντέλου αξιοποίησης
σύγχρονων χρηµατοδοτικών εργαλείων και προγραµµάτων
µε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Καθώς υπάρχουν πολλές ευκαιρίες χρηµατοδότησης µέσω των Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων οι ελληνικές ΜΜΕ πρέπει να επιδιώξουν την εµπλοκή τους σε αυτά
ποικιλοτρόπως. Προτείνεται ένα µοντέλο προς υιοθέτηση από τις ΜΜΕ για την
αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων το οποίο απαιτεί:

Α. Καλή µελέτη από τις ΜΜΕ των ευρωπαϊκών πολιτικών που αφορούν στις
δραστηριότητες τους:
Ένας απλός τρόπος είναι η αναζήτηση και µελέτη της ιστοσελίδας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τις πολιτικές της

Β. Ενσωµάτωση στο στρατηγικό σχεδιασµό τους των ευρωπαϊκών πολιτικών
Γ. Στρατηγική αξιοποίηση των προγραµµάτων
Τα προγράµµατα πρέπει να υπηρετούν της στρατηγική των ΜΜΕ και όχι να
αποτελούν τη στρατηγική τους, δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός αλλά το
µέσο.
Ένας απλός τρόπος είναι η αναζήτηση και µελέτη της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και συγκεκριµένα η ενότητα «Χρηµατοδοτήσεις της ΕΕ (grants of the
European Union)», η οποία περιλαµβάνει όλες τις προσκλήσεις
της
ΕΕ
ταξινοµηµένες σε 29 τοµείς πολιτικής και γενικού ενδιαφέροντος :
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ & ΜΕΣΑ
ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΞΩΤ. ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

ΕΞΩΤ. ΒΟΗΘΕΙΑ
ΕΞΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΛΙΕΙΑ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΠΑΤΗΣ -

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ &
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ &
ΝΕΟΛΑΙΑ

∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,
ΑΣΦΑΛΕΙΑ &
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

∆. Αναζήτηση - δικτύωση µε τους κατάλληλους εταίρους
Οι ΜΜΕ πρέπει να επενδύσουν σε µακροχρόνιες και καλές σχέσεις µε
συγκεκριµένους εταίρους στρατηγικής σηµασίας.

Ε. ∆ηµιουργία οµάδας
Οι ΜΜΕ πρέπει να επενδύσουν και να αξιοποιήσουν τους βασικούς τους
συνεργάτες µέσα και έξω από την επιχείρηση. Τα Ευρωπαϊκά προγράµµατα
είναι «οµαδικό άθληµα» και χωρίς
καλή
οµάδα
δεν
µπορούν
να
υλοποιηθούν επιτυχώς.

ΣΤ. ∆ιαµόρφωση «αξιόλογης» πρότασης
Το κλειδί της επιτυχίας είναι η διαµόρφωση µιας απλής, κατανοητής, εύστοχης
πρότασης αφού µελετηθούν προσεκτικά οι οδηγίες και οι κατευθυντήριες
προς ενδιαφερόµενους και κυρίως τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων.

Ζ. Παρακολούθηση της επικαιρότητας
Οι ΜΜΕ πρέπει να είναι πάντοτε κοντά στην αιχµή των εξελίξεων καθώς εάν
δεν τις παρακολουθούν µειώνονται σηµαντικά οι ελπίδες επιτυχούς
εκµετάλλευσης των ευκαιριών. Η ενηµέρωση είναι η βασικότερη παράµετρος
και η συµµετοχή τους σε δίκτυα, συνέδρια και ηµερίδες ανά την Ευρώπη.

Η. Παραδείγµατα Επιτυχίας
Σε πάρα πολλές σελίδες του επίσηµου ιστότοπου της ΕΕ οι ΜΜΕ µπορούν να
αναζητήσουν και να ανατρέξουν σε πετυχηµένες µεθόδους, εφαρµογές και
λύσεις παρόµοιων ή οµοειδών εταιρειών.
Επίσης στη βάση υιοθέτησης µοντέλου για την αναζήτηση νέων
χρηµατοδοτικών εργαλείων ανά στάδιο ανάπτυξης προτείνονται το ακόλουθο
road map ως εργαλείο για την καθοδήγηση και την αξιοποίηση των εργαλείων
χρηµατοδότησης:
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Πηγές χρηµατοδότησης των ΜΜΕ ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης της
επιχείρησης
Αρχικό
στάδιο

Άτυπα ίδια κεφάλαια των ιδρυτών και συνεταίρων της
επιχείρησης.
Τραπεζική δανειοδότηση, εάν είναι διαθέσιµη και αναγκαία.
Επιδοτήσεις, ταµεία και προγράµµατα της ΕΕ ανά τοµέα
πολιτικής (αναζήτηση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στον κατάλληλο
τοµέα σύµφωνα µε την ταξινόµηση που παρατίθεται στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΕΕ για
τους 29 τοµείς πολιτικής και γενικού ενδιαφέροντος )

Προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης - διαχειριστικές αρχές
(αναζήτηση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων) - ΕΣΠΑ
Ενδιάµεσες τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
Αξιοποίηση της βοήθειας και των συµβουλών για µικρές
επιχειρήσεις σε θέµατα ΕΕ, όπως πρόσβαση στις αγορές, τόσο
εντός όσο και εκτός της ΕΕ, του δικτύου Enterprise Europe
Network το οποίο προσφέρει προσωπική υποστήριξη µέσω
ενός δικτύου τοπικών σηµείων επαφής. Χρήση της διαδικτυακής
βάσης δεδοµένων που προσφέρει σηµεία επικοινωνίας B2B και
πληροφορίες σχετικά µε τη χρηµατοδότηση.
Πρόγραµµα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την
καινοτοµία (ΠΠΑΚ) : Αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών µέσων
του προγράµµατος:
• Μηχανισµός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ και της δράσης
«κεφάλαιο εκκίνησης». Καλύπτουν διάφορες ανάγκες
ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης της ΜΜΕ και χορηγούνται
για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΕ).
Αναζήτηση υποστήριξης από το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας
Οικονοµίας Α.Ε. (Τ.Α.ΝΕ.Ο), οργανισµός, ο οποίος ενισχύει
επενδύσεις των Venture Capital σε νέες επιχειρήσεις στη φάση
εκπόνησης της µελέτης τους,
της αξιολόγησης και της
ανάπτυξης µιας ιδέας (early stage capital), περιλαµβάνονται τα
προλειτουργικά κεφάλαια (pre-seed και seed capital)
Αξιοποίηση κατάλληλων χρηµατοδοτικών εργαλείων όπως :
•
•
•

Στάδιο
εκκίνησης:

Μικροδάνεια
Business Angels
Θερµοκοιτίδες

Άτυπα ίδια κεφάλαια των ιδρυτών, των συνεταίρων και των
συνεργατών της επιχείρησης.
Τραπεζική δανειοδότηση, εάν είναι διαθέσιµη. Χρηµατοδοτική
µίσθωση για αγορά εξοπλισµού
Αξιοποίηση των υπηρεσιών και των χρηµατοδοτικών
προγραµµάτων GIF 1 του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων
(ΕΤΕ) για µικρές επιχειρήσεις ,
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• Τα επιχειρηµατικά κεφάλαια που παρέχει για µικρές
επιχειρήσεις µέσω ταµείων επιχειρηµατικών κεφαλαίων και
επωαστηρίων επιχειρήσεων που υποστηρίζουν τις ΜΜΕ, και
των εγγυήσεων σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όπως οι
τράπεζες, την κάλυψη των δανείων και εγγυήσεών τους προς
τις ΜΜΕ.
Το πρόγραµµα JEREMIE (Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις
πολύ µικρές έως µεσαίες επιχειρήσεις) – Βελτιωµένη
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για τις µικρές επιχειρήσεις στις
περιφέρειες, βοηθά τις µικρές επιχειρήσεις να λάβουν
χρηµατοδότηση µέσω χρηµατοπιστωτικών ενδιάµεσων. Οι πόροι
του JEREMIE είναι διαθέσιµοι σε περιοχές που δικαιούνται
χρηµατοδότηση σύµφωνα µε τους στόχους της περιφερειακής
πολιτικής.
Αξιοποίηση των κατάλληλων Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων καθώς
και των Εθνικών προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης
Αξιοποίηση
των
κρατικών
ενισχύσεων/
εκάστοτε
Αναπτυξιακός Νόµος
Αναζήτηση υποστήριξης από το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας
Οικονοµίας Α.Ε. (Τ.Α.ΝΕ.Ο), οργανισµός, ο οποίος ενισχύει
επενδύσεις των Venture Capital σε νέες επιχειρήσεις προκειµένου
να χρηµατοδοτήσουν κεφάλαια εκκίνησης (start up capital)
Αξιοποίηση κατάλληλων χρηµατοδοτικών εργαλείων όπως :
• Μικροδάνεια
• Business Angels
• Θερµοκοιτίδες

Στάδιο
επέκτασης

Ίδια κεφάλαια από αρχικές πηγές, εµπορικές επενδύσεις ή
επενδύσεις κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών.
Τραπεζικά δάνεια.
Άλλες πηγές χρηµατοδότησης, µεταξύ άλλων, χρηµατοδοτική
µίσθωση και ανάληψη απαιτήσεων τρίτων
Αξιοποίηση
των
κρατικών
ενισχύσεων/
εκάστοτε
Αναπτυξιακός Νόµος
Αξιοποίηση των κατάλληλων Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
καθώς και των Εθνικών προγραµµάτων περιφερειακής
ανάπτυξης - ΕΣΠΑ
Αξιοποίηση των υπηρεσιών και των χρηµατοδοτικών
προγραµµάτων GIF 2 του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων
(ΕΤΕ) για µικρές επιχειρήσεις ,
• Τα επιχειρηµατικά κεφάλαια που παρέχει για µικρές
επιχειρήσεις µέσω ταµείων επιχειρηµατικών κεφαλαίων και
επωαστηρίων επιχειρήσεων που υποστηρίζουν τις ΜΜΕ, και
των εγγυήσεων σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όπως οι
τράπεζες, την κάλυψη των δανείων και εγγυήσεών τους προς
τις ΜΜΕ.
Μέσω των προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητας και Καινοτοµίας
2007-2013 του ΕΤΑΕ δίνονται, µεταξύ άλλων, εγγυήσεις /
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αντεγγυήσεις σε ειδικά Ταµεία Συµµετοχών (equity or quasi
equity fund) ή Ταµεία Mezzanine, που επενδύουν σε ΜΜΕ
Έµφαση στα προγράµµατα mezzanine υπέρ των ΜΜΕ
Αξιοποίηση δικτύων για συνεργασίες

Κεφάλαια
αντικατάστασ
ης:

Εµπορικές επενδύσεις, κεφάλαια επιχειρηµατικών συναλλαγών ή
αρχική εισαγωγή στο χρηµατιστήριο.
Αξιοποίηση δικτύων για συνεργασίες
Μέσω των προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητας και Καινοτοµίας
2007-2013 του ΕΤΑΕ δίνονται, µεταξύ άλλων, εγγυήσεις /
αντεγγυήσεις σε ειδικά Ταµεία Συµµετοχών (equity or quasi
equity fund) ή Ταµεία Mezzanine, που επενδύουν σε ΜΜΕ
Έµφαση στα προγράµµατα mezzanine υπέρ των ΜΜΕ

159

Σύγχρονες µορφές και εργαλεία χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας των
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
Προοπτικές και προτάσεις ανάπτυξης των
ελληνικών ΜΜΕ από την αξιοποίηση σύγχρονων
µορφών και εργαλείων χρηµατοδότησης
Όπως προέκυψε από την ανάλυση, κυρίως του πρώτου κεφαλαίου, η προώθηση της
επιχειρηµατικότητας και η υποστήριξη των ΜΜΕ αποτέλεσαν τις κυριότερες δράσεις
της ΕΕ τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Βασικό πρόκριµα όλων των πολιτικών
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας στον ευρωπαϊκό χώρο αποτέλεσε η βελτίωση
της πρόσβασης σε µέσα χρηµατοδότησης και σε κοινοτικά προγράµµατα
στήριξης της δραστηριότητάς τους.
Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της ΕΕ, αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη
σηµασία η εφαρµογή φιλικών για τις ΜΜΕ πολιτικών τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο
και στα κράτη µέλη. Γι’ αυτούς τους λόγους, η Επιτροπή λαµβάνει µέτρα για να
κρατήσει τις ΜΜΕ σε κορυφαία θέση της πολιτικής ηµερήσιας διάταξης και προτείνει
ένα νέο ξεκίνηµα για την πολιτική ΜΜΕ, που θα υλοποιηθεί σε στενή
συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Με την εφαρµογή των ολοκληρωµένων
κατευθυντήριων γραµµών της Λισσαβώνας103 και του κοινοτικού
προγράµµατος της Λισσαβώνας104 διαµορφώνεται πλέον ένα συνεκτικό
πλαίσιο για τα διάφορα µέσα επιχειρηµατικής πολιτικής που αποσκοπεί στην
ουσιαστική ενσωµάτωση της αρχής "προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις" σε
όλες τις πολιτικές της ΕΕ. Επισηµαίνονται οι σηµαντικότερες προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι ΜΜΕ, προτείνονται νέες ενέργειες για την ενίσχυση της
ικανότητάς τους να επιβιώνουν στην αγορά, να αναπτύσσονται και να δηµιουργούν
θέσεις εργασίας και υποδεικνύονται νέοι τρόποι για τη βελτίωση του διαλόγου και
των διαβουλεύσεων µε τις ΜΜΕ και τους φορείς που τις εκπροσωπούν.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της βελτίωσης του αναπτυξιακού δυναµικού των ΜΜΕ
και της διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση, αρχίζει
να αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα δηµιουργίας ενός «ολοκληρωµένου»
συστήµατος χρηµατοοικονοµικών υποδοµών υπέρ των ΜΜΕ στα πλαίσια της
Ε.Ε..
Μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το ζήτηµα αρχίζει να µεθοδεύεται πιο
συστηµατικά µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν και να προωθηθούν στη
συνέχεια ειδικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα και προϊόντα από την πλευρά
της Ε.Ε., της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ).
Αυτό σηµαίνει ότι κάθε χώρα
χρηµατοοικονοµικών υποδοµών

πρέπει να διαθέτει
που θα απαντάει

ένα σύστηµα
σε όλες τις

103 Ανακοίνωση της Επιτροπής: Κοινές δράσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση: το κοινοτικό πρόγραµµα της Λισσαβώνας, COM
(2005) 330.
104 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβώνας: πλαίσιο πολιτικής για την ενίσχυση
του µεταποιητικού τοµέα της ΕΕ – προς µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση της βιοµηχανικής πολιτικής, COM (2005) 474
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χρηµατοοικονοµικές ανάγκες των ΜΜΕ µε µια µεγάλη γκάµα προϊόντων
(τραπεζικά δάνεια, Venture Capital, leasing, Factoring, Seed Capital, Επιχειρηµατικοί
Άγγελοι, Εγγυήσεις, Αντεγγυήσεις, Mezzanine Finance κλπ), όπως ακριβώς για
παράδειγµα οι επενδύσεις στις υποδοµές µεταφορών κρίνονται ικανοποιητικές όταν
υλοποιούνται επενδύσεις όχι µόνον στους αυτοκινητόδροµους, αλλά και στους
σιδηρόδροµους, στα αεροδρόµια, στα λιµάνια, στα ελικοδρόµια, στις µαρίνες κλπ.
Μόνον έτσι, δηλαδή µε χρηµατοοικονοµικές υποδοµές και µάλιστα
συµπληρωµατικές του υφιστάµενου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος καθίσταται
δυνατή η προσφορά ενός κατάλληλου µίγµατος χρηµατοπιστωτικών και
χρηµατοδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών (financial engineering) ικανών να
επιτρέψουν την άµεση κάλυψη πολλών κενών της χρηµατοπιστωτικής και
χρηµατοδοτικής αγοράς.

Θα πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι εντύπωση προκαλεί τόσο η πληθώρα των
προσφερόµενων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών στα περισσότερα
κράτη-µέλη της Ε.Ε, προς όφελος των ΜΜΕ όσο και ο συνδυασµός πολλών µέσων,
προϊόντων, εργαλείων µε διττό σκοπό: την ικανοποίηση ει δυνατόν των
περισσότερων χρηµατοοικονοµικών αναγκών των ΜΕ και ΠΜΕ καθώς την
επίτευξη από την πλευρά του κράτους του άριστου πολλαπλασιαστικού
αποτελέσµατος, όταν αυτό συνδράµει στην ίδρυση ή ανάπτυξη των
χρηµατοδοτικών συστηµάτων.
Η ΕΕ παρέχει χρηµατοδότηση σε ΜΜΕ µε διάφορες µορφές - επιδοτήσεις, δάνεια και
σε ορισµένες περιπτώσεις εγγυήσεις (Μαγούλιος Γ., 2006)105 Επιπλέον, η ΕΕ
χρηµατοδοτεί συγκεκριµένα έργα. Η κοινοτική χρηµατοδότηση µπορεί να διακριθεί ως
ακολούθως:
• άµεση χρηµατοδότηση µέσω επιδοτήσεων,
• έµµεση χρηµατοδότηση µέσω εθνικών και τοπικών διαµεσολαβητών.
• σειρά µέτρων µη χρηµατοδοτικής βοήθειας µε τη µορφή προγραµµάτων
και υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων.
Τα χρηµατοδοτικά µέσα καλύπτουν τις διάφορες ανάγκες των ΜΜΕ, είτε των νέων
είτε των υφιστάµενων. Ειδικότερα:
α) Ο Μηχανισµός υψηλής ανάπτυξης και καινοτοµίας για τις ΜΜΕ, παρέχει
εγγυήσεις δανείων, προκειµένου να ενθαρρύνει τις τράπεζες να χρηµατοδοτούν µε
περισσότερα δάνεια τις ΜΜΕ, τα µικροδάνεια για τις ΜΜΕ (δάνεια ύψους κάτω των
25.000€)
β) Ο Όµιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕτΕ) διευρύνει τον τρόπο
υποστήριξης των ΜΜΕ, απλουστεύοντας τους µηχανισµούς χρηµατοδότησης και
εστιάζοντας περισσότερο στις επιµέρους ανάγκες των µικρών επιχειρήσεων σε όλη
της Ευρώπη.
γ) Η διαχείριση αυτών των µέσων γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
εκ µέρους της Επιτροπής, και η διάθεσή τους στις ΜΜΕ γίνεται µέσω οικονοµικών
διαµεσολαβητών στα κράτη µέλη.
Η Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Ανάπτυξης – ΕΤΑΕ, προσφέρουν µια µεγάλη γκάµα προγραµµάτων, προϊόντων
που καλύπτουν και συµπληρώνουν το µίγµα των χρηµατοοικονοµικών
υποδοµών κάθε κράτους-µέλους της Ε.Ε.
105

Μαγούλιος Γ., (2006) Οικονοµοτεχνικές µελέτες Εθνικών και Ευρωπαϊκών Χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων, Εκδ. Κορνηλία Σφακιανάκη.
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Μάλιστα εµφανίζεται ένας µεγάλος βαθµός συνέργειας και κοινοπρακτικών
εργασιών µεταξύ των διάφορων φορέων (Τράπεζες, Eταιρείες Eγγυήσεων /
Αµοιβαίων Εγγυήσεων, Venture Capital, ΕΤΕπ –ΕΤΑΕ κ.λπ) µε αποτέλεσµα την
υψηλή µόχλευση ιδιωτικών και δηµόσιων κεφαλαίων και την
«ορθολογικότερη» κατανοµή των κινδύνων µεταξύ του ιδιωτικού και του
δηµόσιου τοµέα.
Θα πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι εντύπωση προκαλεί τόσο η πληθώρα των
προσφερόµενων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών στα περισσότερα
κράτη-µέλη της Ε.Ε, προς όφελος των ΜΜΕ όσο και ο συνδυασµός πολλών µέσων,
προϊόντων, εργαλείων µε διττό σκοπό: την ικανοποίηση ει δυνατόν των
περισσότερων
χρηµατοοικονοµικών
αναγκών
των
ΜΕ
(Μικρών
Επιχειρήσεων) και ΠΜΕ (Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων) καθώς την επίτευξη
από την πλευρά του κράτους του άριστου πολλαπλασιαστικού
αποτελέσµατος, όταν αυτό συνδράµει στην ίδρυση ή ανάπτυξη των
χρηµατοδοτικών συστηµάτων.
Και καθώς τα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα των ΜΜΕ ποικίλλουν, πολλές
χώρες έχουν επινοήσει διάφορα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία / προϊόντα
που διευκολύνουν και στηρίζουν την ίδρυση, ανάπτυξη ή διεθνοποίηση των ΜΜΕ και
κυρίως δίνουν πολλές και διάφορες λύσεις στα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα των
Μικρών Επιχειρήσεων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.
Παράλληλα, η Ε.Ε., η ΕΤΕπ και το ΕΤΑΕ προσφέρουν µια µεγάλη γκάµα
προγραµµάτων, προϊόντων που καλύπτουν και συµπληρώνουν το µίγµα των
χρηµατοοικονοµικών υποδοµών κάθε κράτους-µέλους της Ε.Ε.

1. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και οι
ελληνικές ΜΜΕ
H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανήκει στα 27 κράτη µέλη της ΕΕ. ∆ανείζεται
χρήµατα από τις αγορές κεφαλαίων και στη συνέχεια τα δανείζει µε χαµηλά επιτόκια
σε προγράµµατα που βελτιώνουν τις υποδοµές, την προµήθεια ενέργειας ή τα
περιβαλλοντικά πρότυπα τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε γειτονικές ή αναπτυσσόµενες
χώρες. Στηρίζει έργα σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ και επενδύει σε µελλοντικά κράτη
µέλη και χώρες-εταίρους.
Ο τρόπος που λειτουργεί είναι απλός: δανείζεται χρήµατα από τις αγορές κεφαλαίων
αντί να τα ανασύρει από τον προϋπολογισµό της ΕΕ. Τα χρήµατα χορηγούνται στη
συνέχεια υπό µορφή δανείων µε ευνοϊκούς όρους σε έργα που εξυπηρετούν τους
πολιτικούς στόχους της ΕΕ.
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Το 2008, η ΕΤΕ συγκέντρωσε περίπου 60 δισ. ευρώ. Λειτουργεί σε µη κερδοσκοπική
βάση και δανείζει χρήµατα µε επιτόκια που πλησιάζουν το κόστος δανεισµού της.
Οι βασικές υπηρεσίες της περιλαµβάνουν:
•∆άνεια , τα οποία χορηγούνται σε βιώσιµα προγράµµατα για κεφαλαιουχικές
δαπάνες ή σε έργα του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα. Οι αποδέκτες ποικίλλουν.
Μπορεί να είναι µεγάλες εταιρείες αλλά και δήµοι ή µικρές επιχειρήσεις.
•Τεχνική βοήθεια , η οποία παρέχεται από οµάδα ειδικών οικονοµολόγων,
µηχανικών και εµπειρογνωµόνων µε στόχο τη συµπλήρωση των χρηµατοδοτικών
µέσων της ΕΤΕ.
•Εγγυήσεις , οι οποίες διατίθενται σε ευρύ φάσµα φορέων, π.χ. τράπεζες, εταιρείες
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οργανισµούς εγγύησης, ταµεία αµοιβαίων εγγυήσεων,
φορείς ειδικού σκοπού και άλλους.
•Επιχειρηµατικά κεφάλαια . Οι αιτήσεις για επιχειρηµατικά κεφάλαια θα πρέπει να
υποβάλλονται απευθείας σε έναν ενδιάµεσο φορέα.
Το 90% περίπου των δανείων διατίθεται σε προγράµµατα και σχέδια στο εσωτερικό
της ΕΕ τα οποία διατίθενται αρκεί να πληρούνται οι παρακάτω 6 κύριοι στόχοι
δανειοδότησης, οι οποίοι απαριθµούνται στο επιχειρηµατικό σχέδιο της τράπεζας:
Συνοχή και σύγκλιση
Στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
Περιβαλλοντική βιωσιµότητα
Εφαρµογή της πρωτοβουλίας "Καινοτοµία 2010"
Ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και ενέργειας
Βιώσιµη, ανταγωνιστική και ασφαλής ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει τις πολιτικές της ΕΕ για την ανάπτυξη και
τη συνεργασία µε χώρες εταίρους. Οι πολιτικές αυτές περιλαµβάνουν σήµερα τα εξής:
Νότια και Ανατολική Ευρώπη
Πολιτική γειτονίας:
◦ Χώρες της Μεσογείου που εµπίπτουν στην πολιτική γειτονίας
◦ Ρωσία και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που εµπίπτουν στην πολιτική
γειτονίας
Χώρες που εµπίπτουν στην πολιτική ανάπτυξης και συνεργασίας:
◦ Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός (και Υπερπόντιες χώρες και εδάφη)
◦ Νότια Αφρική
◦ Ασία και Λατινική Αµερική
Ειδικότερα για την παροχή βοήθειας στις µικρές επιχειρήσεις συστήθηκε το 1994 το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. Πλειοψηφικός µέτοχος του Ταµείου είναι η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, µε την οποία αποτελούν τον «όµιλο ΕΤΕπ»
Tο Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων παρέχει επιχειρηµατικό κεφάλαιο στις
µικρές εταιρίες (ΜΜΕ), ιδίως στις νέες εταιρίες και στις επιχειρήσεις
τεχνολογικού προσανατολισµού. Παρέχει εγγυήσεις σε χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα (όπως τράπεζες) για την κάλυψη των δανείων τους προς τις ΜΜΕ.
Tο Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων δεν είναι πιστωτικό ίδρυµα: δεν χορηγεί δάνεια και
επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις, ούτε επενδύει άµεσα σε εταιρίες. Αντίθετα λειτουργεί
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µέσω τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ενδιαµέσων. Χρησιµοποιεί είτε
δικούς του πόρους είτε τους πόρους που του έχουν εµπιστευθεί η ΕΤΕπ ή η
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Ταµείο δραστηριοποιείται στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και
στην Κροατία, την Τουρκία και σε τρεις χώρες της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάϊν και
Νορβηγία).
Αναµφισβήτητα η ΕΤΕπ είναι ο χρηµατοδοτικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθώς συµβάλλει στην ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη της Ένωσης µέσω
της χορήγησης µακροπρόθεσµων χρηµατοδοτήσεων για υγιή επενδυτικά
σχέδια και µέσω της δραστηριότητάς της στις κεφαλαιαγορές, κυρίως µε
την έκδοση οµολογιακών δανείων.
Η ΕΤΕπ στα 50 χρόνια λειτουργίας της έχει εξελιχθεί στη µεγαλύτερη επενδυτική
τράπεζα στον κόσµο και χρηµατοδοτεί δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις µεγάλου
αλλά και µικρού σχετικά µεγέθους. Στην Ελλάδα το 2007, η ΕΤΕπ χορήγησε
συνολικά 755 εκατ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων, µε
αύξηση των χρηµατοδοτήσεων στους τοµείς της ενέργειας, των µεταφορών
και των ΜΜΕ.
Στο Ecofin της 12ης/9/2008 που πραγµατοποιήθηκε στη Νίκαια της Γαλλίας
συζητήθηκε η διεύρυνση της δραστηριότητας της Τράπεζας και η ενίσχυση
της δράσης της προς όφελος των ΜΜΕ, κυρίως µε δυο τρόπους:
Πρώτον, µε τις γραµµές πιστώσεων, µέσω των οποίων η ΕΤΕπ θα παρέχει κεφάλαια
µε ελκυστικούς όρους στις τράπεζες, οι οποίες θα τα επαναχορηγούν σε ΜΜΕ και
δεύτερον, µε τη δραστηριότητα που αναπτύσσει το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(ΕΤΑΕ), παρέχοντας στις ΜΜΕ ίδια κεφάλαια (µέσω επενδύσεων σε κεφάλαια
επιχειρηµατικών συµµετοχών) και διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε
χρηµατοδοτήσεις (µέσω τιτλοποιήσεων και εγγυοδοτικών σχηµάτων).
Με στόχο λοιπόν να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη του επιχειρηµατικού κεφαλαίου και των
εγγυήσεων για τις ΜΜΕ106, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει κατά τα τελευταία έτη
τους υποστηρικτικούς της µηχανισµούς για τη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ,
µέσω του Οµίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) και
ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΕπ) που ανήκει στον
συγκεκριµένο Όµιλο. Στη χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων ακόµη και µικρών
επιχειρήσεων στρέφεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε µια
προσπάθεια να συµβάλλει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων ρευστότητας που
έχει δηµιουργήσει η κρίση του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.

COM/2001/0098 τελικό, Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και Επιτροπή των Περιφερειών - Η οικοδόµηση µιας επιχειρηµατικής Ευρώπης - Οι δραστηριότητες της Ένωσης υπέρ των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων (ΜME)
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΤΕπ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΑΝΑ ΣΤΑ∆ΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΜΜΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχεδιάσει πρόγραµµα χορήγησης δανείων µέχρι 25.000
ευρώ σε πολύ µικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούµενους µε την κωδική ονοµασία
Jasmine.
Το πρόγραµµα λειτουργεί µε την µορφή ταµείου ανακυκλούµενης πίστωσης και
το κράτος – µέλος που θα υπογράψει τη σύσταση του νέου ταµείου θα πρέπει να
δηµιουργήσει ένα αρχικό κεφάλαιο χορηγήσεων.
Τα δάνεια χορηγούνται σε υποψήφιους αυτοαπασχολούµενους οι οποίοι έχουν
εισόδηµα κοντά στο όριο της φτώχειας και σε πολύ µικρές επιχειρήσεις που δεν
µπορούν να έχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για να προσφύγουν στον τραπεζικό
δανεισµό. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο στον προγραµµατισµό της
Επιτροπής περιλαµβάνεται και το ότι τα µικροδάνεια (microcredits) θα πρέπει να
χορηγούνται από µη πιστωτικά ιδρύµατα.
Οι δανειολήπτες ωφελούνται µε πολύ χαµηλό – έως µηδενικό – επιτόκιο δανεισµού
αλλά έχουν την υποχρέωση αποπληρωµής του δανείου σε ένα προκαθορισµένο
χρονικά διάστηµα. Στην κεντρική τους ιδέα τα ταµεία ανακυκλούµενης πίστωσης
λειτουργούν έτσι ώστε µε τη σταδιακή δανειοδότηση και αποπληρωµή των δανείων
να έχουν –συνεχώς- ένα σταθερό κεφάλαιο χορηγήσεων το οποίο θα αυξάνεται µόνο
από τη διαχείριση των διαθεσίµων του.
Το ύψος των δανείων κυµαίνεται ανάµεσα στις 3.000 έως 25.000 ευρώ µε αποδέκτες
τις πολύ µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι και 9 άτοµα προσωπικό καθώς και
άτοµα 16 έως 64 ετών µε εισόδηµα περίπου στο όριο της φτώχειας. Εκτιµάται ότι µε
αυτή τη µικρή βοήθεια το 45% περίπου των δανειοδοτουµένων θα µπορέσουν να
ξεκινήσουν άµεσα τη λειτουργία της δικής τους επιχείρησης.
Μια άλλη σηµαντική πρωτοβουλία της ΕΕ που παρέχεται µέσω του οµίλου ΕΤΕπ
αποτελεί το Ταµείο Χαρτοφυλακίου JEREMIE (Joint European Resources for
Micro to Medium Enterprises – Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ µικρές ως
µεσαίες επιχειρήσεις). Το Ταµείο Χαρτοφυλακίου JEREMIE107 παρέχει στα κράτη
107

European Investment Fund, Regional Business Development Division, JEREMIE Team (2012) JEREMIE, Νέος τρόπος χρησιµοποίησης
των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηµατοδοτήσεις µέσω Ταµείων Χαρτοφυλακίου,
διαθέσιµο στο www.eif.org/jeremie
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µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), διαµέσου των εθνικών και περιφερειακών
∆ιαχειριστικών Αρχών τους, τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν µέρος των
ενισχύσεων που λαµβάνουν από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ, για τη χορήγηση
χρηµατοδοτήσεων υπό µορφή συµµετοχών σε ίδια κεφάλαια, δανείων ή εγγυήσεων
σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), µέσω ενός ανακυκλούµενου Ταµείου
Χαρτοφυλακίου, το οποίο έχει δοµή «οµπρέλας» (umbrella fund), δηλαδή
περιλαµβάνει διάφορα επιµέρους κεφάλαια (funds).

Τα κύρια οφέλη από τη χρήση του Ταµείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE είναι τα
εξής:
•• Ευελιξία: Οι συνεισφορές από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα στο Ταµείο
Χαρτοφυλακίου JEREMIE είναι επιλέξιµες για ενδιάµεσες πληρωµές από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, γεγονός που
προσφέρει στις ∆ιαχειριστικές Αρχές αυξηµένη ευελιξία για τη διάθεση των πόρων
αυτών. Οι συνεισφορές των διαρ θρωτικών ταµείων στα Ταµεία Χαρτοφυλακίου
πρέπει να επενδυθούν σε ΜΜΕ έως το 2015.
•• Τα οφέλη που προσφέρει η προσέγγιση βάσει χαρτοφυλακίου: Το Ταµείο
Χαρτοφυλακίου µπορεί να κατανέµει τους πόρους στα διάφορα προϊόντα µε ευέλικτο
τρόπο, ανάλογα µε την εκάστοτε ζήτηση. Το γεγονός ότι το Ταµείο έχει δοµή
«umbrella fund» επιτρέπει τη διασπορά των κινδύνων και των αναµενόµενων
αποδόσεων.
•• Ανακύκλωση των κεφαλαίων: Το Ταµείο Χαρτοφυλακίου έχει ανακυκλούµενο
χαρακτήρα: λαµβάνει από τους ενδιάµεσους φορείς τις αποπληρωµές, οι οποίες στη
συνέχεια επανεπενδύονται στον τοµέα των ΜΜΕ. Αυτό επιτρέπει τη διαρκή
χρηµατοδότηση των ΜΜΕ µέσω των διαρθρωτικών ταµείων, σε αντίθεση µε την
περίπτωση της χρηµατοδότησης µέσω επιχορηγήσεων.
•• Μόχλευση: Σηµαντικό πλεονέκτηµα του JEREMIE είναι ότι µπορεί να προσελκύσει
τη συµµετοχή του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, είτε σε επίπεδο Ταµείου
Χαρτοφυλακίου, µε την παροχή πρόσθετων κεφαλαίων από άλλους
χρηµατοπιστωτικούς φορείς, είτε σε επίπεδο χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, τα
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οποία µπορούν να έχουν τη µορφή συγχρηµατοδοτήσεων από τον δηµόσιο ή τον
ιδιωτικό τοµέα, π.χ. σε συνεργασία µε την ΕΤΕπ.
•• Η πείρα που διαθέτει το ΕΤΑΕ, ως διαχειριστής του Ταµείου Χαρτοφυλακίου,
µπορεί να προσφέρει σηµαντική προστιθέµενη αξία στις λιγότερο ανεπτυγµένες
περιφέρειες και στα λιγότερο ανεπτυγµένα κράτη µέλη, που έχουν ανάγκη από
ενίσχυση των ικανοτήτων τους και από µεταφορά τεχνογνωσίας.
•• Στις περιφέρειες στις οποίες η διαχείριση του JEREMIE ασκείται από άλλο
οργανισµό, το ΕΤΑΕ µπορεί επίσης να συµµετέχει ως σύµβουλος προσφέροντας
ευρύ φάσµα υπηρεσιών, όπως διενέργεια αξιολογήσεων/ παροχή δεύτερης
γνώµης, δηµιουργία χρηµατοοικονοµικών οχηµάτων κ.λπ.
Η πρωτοβουλία JEREMIE παρέχει στις περιφέρειες και στα κράτη µέλη τη
δυνατότητα να αξιοποιήσουν ένα ευέλικτο, αποτελεσµατικό, «ορατό» και
ανακυκλούµενο µέσο παροχής χρηµατοδοτήσεων στις ΜΜΕ, µέσω
µακροπρόθεσµης συνεργασίας µε τους εγχώριους χρηµατοπιστωτικούς
οργανισµούς τους. Στη χώρα µας έχει υπογραφεί σύµβαση για διάθεση 250
εκ. ευρώ.
Εν κατακλείδι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί σηµαντικό σύµµαχο για
την ανάπτυξη στην Ελλάδα γεγονός που ενισχύεται ακόµη περισσότερο από τις
πρόσφατες συµφωνίες που γίνονται µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, οι οποίες στηρίζουν αποφασιστικά την ελληνική οικονοµία και
τη ρευστότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Συγκεκριµένα πρόκειται
για το δάνειο των 440 εκατοµµυρίων ευρώ που
υπεγράφη, µεταξύ ελληνικού Υπουργείου Οικονοµικών και της ΕΤΕπ. Η συµφωνία
διευκολύνει την υπογραφή νέων δανείων για επενδύσεις στους τοµείς της
ενέργειας, των µεταφορών και της παιδείας, και ανοίγει το δρόµο σε εκταµιεύσεις
δανείων για έργα όπου είναι προαπαιτούµενο η εγγύηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
Επιπλέον, καθιστά δυνατή τη λειτουργία του Ταµείου Εγγυοδοσίας για Μικρές
και Μεσαίες Επιχειρήσεις, το οποίο ιδρύθηκε εφέτος τον Μάρτιο και αποτελεί
κοινή πρωτοβουλία της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
ΕΤΕπ. Το Ταµείο αυτό, το οποίο χρησιµοποιεί 500 εκατ. ευρώ προερχόµενα από
αναπορρόφητα κονδύλια των διαρθρωτικών ταµείων για την Ελλάδα, θα παρέχει
εγγυήσεις για δάνεια της ΕΤΕπ προς ΜΜΕ, µέχρι συνολικού ύψους 1 δισ.
ευρώ, που θα χορηγούνται µέσω συνεργαζόµενων µε την ΕΤΕπ τραπεζών
στην Ελλάδα.
Η χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι καίριας σηµασίας για την
επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, τη διατήρηση και τη δηµιουργία θέσεων
εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.
Επιπλέον, αυτό το νέο και καινοτόµο µέσο θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα,
συµβάλλοντας έτσι στην αποτελεσµατικότερη χρήση των επιχορηγήσεων που
παρέχονται στη χώρα από την ΕΕ. Θα προσφέρει στήριξη στον τραπεζικό τοµέα,
ώστε να µειωθεί το κόστος χρηµατοδότησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

167

Σύγχρονες µορφές και εργαλεία χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας των
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

2. Ευκαιρίες χρηµατοδότησης ανά Τοµέα ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας
Σε µια εποχή όπου ολόκληρες οικονοµίες και βιοµηχανίες έχουν βυθισθεί σε
οικονοµική κρίση ή βρίσκονται στο δρόµο της ανάκαµψης, οι ηγέτες των κρατών και
των επιχειρήσεων αγωνίζονται για να εξισορροπηθούν οι βραχυπρόθεσµες ανάγκες
της επιβίωσης µε τη µακροπρόθεσµη ζήτηση για την εξεύρεση νέων πηγών
ανάπτυξης. Ποτέ δεν ήταν η ανάγκη για καινοτοµία και επιχειρηµατική δράση τόσο
επιτακτική όσο σήµερα.
Ειδικότερα δε στη χώρα µας, οι ΜΜΕ στερούν σηµαντικά, και έναντι των
αντίστοιχων ανταγωνιστριών τους στην υπόλοιπη Ένωση, σε «σωστή» στοχευµένη ενηµέρωση για την ποικιλία των χρηµατοοικονοµικών
επιλογών και προϊόντων που θα τονώσει την επιθυµητή ανάπτυξη.
Αξίζει να επισηµανθεί το παράδοξο, ότι η Ελλάδα ενώ έχει προβεί σε όλες
τις απαραίτητες πολιτικές εφαρµογής του ευρωπαϊκού πλαισίου, και έχει
υιοθετήσει – σε µικρό ή σε µεγάλο βαθµό, κατά περίπτωση – όλα τα
σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία οι περισσότερες ΜΜΕ τον όρο
«ευρωπαϊκή ή εθνική ενίσχυση» τον ερµηνεύουν µόνο ως τα προγράµµατα
που διατίθενται από τα διαρθρωτικά ταµεία και δοµούν τα εκάστοτε
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης ή το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
καθώς και τα ευεργετήµατα που παρέχει ο Εθνικός Αναπτυξιακός Νόµος.

Θα σταθώ λοιπόν σε αυτό το σηµείο της διατριβής µου στα σηµαντικότερα «νέα καινοτόµα» εργαλεία που παραµένουν «άγνωστα και ανεκµετάλλευτα».
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Με τον όρο καινοτόµα εργαλεία χρηµατοδότησης, εννοούµε108 την δηµόσια
χρηµατοδότηση που παρέχεται µε νέες, µη-παραδοσιακές µεθόδους. Αυτές
περιλαµβάνουν : α) νέα εργαλεία χρηµατοδότησης για αύξηση εσόδων και
β) νέες προσεγγίσεις στα υπάρχοντα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία (π.χ
µόχλευση κεφαλαίων, κεφάλαια ανάληψης επιχειρηµατικού κινδύνου, καθώς και άλλα
σχήµατα ιδιωτικής χρηµατοδότησης µέσω δηµόσιων πρωτοβουλιών όπως οι Σ∆ΙΤ
κ.α.)
Το έγγραφο του 2005 µε τίτλο "Νέες πηγές χρηµατοδότησης της ανάπτυξης" εξετάζει
πιθανούς τρόπους αύξησης της αναπτυξιακής βοήθειας µε γνώµονα την επίτευξη των
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας που έθεσε ο ΟΗΕ. Προτείνεται η θέσπιση νέων
µέσων χρηµατοδότησης της ανάπτυξης και παράλληλα η ενίσχυση των υπαρχόντων.
Το έγγραφο καταλήγει στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει µία και µοναδική τέλεια
λύση, αλλά διάφορες εναλλακτικές που δεν αποκλείουν η µία την άλλη και θα
µπορούσαν να συνδυαστούν. Αυτό θα µπορούσε όντως να αποτελέσει πλεονέκτηµα,
δεδοµένου ότι οι διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις είναι εφικτές µόνον σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους, ανάλογα µε την προετοιµασία που απαιτείται για
την υλοποίηση, τις δυνατότητες σταδιακής εφαρµογής ή τη µεσοπρόθεσµη διάβρωση
της φορολογικής βάσης.
Ο συνδυασµός των επιλογών θα µπορούσε επίσης να διαφοροποιήσει τους κινδύνους
που προκαλεί η αβεβαιότητα των πιο καινοτόµων προτάσεων.
Στα πλαίσια του ειδικού σχεδίου δράσης του Άµστερνταµ δηµιουργήθηκαν νέοι
χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Τεχνολογιών
(προϋπολογισµού 125 εκατ. ευρώ) και στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Ανάπτυξη και
Απασχόληση», η οποία αποτελεί απόρροια σχετικής πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, καθώς και του ειδικού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την απασχόληση,
που πραγµατοποιήθηκε στο Λουξεµβούργο.
Με τον τρόπο αυτό, δηµιουργήθηκαν τρία νέα προγράµµατα:
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Τεχνολογιών για την εκκίνηση επιχειρήσεων
(MET Start-up, προϋπολογισµού 168 εκατ. ευρώ),
η διευκόλυνση εγγυήσεων ΜΜΕ (προϋπολογισµού 168 εκατ. ευρώ) και
το πρόγραµµα «Joint European Venture» (JEV, προϋπολογισµού 84 εκατ.
ευρώ), τα οποία διαθέτουν συνολικούς χρηµατοδοτικούς πόρους ύψους 420
εκατ. ευρώ.
Άλλες πρωτοβουλίες ενθαρρύνουν τα κεφάλαια αρχικής ώθησης (CREA) ή τη
δηµιουργία δικτύων µη θεσµικών επενδυτών («Business Αngels»).

Οι βασικοί τοµείς ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, όπως αναλύονται από το
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2007-2013» (ΕΠΑΝ ή ΕΠΑΝ ΙΙ), στη λογική της στρατηγικής στοχοθεσίας , είναι οι
ακόλουθοι πέντε:
1. Μεταποίηση
Στον τοµέα της Μεταποίησης, οι ειδικοί στόχοι της στρατηγικής εξειδικεύονται ως
εξής:
108
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√ δηµιουργία φιλικού και ευέλικτου επιχειρηµατικού - εργασιακού περιβάλλοντος,
τόσο για την ενθάρρυνση της εγχώριας επιχειρηµατικότητας όσο και για την
προσέλκυση διεθνούς επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος για επενδύσεις στην Ελλάδα:
στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται συνεχιζόµενη αναµόρφωση του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος και αποδοτική λειτουργία των Υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (σε
λογική δικτύου)
√ τόνωση της εξωστρέφειας, που να βασίζεται σε πραγµατικά ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα ανά περιοχή, κατά περίπτωση και κατά κλάδο δραστηριότητας
√ βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών
√ εστίαση στους τοµείς της µη τεχνολογικής καινοτοµίας, της δηµιουργικότητας,
ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, του
διαδικτύου και της βιοτεχνολογίας
√ ενίσχυση και βελτίωση της επιχειρηµατικότητας, ιδιαίτερα σε σχέση µε τη
διευκόλυνση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και δυνατότητας προσαρµογής τους στις
µεταβολές της αγοράς: στη λογική αυτή, δικτυωµένες δράσεις βελτίωσης της
προσαρµοστικότητας των ΜΜΕ και των εργαζοµένων σε αυτές
√ αντιµετώπιση του προβλήµατος µεγέθους των παραγωγικών µονάδων,
προσπάθειες και πρωτοβουλίες επέκτασης της κλίµακας παραγωγής µέσω
επενδύσεων και συγχωνεύσεων
√ προώθηση νέων κλάδων και προϊόντων µέσα από αναζήτηση και αξιοποίηση
ευκαιριών, ανάληψη κινδύνων και στήριξη νέων πρωτοβουλιών (και στους
παραδοσιακούς τοµείς / κλάδους)
√ αναβάθµιση της εσωτερικής οργάνωσης των επιχειρήσεων
√ ενίσχυση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηµατοδοτικά µέσα και
θεσµούς, όπως τα Venture Capital, Business Angels, Speed Capital,
Εγγυοδοσία κλπ
√ βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, δια βίου
κατάρτιση και σχολεία επιχειρηµατικότητας
√ προσαρµογή στις νέες τεχνολογίες στο χώρο εργασίας, µετατροπή αδήλωτης
εργασίας σε νόµιµα κατοχυρωµένη απασχόληση
√ εφαρµογή ενεργών προληπτικών µέτρων αγοράς εργασίας, έγκαιρος
προσδιορισµός αναγκών, προσανατολισµός και κατάρτιση στο πλαίσιο
εξατοµικευµένων σχεδίων δράσης, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών που είναι
απαραίτητες για την ενσωµάτωση των µειονεκτούντων ατόµων στην αγορά εργασίας
√ προώθηση της δυναµικής και εξειδικευµένης επιχειρηµατικότητας, µε στοχευµένες
ενισχύσεις και θεσµικές αναδιαρθρώσεις από επιτελικό, ρυθµιστικό και
αποτελεσµατικό δηµόσιο τοµέα, ένα αρτιότερο δίκτυο άυλων και υλικών υποδοµών
και ένα αποτελεσµατικότερο σύστηµα χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης
√ αναβάθµιση της µεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν δραστηριοτήτων
προς κλάδους υψηλότερης προστιθέµενης αξίας.
Η ύπαρξη υγιούς και ισχυρού βιοµηχανικού τοµέα είναι απαραίτητη για την
αξιοποίηση του δυναµικού ανάπτυξης της χώρας. Η µεταποιητική βιοµηχανία
της ΕΕ είναι από τη φύση της σηµαντική - παρέχει το ένα πέµπτο της παραγωγής της
ΕΕ και απασχολεί περίπου 34 εκατοµµύρια άτοµα. Πέραν τούτου, η µεταποίηση
είναι το κλειδί για την αξιοποίηση της νέας οικονοµίας της γνώσης (πάνω
από το 80% των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα
της ΕΕ αφορούν τον τοµέα της µεταποίησης), παράγει νέα, ποιοτικά άρτια
και καινοτόµα προϊόντα που συνιστούν περίπου τα τρία τέταρτα των
εξαγωγών της ΕΕ, αποτελείται από ΜΜΕ (99% των εταιριών και 58% της
µεταποιητικής απασχόλησης δηµιουργεί ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης
στο ευρύτερο σύνολο της οικονοµίας, συνδεόµενη στενά µε τους τοµείς
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των υπηρεσιών και παρέχοντας ζήτηση για υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις
αλλά και σηµαντικές εισροές τις οποίες απαιτούν οι τοµείς των υπηρεσιών
όπως και ο πρωτογενής τοµέας.
2. Έρευνα και Τεχνολογία
Βασικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής στον τοµέα Έρευνας και Τεχνολογίας
αποτελεί η προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως
παράγοντας αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και µετάβασή της
στην οικονοµία της γνώσης, που αποτελεί κλειδί για την ουσιαστική
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της απασχόλησης και
της ευηµερίας των πολιτών γενικότερα. Ο βασικός αυτός στόχος αναλύεται σε
διάφορους επιµέρους στόχους, οι οποίοι είναι οι εξής:
√ Η ενίσχυση δράσεων που συµβάλλουν στη µετατροπή της γνώσης σε καινοτοµικά
προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, στη δηµιουργία νέων καινοτόµων επιχειρήσεων,
στην υποβοήθηση µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις και
ειδικότερα στην υποβοήθηση των ΜΜΕ στην ενσωµάτωση υψηλής Ε&Τ στην
παραγωγική διαδικασία και το τελικό προϊόν, καθώς και στην κάλυψη του χάσµατος
µεταξύ τεχνολογικής γνώσης και αγοράς.
√ Η προώθηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων ΕΤΑ, εστιασµένων σε κλάδους /
περιοχές υψηλής προτεραιότητας για την ελληνική οικονοµία και κοινωνία, που θα
συµβάλουν στην αναδιάρθρωση των παραγωγικών τοµέων προς τοµείς, νέα προϊόντα
και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας και πιο φιλικά προς το περιβάλλον.
√ Η ενίσχυση των Ευρωπαϊκών, Πολυµερών και Περιφερειακών Ε&Τ
συνεργασιών στην υλοποίηση ΕΤΑ έργων, στην δικτύωση και στην
κινητικότητα του ερευνητικού δυναµικού.
√ Η συµβολή στην επίτευξη των στόχων της αναθεωρηµένης στρατηγικής της
Λισσαβόνας και ειδικότερα του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων.
√ Η ενίσχυση της ζήτησης από πλευράς ΜΜΕ υπηρεσιών έρευνας, τεχνολογίας και
καινοτοµίας και η υποβοήθησή τους στην πρόσβαση στους φορείς που παρέχουν τις
αντίστοιχες υπηρεσίες
√ Η παροχή κινήτρων για την αύξηση του αριθµού των διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας καθώς και για την εµπορική εκµετάλλευση στην Ελλάδα
διπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας που παρήχθησαν από έλληνες ή ξένους ερευνητές /
εφευρέτες στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.
√ Η σύνδεση της επιστήµης µε την κοινωνία και η ενίσχυση της ερευνητικής και
καινοτοµικής κουλτούρας και της επιχειρηµατικής κουλτούρας γενικότερα.
√ Η ενίσχυση του εγχώριου ερευνητικού δυναµικού και η προσέλκυση στην Ελλάδα
ερευνητών από το εξωτερικό.
√ Η ενίσχυση των Ε&Τ υποδοµών και δραστηριοτήτων µε βασικό κριτήριο την
αριστεία, την δηµιουργία υψηλής προστιθέµενης αξίας στην εθνική οικονοµία, την
κοινωνία και το περιβάλλον και την ένταξή τους στο Ευρωπαϊκό και διεθνές
περιβάλλον.
√ Η εξασφάλιση του µέγιστου δυνατού βαθµού συνέργειας και
συµπληρωµατικότητας µε τις αντίστοιχες δράσεις σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
και ειδικότερα µε το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο ΕΤΑ και Επίδειξης και το νέο
Πρόγραµµα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία.
√ Η προώθηση της συµµετοχής ελληνικών ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων σε
κοινές δράσεις ΕΤΑ µε άλλες χώρες της ΕΕ, συγχρηµατοδοτούµενες ή µη από τον
προϋπολογισµό του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου ΕΤΑ και Επίδειξης ή/και από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο πλαίσιο του συντονισµού των εθνικών
πολιτικών και της δηµιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Καινοτοµίας.
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√ Η εξασφάλιση συνέχειας και ανανέωσης σε σχέση µε τα προγράµµατα και
τις δράσεις ΕΤΑ και Καινοτοµίας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ.
3. Ενέργεια
Οι στρατηγικοί στόχοι στον τοµέα της Ενέργειας, εξειδικεύονται ως εξής:
√ ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και περαιτέρω περιορισµός της εξάρτησης
από το πετρέλαιο µε προώθηση των δικτύων του φυσικού αερίου και του
ηλεκτρισµού, περαιτέρω διείσδυση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό
ισοζύγιο, εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
√ ενίσχυση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της
ευρύτερης περιοχής, µέσω της ένταξης της στα διεθνή δίκτυα µεταφοράς
ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου και της προώθησης προγραµµατισµένων υποδοµών
√ αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για εκσυγχρονισµό και βελτίωση της ασφάλειας
των ενεργειακών δικτύων
√ ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.
Ειδικά στον τοµέα του φυσικού αερίου :
√ περαιτέρω διείσδυση του Φυσικού αερίου σε όσο το δυνατόν περισσότερες
περιοχές και αύξηση της κατανάλωσης στις περιοχές που έχουν τη δυνατότητα
σύνδεσης
√ µετατροπή της χώρας σε ενεργειακό δίαυλο µεταφοράς φυσικού αερίου καθώς και
εξασφάλιση νέων πηγών προµήθειας τροφοδοσίας και διαφοροποίηση των πηγών.
Στον τοµέα του Ηλεκτρισµού οι στόχοι εστιάζονται στην απρόσκοπτη τροφοδοσία
περιοχών µε υψηλή ζήτηση, µέσω της επέκτασης και ενίσχυσης του Συστήµατος
Μεταφοράς και του ∆ικτύου ∆ιανοµής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα
στο Σύστηµα να απορροφήσει ηλεκτρική ενέργεια παραγόµενη από φιλικές προς το
περιβάλλον πηγές.
Στον τοµέα των Ανανεώσιµων πηγών και εξοικονόµησης ενέργειας το Πρόγραµµα θα
συµβάλει ουσιαστικά στην :
√ συµβολή στην κάλυψη ποσοστού 20% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιµη ηλεκτροπαραγωγή (συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων
υδροηλεκτρικών έργων) το έτος 2010 (Οδηγία 2001/77/ΕΚ)
√ συµβολή στην κάλυψη ποσοστού 5,75% της κατανάλωσης καυσίµων µεταφορών
(επί ενεργειακής βάσης) µε χρήση βιοκαυσίµων το έτος 2010 (Οδηγία 2003/30/ΕΚ)
√ συµβολή στην µέση ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας στην τελική χρήση κατά 1%
(Οδηγία 2006/32/ΕΚ)
√ συµβολή στην συγκράτηση του ρυθµού αύξησης του CO2 και των άλλων αερίων
θερµοκηπίου κατά 25% το έτος 2010 σε σχέση µε το έτος βάσης 1990.
Στον τοµέα των φυσικών πόρων :
√ ορθολογική διαχείριση των πόρων και ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών
δεσµεύσεων και των απαιτήσεων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων
√ απλοποίηση των διαδικασιών σε όλα τα στάδια αδειοδότησης και εισαγωγή νέας
τεχνολογίας και καινοτοµίας στην έρευνα και εκµετάλλευση φυσικών πόρων
√ ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκµετάλλευση και
αξιοποίηση αδρανών απορριµµάτων
√ εκπόνηση ολοκληρωµένων κεντρικών και περιφερειακών µελετών για τη γνώση
του γεωλογικού χερσαίου και υποθαλάσσιου περιβάλλοντος, ως εργαλείων
ορθολογικού και αποτελεσµατικού σχεδιασµού της ανάπτυξης δραστηριοτήτων.
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4. Τουρισµός
Βασικός αναπτυξιακός στόχος των παρεµβάσεων στον τοµέα του Τουρισµού κατά
την προγραµµατική περίοδο 2007-13 είναι η αύξηση της ζήτησης και η γενική
ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και των παρεχόµενων
τουριστικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Ο βασικός αυτός στόχος αναλύεται σε
διάφορους επιµέρους στόχους, οι οποίοι είναι οι εξής:
√ Η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού αποθέµατος
(πολιτιστική κληρονοµιά και σύγχρονος πολιτισµός) της χώρας για την ενίσχυση του
τουριστικού προϊόντος.
√ Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, µε την δυναµική ανάπτυξη των
ειδικών µορφών τουρισµού, παράλληλα προς την λελογισµένη επέκταση και την
συνεχή ποιοτική αναβάθµιση των τουριστικών δραστηριοτήτων που συνδέονται µε το
παραδοσιακό µοντέλο «ήλιος-θάλασσα».
√ Η δηµιουργία ή αναβάθµιση της ξενοδοχειακής και των άλλων τουριστικών
υποδοµών της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που απαιτούνται για την
ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού.
√ Η αναβάθµιση των προσόντων και των δεξιοτήτων, αλλά και της λειτουργικής
φιλοσοφίας του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται στον τουρισµό, το οποίο
αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την ανάπτυξη του τοµέα.
√ Η ενίσχυση της διεθνούς προβολής της χώρας ως ασφαλούς και ελκυστικού
τουριστικού προορισµού.
√ Η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη την Ελληνική επικράτεια και η
µείωση της εποχικότητας, µέσω της αυξηµένης προσέλευσης ξένων επισκεπτών, αλλά
και της παράλληλης ενίσχυσης του εγχώριου τουρισµού.
√ Η ορθολογική διευθέτηση των χωροταξικών προβληµάτων που επί µακρόν
αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη του τοµέα και η προώθηση των νοµοθετικών
και θεσµικών ζητηµάτων που απαιτείται για την δυναµική ανάπτυξη όλων των
µορφών τουρισµού, στο πλαίσιο της ήπιας και αειφόρου ανάπτυξης της χώρας, µε
σεβασµό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονοµιά σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο.
√ Η ενθάρρυνση καινοτόµων ενεργειών, µε την αξιοποίηση των
επιτευγµάτων και των εργαλείων της κοινωνίας της γνώσης, των
σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και των
σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων.
Τόσο ο βασικός όσο και οι ειδικοί στόχοι που προαναφέρθηκαν αποτελούν
ταυτόχρονα και στόχους των παρεµβάσεων που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ,
πλην του τελευταίου που αναφέρεται σε γενικότερα ζητήµατα θεσµικού και
νοµοθετικού περιεχοµένου που προωθούνται σε άλλο επίπεδο σε συνεργασία µε τα
συναρµόδια Υπουργεία.
5. Πολιτισµός
Κεντρικός στόχος στον τοµέα του Πολιτισµού είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας
της Ελλάδας, των Περιφερειών και των πόλεών της. Ο τοµέας του Πολιτισµού µπορεί
να συνεισφέρει άµεσα σε αυτό το στόχο, τόσο µέσα από την προστασία και την
ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, η οποία βρίσκεται σε άµεση συνάφεια µε τη
διατήρηση του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς, όσο και µέσα από την
ανάπτυξη του Σύγχρονου Πολιτισµού. Στο πλαίσιο αυτό, και µέσω της εξασφάλισης
επαρκών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ο Πολιτισµός µπορεί να αξιοποιηθεί ως
συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας για την ανάπτυξη τουρισµού υψηλής µέσης
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δαπάνης, εναλλακτικών – θεµατικών µορφών τουρισµού, καθώς και µορφών
τουρισµού που συµβάλλουν άµεσα στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου
Ο ανωτέρω γενικός στόχος αναλύεται στους εξής επιµέρους στόχους:
√ Ενίσχυση των πολιτιστικών υποδοµών της χώρας (ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων
και Μνηµείων, δηµιουργία νέων µουσείων καθώς και αναβάθµιση υφιστάµενων,
ανάπτυξη υποδοµών Σύγχρονου Πολιτισµού).
√ Ανάπτυξη υπηρεσιών και θεσµών υψηλής ποιότητας, η οποία δρα συµπληρωµατικά
µε την ανάπτυξη των υποδοµών, µε στόχο την αύξηση της ελκυστικότητάς τους και
την τόνωση της ζήτηση
√ Κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στο χώρο του πολιτισµού Εµπόριο και
Προστασία του Καταναλωτή
Βασικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής στον τοµέα του Εµπορίου και της
Προστασίας του Καταναλωτή αποτελεί η ανάπτυξη του εµπορίου, η εξασφάλιση
συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και η αύξηση της εξωστρέφειας των εµπορικών
επιχειρήσεων, µε παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας και των δικαιωµάτων του
καταναλωτή, στοιχεία που αποτελούν κλειδί για την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της απασχόλησης, του βιοτικού επιπέδου και
της ευηµερίας των πολιτών γενικότερα. Ο βασικός αυτός στόχος αναλύεται σε
διάφορους επιµέρους στόχους, οι οποίοι είναι οι εξής:
√ Η καλλιέργεια ευνοϊκού επιχειρηµατικού κλίµατος µέσω της απλοποίησης
διαδικασιών, περιορισµού της γραφειοκρατίας και ενίσχυσης της διαφάνειας.
√ Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, µε την δυναµική
αύξηση των εξαγωγών και την σταδιακή υποκατάσταση των εισαγωγών από ποιοτικά
ελληνικά προϊόντα.
√ Η ανάληψη δράσεων που θα συµβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των
παραγόµενων προϊόντων και παρεχόµενων υπηρεσιών και η δηµιουργία µιας ισχυρής
εικόνας για τα επώνυµα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες.
√ Η ενδυνάµωση των ελεγκτικών µηχανισµών εύρυθµης και ανταγωνιστικής
λειτουργίας των αγορών, µε παράλληλη αναβάθµιση των µηχανισµών και των µέσων
για την προστασία του καταναλωτή.
√ Η ανάληψη δράσεων που θα συµβάλλουν στη µείωση του κόστους παραγωγής και
παροχής υπηρεσιών των επιχειρήσεων.
√ Η υποστήριξη της χρήσης καινοτοµιών (τεχνολογικών και µη-τεχνολογικών) από τις
επιχειρήσεις του εµπορίου και των υπηρεσιών.
√ Η αναβάθµιση των υπαρχουσών και η δηµιουργία νέων σύγχρονων εµπορικών
υποδοµών.
√ Ο εκσυγχρονισµός του πλαισίου που διέπει τις κρατικές προµήθειες, η καθιέρωση
ηλεκτρονικών προµηθειών και η ενίσχυση της διαφάνειας στον τοµέα αυτό.
√ Η δηµιουργία νέων και ευέλικτων εργαλείων χρηµατοδότησης των ΜΜΕ.
√ Η ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού του τοµέα.
Η µελέτη «Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το νέο Εθνικό
Μοντέλο Ανάπτυξης» εντοπίζει ως κύριους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας που θα αποτελέσουν την αναπτυξιακή της βάση για την ερχόµενη δεκαετία - τους
ακόλουθους οικονοµικούς κλάδους :
1. Τουρισµός
2. Ενέργεια
3. Βιοµηχανία – Μεταποίηση τροφίµων
4. Αγροτική παραγωγή – Γεωργικές καλλιέργειες
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5. Λιανικό και Χονδρικό εµπόριο
Επισηµαίνει σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης και για τους λεγόµενους
«Αναδυόµενους Αστέρες» οι οποίοι είναι:
1. Παραγωγή γενοσήµων φαρµάκων
2. Ιχθυοκαλλιέργειες
3. Ιατρικός τουρισµός
4. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία και τους χρόνια ασθενείς
5. ∆ηµιουργία περιφερειακών διαµετακοµιστικών κόµβων
6. ∆ιαχείριση αποβλήτων
7. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Με έµφαση στην ελληνική ιστορία και πολιτισµό.
8. Ελληνικά παραδοσιακά τρόφιµα. Ανάδειξη των περισσότερων από 50
προϊόντων µε κατοχυρωµένη ονοµασία προέλευσης στο εξωτερικό.

Γενικεύοντας τους παραπάνω τοµείς σε κατηγορίες χρηµατοδότησης θα
µπορούσαµε να παρουσιάσουµε τον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ ως εργαλείο
αξιοποίησης
των
νέων
χρηµατοδοτικών
εργαλείων
:
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Περιβάλλον,
ενέργεια και
µεταφορές

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα
(ανάλυση ΚΕΦ. 3)

∆ιαρθρωτικά ταµεία

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

LIFE III - Περιβάλλον

Ε. Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος
Ανάπτυξη» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ
2007 – 2013 και περιλαµβάνει
µια σειρά δράσεων, έργων
περιβαλλοντικών υποδοµών
µεγάλης κλίµακας εθνικής
εµβέλειας, η υλοποίηση των
οποίων συµβάλει στην Αειφορική
∆ιαχείριση των περιβαλλοντικών
µέσων, του φυσικού αποθέµατος
και των Αστικών Κέντρων και
στην αναβάθµιση της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης στη χάραξη και
εφαρµογή της περιβαλλοντικής
πολιτικής.
http://www.epperaa.gr

Πληροφορίες

http://europa.eu.int/comm/life/home.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intr
o_en.htm

Χρηµατοδοτικά µέσα

Άλλες µορφές υποστήριξης

(ανάλυση ΚΕΦ. 3, 4)
Πρόγραµµα Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία (ΠΠΑΚ) •Μηχανισµός εγγυήσεων υπέρ

Εξωτερικές σχέσεις και διεθνής
συνεργασία

των ΜΜΕ και της δράσης
«κεφάλαιο εκκίνησης».
• Μηχανισµός Υψηλής
Ανάπτυξης και Καινοτοµίας για
τις ΜΜΕ (GIF).

Αρχικό στάδιο : Εγγυήσεις υπέρ ΜΜΕ και
«κεφάλαιο εκκίνησης»
Στάδιο εκκίνησης: (GIF1) Στάδιο
επέκτασης: (GIF2)

http://www.ebrd.com/apply/small/index.htm
http://eib.europa.eu/products/loans/intermediated/ind
ex.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/ipa/index_el
.htm
http://www.enpiinfo.eu/maineast.php?id=315&id_type=10
http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/aap/2011_en.h
tm
http://www.ebrd.com/pages/sector/financial/sme.shtm
l
http://www.ebrd.com/pages/about/policies/msme.sht
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ml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/tambas.sh
tml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/tambas/gu
ide.pdf
http://eib.europa.eu/products/loans/intermediated/ind
ex.htm
http://eib.europa.eu/about/press/2009/2009-184-eiblaunches-sme-loans-for-eus-easternneighbours.
http://www.eib.europa.eu/projects/regions/easternneighbours/index.htm?lang=en
http://www.eib.org/projects/regions/med/
http://www.enpi-info.eu/indexmed.php?lang_id=450
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latinamerica/regional-cooperation/al-invest/index_en.htm
http://www.eu-gateway.eu
http://www.eu-japan.eu/global/business-training.html
http://www.understandingchina.eu/
http://www.metp.net.cn/english/index_asp_ColumnId
=271
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

{ΠΠΑΚ) : ∆ράσεις για περιβάλλον
και ενέργεια

Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

ΤΑΜΕΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄
ΟΙΚΟΝ» - Συγχρηµατοδοτούµενο
Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση Κατ’
Οίκον» µε ευνοϊκούς όρους ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
http://www.tempme.gr
http://exoikonomisi.ypeka.gr

Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι Υποστηρικτικές υπηρεσίες σε
για Πολύ Μικρές και Μεσαίες τοπικό επίπεδο
Επιχειρήσεις (JEREMIE)
http://eif.europa.eu/jeremie/

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/20
07/jjj/jeremie_en.htm

http://www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/about/branches

http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/
authority/authority_el.cfm
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Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Marco Polo II (2007-2013) Μεταφορές

Πληροφορίες

Επενδύσεις Αναπτυξιακών
Νόµων 3908/2011

Κοινή ∆ράση για την
Υποστήριξη των Μικροπιστοδοτικών Ιδρυµάτων
στην Ευρώπη – JASMINE

∆ιαδικτυακές πηγές
πληροφόρησης

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.ht
m

http://eif.europa.eu/jasmine/activity/index.ht
m

http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/20
07/jjj/micro_en.htm

http://europa.eu.int/public-services

http://europa.eu.int/comm/enterprise/smie/index.htm

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/aid
es/index_en.htm )

http://ec.europa.eu/dgs/transport/index_en.htm

http://ted.publications.eu.int/CD/application/pif/resour
ces/shtml/common/home/home.html

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Πληροφορίες

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Πληροφορίες

Πρόγραµµα Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία (ΠΠΑΚ) -–
Entrepreneurship and Innovation
Programme (CIP-EIP)

Ταµείο Επιχειρηµατικότητας –
∆ράση «Επιχειρηµατικότητα των
Νέων»

supports projects in eco-innovation
http://www.tempme.gr
through three initiatives: financial
instruments, network of actors and
pilot and market replication
projects.
FP7-ENERGY-2013-2
Ταµείο Επιχειρηµατικότητας –
∆ράση «Θεµατικός Τουρισµός,
Αφαλάτωση, ∆ιαχείριση
Απορριµµάτων,
Πράσινες Υποδοµές, Πράσινες
Εφαρµογές, ΑΠΕ»
http://ec.europa.eu/energy/grants/ind http://www.tempme.gr

Επενδύσεις του
Ευρωπαϊκού Ταµείου
Επενδύσεων (ΕΤΕ) - •Ταµεία
κεφαλαίων επιχειρηµατικού
κινδύνου
• Μέσα εγγύησης
http://eif.europa.eu
http://www.eif.org/EIF_for/sme_finance/inde
x.htm

∆άνεια της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων

http://eib.europa.eu
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http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/ind
ex.htm

ex_en.htm

http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/inte
rmediaries/index.htm
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/inte
rmediaries/europe.htm?lang=en&
Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

FP7-SMARTCITIES-2013

Προγράµµατα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας

Ευρωπαϊκός Μηχανισµός
Μικροχρηµατοδοτήσεων
Progress

Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/energy/grants/ind
ex_en.htm

http://www.espa.gr/el/Pages/stati
cEuropeanTerritorialCooperation
Programmes.aspx

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=
el&catId=836
http://www.eif.org/what_we_do/microfinanc
e/progress/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=9
83&langId=el

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

WORK PROGRAMME 2013 COOPERATION :
- THEME 5, ENERGY
- Theme 6, Environment (including
climate change)

Πληροφορίες
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∆ιαρθρωτικά ταµεία

Καινοτοµία
και έρευνα

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα
(ανάλυση ΚΕΦ. 3)

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Το Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο για ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και
την Έρευνα και την
Τεχνολογική Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)
Ανάπτυξη (2007-2013) – FP 7

Χρηµατοδοτικά µέσα

Άλλες µορφές υποστήριξης

(ανάλυση ΚΕΦ. 3, 4)
Πρόγραµµα Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία (ΠΠΑΚ) •Μηχανισµός εγγυήσεων υπέρ

Εξωτερικές σχέσεις και διεθνής
συνεργασία

των ΜΜΕ και της δράσης
«κεφάλαιο εκκίνησης».
• Μηχανισµός Υψηλής
Ανάπτυξης και Καινοτοµίας για
τις ΜΜΕ (GIF).

Πληροφορίες

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/index_en.cfm

http://www.antagonistikotita.gr/gr
eek/

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

FP7 WORK PROGRAMMES –
•Cooperation work programme
•Ideas work programme
•People work programme
•Capacities work programme

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 20072013

Σύµπραξη Ευρωπαϊκών και
Αναπτυσσοµένων Χωρών για τις
Κλινικές ∆οκιµές (EDCTP)

Πληροφορίες

http://cordis.europa.eu/fp7/wp-2012_en.html

http://www.infosoc.gr/infosoc/elGR/newopis_digital/

http://www.startupgreece.gov.gr/el/

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

CORDIS : Υπηρεσία παροχής
πληροφοριών στον τοµέα
της
κοινοτικής έρευνας και ανάπτυξης

Ταµείο Ειδικής
Επιχειρηµατικότητας -

Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι
για Πολύ Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις (JEREMIE)

Πληροφορίες

http://cordis.europa.eu

http://www.tempme.gr

http://eif.europa.eu/jeremie/

http://ec.europa.eu/research/sme-

Αρχικό στάδιο : Εγγυήσεις υπέρ ΜΜΕ και
«κεφάλαιο εκκίνησης»
Στάδιο εκκίνησης: (GIF1) Στάδιο
επέκτασης: (GIF2)

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/20
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techweb/index_en.cfm?pg=support

07/jjj/jeremie_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/
authority/authority_el.cfm

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

SME Techweb: Ερευνητική πύλη για
τις ΜΜΕ

Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/research/smetechweb/index_en.
cfm

Επενδύσεις Αναπτυξιακών
Νόµων 3908/2011

Κοινή ∆ράση για την
Υποστήριξη των Μικροπιστοδοτικών Ιδρυµάτων
στην Ευρώπη – JASMINE
http://eif.europa.eu/jasmine/activity/index.ht
m
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/20
07/jjj/micro_en.htm

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Πρόγραµµα Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία (ΠΠΑΚ)

Ταµείο Επιχειρηµατικότητας –
∆ράση «Επιχειρηµατικότητα των
Νέων»

Επενδύσεις του
Ευρωπαϊκού Ταµείου
Επενδύσεων (ΕΤΕ) - •Ταµεία
κεφαλαίων επιχειρηµατικού
κινδύνου
• Μέσα εγγύησης

Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

http://www.tempme.gr

http://eif.europa.eu
http://www.eif.org/EIF_for/sme_finance/inde
x.htm

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

EUREKA – Ένα δίκτυο Ε&Α που
απευθύνεται στην αγορά

Πληροφορίες

http://www.eurekanetwork.org/
http://www.eurostars-eureka.eu/home.do

Ταµείο Γενικής
Επιχειρηµατικότητας
http://www.tempme.gr

∆άνεια της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων
http://eib.europa.eu
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/ind
ex.htm
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/inte
rmediaries/index.htm
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/inte
rmediaries/europe.htm?lang=en&

Όνοµα προγράµµατος

WORK PROGRAMME 2013

Προγράµµατα Ευρωπαϊκής

Ευρωπαϊκός Μηχανισµός
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ή εργαλείου χρηµ/σης

Πληροφορίες

CAPACITIES :
PART 2 - RESEARCH FOR THE
BENEFIT OF SMES
ftp://ftp.cordis.europa.eu/

Εδαφικής Συνεργασίας

Μικροχρηµατοδοτήσεων
Progress

http://www.espa.gr/el/Pages/stati
cEuropeanTerritorialCooperation
Programmes.aspx

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=
el&catId=836
http://www.eif.org/what_we_do/microfinanc
e/progress/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=9
83&langId=el
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Εκπαίδευση και
κατάρτιση

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα
(ανάλυση ΚΕΦ. 3)

∆ιαρθρωτικά ταµεία

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης
για τη ∆ια Βίου Μάθηση

ΕΠ Εκπαίδευση και δια Βίου
Μάθηση

Χρηµατοδοτικά µέσα

Άλλες µορφές υποστήριξης

(ανάλυση ΚΕΦ. 3, 4)

Πρόγραµµα Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία (ΠΠΑΚ) - •Μηχανισµός
εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ και της
δράσης «κεφάλαιο εκκίνησης».
• Μηχανισµός Υψηλής Ανάπτυξης και
Καινοτοµίας για τις ΜΜΕ (GIF).

Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/doc78_en.htm

Αρχικό στάδιο : Εγγυήσεις υπέρ ΜΜΕ και
«κεφάλαιο εκκίνησης»
Στάδιο εκκίνησης: (GIF1) Στάδιο επέκτασης: (GIF2)

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Erasmus για νέους επιχειρηµατίες

Ταµείο Γενικής
Επιχειρηµατικότητας

Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για
Πολύ Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις (JEREMIE)

Πληροφορίες

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el

http://www.tempme.gr

http://eif.europa.eu/jeremie/

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support
_measures/erasmus/index.htm

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jer
emie_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authorit
y/authority_el.cfm

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Το Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο για Προγράµµατα Ευρωπαϊκής
την Έρευνα και την
Τεχνολογική Εδαφικής Συνεργασίας
Ανάπτυξη (2007-2013) – FP 7

Κοινή ∆ράση για την Υποστήριξη
των Μικρο-πιστοδοτικών
Ιδρυµάτων στην Ευρώπη –
JASMINE

Πληροφορίες

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/index_en.cfm

http://eif.europa.eu/jasmine/activity/index.htm

http://www.espa.gr/el/Pages/stati
cEuropeanTerritorialCooperation
Programmes.aspx

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/mi
cro_en.htm
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Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Πρόγραµµα Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία (ΠΠΑΚ)

Επενδύσεις του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) •Ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού
κινδύνου

• Μέσα εγγύησης
Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

http://eif.europa.eu
http://www.eif.org/EIF_for/sme_finance/index.htm

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

∆άνεια της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων

Πληροφορίες

http://eib.europa.eu
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/index.htm
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediari
es/index.htm
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediari
es/europe.htm?lang=en&

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Ευρωπαϊκός Μηχανισµός
Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress

Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId
=836
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progre
ss/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langI
d=el
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Πολιτισµός
και µέσα
µαζικής
ενηµέρωσης

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα
(ανάλυση ΚΕΦ. 3)

∆ιαρθρωτικά ταµεία

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013

Ταµείο Πολιτιστικής
Επιχειρηµατικότητας - ΕΣΠΑ

Χρηµατοδοτικά µέσα

Πρόγραµµα Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία (ΠΠΑΚ) - •Μηχανισµός
εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ και της
δράσης «κεφάλαιο εκκίνησης».
• Μηχανισµός Υψηλής Ανάπτυξης και
Καινοτοµίας για τις ΜΜΕ (GIF).

Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-andactions/doc411_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/eufunding/doc2886_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/calls-forproposals/call3016_en.htm

Άλλες µορφές υποστήριξης

(ανάλυση ΚΕΦ. 3, 4)

προϋπολογισµός περίπου 40
εκατοµµύρια ευρώ για τη χορήγηση
µικροπιστώσεων και ευνοϊκών δανείων
σε δηµιουργούς και επιχειρήσεις του
πολιτιστικού τοµέα,

http://ec.europa.eu/culture/index_en.
htm
http://ec.europa.eu/culture/calls-forproposals/call98_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/culture/ind
ex_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/culture/fu
nding/2009/index_en.php
ccp.greece@culture.gr,
dantonopoulos@culture.gr

Αρχικό στάδιο : Εγγυήσεις υπέρ ΜΜΕ και
«κεφάλαιο εκκίνησης»
Στάδιο εκκίνησης: (GIF1) Στάδιο επέκτασης: (GIF2)

http://www.tempme.gr

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

MEDIA 2007-2013

Ταµείο Γενικής
Επιχειρηµατικότητας

Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για
Πολύ Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις (JEREMIE)

Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.
htm

http://www.tempme.gr

http://eif.europa.eu/jeremie/
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jer
emie_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authorit
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y/authority_el.cfm
Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Το Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο για Προγράµµατα Ευρωπαϊκής
την Έρευνα και την
Τεχνολογική Εδαφικής Συνεργασίας
Ανάπτυξη (2007-2013) – FP 7

Κοινή ∆ράση για την Υποστήριξη
των Μικρο-πιστοδοτικών
Ιδρυµάτων στην Ευρώπη –
JASMINE

Πληροφορίες

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/index_en.cfm

http://eif.europa.eu/jasmine/activity/index.htm

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Πρόγραµµα Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία (ΠΠΑΚ)

http://www.espa.gr/el/Pages/stati
cEuropeanTerritorialCooperation
Programmes.aspx

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/mi
cro_en.htm

Επενδύσεις του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) •Ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού
κινδύνου
• Μέσα εγγύησης

Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

http://eif.europa.eu
http://www.eif.org/EIF_for/sme_finance/index.htm

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

∆άνεια της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων

Πληροφορίες

http://eib.europa.eu
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/index.htm
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediari
es/index.htm
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediari
es/europe.htm?lang=en&

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Ευρωπαϊκός Μηχανισµός
Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress

Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId
=836
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progre
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ss/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langI
d=el

Υγεία και
ασφάλεια

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα
(ανάλυση ΚΕΦ. 3)

∆ιαρθρωτικά ταµεία

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την
Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία υποστηρίζει δράσεις που
βοηθούν τις ΜΜΕ

Ταµείο Γενικής
Επιχειρηµατικότητας

Πληροφορίες

http://agency.osha.eu.int/

http://www.tempme.gr

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Το Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο για Προγράµµατα Ευρωπαϊκής
την Έρευνα και την
Τεχνολογική Εδαφικής Συνεργασίας
Ανάπτυξη (2007-2013) – FP 7
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.espa.gr/el/Pages/stati
http://ec.europa.eu/research/index_en.cfm
cEuropeanTerritorialCooperation
Programmes.aspx

Πληροφορίες

Χρηµατοδοτικά µέσα

Άλλες µορφές υποστήριξης

(ανάλυση ΚΕΦ. 3, 4)
Πρόγραµµα Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία (ΠΠΑΚ) - •Μηχανισµός
εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ και της
δράσης «κεφάλαιο εκκίνησης».
• Μηχανισµός Υψηλής Ανάπτυξης και
Καινοτοµίας για τις ΜΜΕ (GIF).
Αρχικό στάδιο : Εγγυήσεις υπέρ ΜΜΕ και
«κεφάλαιο εκκίνησης»
Στάδιο εκκίνησης: (GIF1) Στάδιο επέκτασης: (GIF2)

Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για
Πολύ Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις (JEREMIE)
http://eif.europa.eu/jeremie/
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jer
emie_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authorit
y/authority_el.cfm

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Πρόγραµµα Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία (ΠΠΑΚ)

Κοινή ∆ράση για την Υποστήριξη
των Μικρο-πιστοδοτικών
Ιδρυµάτων στην Ευρώπη –
JASMINE

Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

http://eif.europa.eu/jasmine/activity/index.htm
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http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/mi
cro_en.htm
Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Επενδύσεις του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) •Ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού
κινδύνου

• Μέσα εγγύησης
Πληροφορίες

http://eif.europa.eu
http://www.eif.org/EIF_for/sme_finance/index.htm

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

∆άνεια της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων

Πληροφορίες

http://eib.europa.eu
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/index.htm
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediari
es/index.htm
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediari
es/europe.htm?lang=en&

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Ευρωπαϊκός Μηχανισµός
Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress

Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId
=836
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progre
ss/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langI
d=el
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∆ιαρθρωτικά ταµεία

Θεµατικός
Τουρισµός,
Αφαλάτωση
, ∆ιαχείριση
Απορριµµά
των

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα
(ανάλυση ΚΕΦ. 3)

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Το Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο για Ταµείο Γενικής
την Έρευνα και την
Τεχνολογική Επιχειρηµατικότητας
Ανάπτυξη (2007-2013) – FP 7

Χρηµατοδοτικά µέσα

Άλλες µορφές υποστήριξης

(ανάλυση ΚΕΦ. 3, 4)

Πρόγραµµα Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία (ΠΠΑΚ) - •Μηχανισµός

Enterprise Europe Network

εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ και της
δράσης «κεφάλαιο εκκίνησης».
• Μηχανισµός Υψηλής Ανάπτυξης και
Καινοτοµίας για τις ΜΜΕ (GIF).

Πληροφορίες

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/index_en.cfm

http://www.tempme.gr

Αρχικό στάδιο : Εγγυήσεις υπέρ ΜΜΕ και
«κεφάλαιο εκκίνησης»
Στάδιο εκκίνησης: (GIF1) Στάδιο επέκτασης: (GIF2)

http://europa.eu/youreurope/b
usiness/index_el.htm
http://portal.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Πρόγραµµα Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία (ΠΠΑΚ)

Προγράµµατα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας

Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για
Πολύ Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις (JEREMIE)

Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

http://www.espa.gr/el/Pages/stati
cEuropeanTerritorialCooperation
Programmes.aspx

http://eif.europa.eu/jeremie/
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jer
emie_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authorit
y/authority_el.cfm
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Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Κοινή ∆ράση για την Υποστήριξη
των Μικρο-πιστοδοτικών
Ιδρυµάτων στην Ευρώπη –
JASMINE

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

http://eif.europa.eu/jasmine/activity/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/mi
cro_en.htm

Πληροφορίες

Επενδύσεις του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) •Ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού
κινδύνου

• Μέσα εγγύησης
Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

http://eif.europa.eu

Πληροφορίες

∆άνεια της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

http://eib.europa.eu

http://www.eif.org/EIF_for/sme_finance/index.htm

http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/index.htm
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediari
es/index.htm
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediari
es/europe.htm?lang=en&

Πληροφορίες

Ευρωπαϊκός Μηχανισµός
Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId
=836
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progre
ss/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langI
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d=el

Μεταποίησ
η - Εµπόριο
- Υπηρεσίες

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα
(ανάλυση ΚΕΦ. 3)

∆ιαρθρωτικά ταµεία

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

DG ENTR
Grant Work Programme
2012

∆ράση για την Ενίσχυση Μικρών
και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στους
τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού
- Εµπορίου - Υπηρεσιών στο
πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ
2007-2013

Πρόγραµµα Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία
(ΠΠΑΚ) - •Μηχανισµός εγγυήσεων υπέρ

www.ependyseis.gr

Αρχικό στάδιο : Εγγυήσεις υπέρ ΜΜΕ και «κεφάλαιο
εκκίνησης»
Στάδιο εκκίνησης: (GIF1) Στάδιο επέκτασης: (GIF2)

Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/enterprise/contractsgrants/files/call-for-proposals/grants-workprogramme-2012_en.pdf

Χρηµατοδοτικά µέσα

(ανάλυση ΚΕΦ. 3, 4)

Άλλες µορφές
υποστήριξης

Enterprise Europe
Network

των ΜΜΕ και της δράσης «κεφάλαιο
εκκίνησης».
• Μηχανισµός Υψηλής Ανάπτυξης και
Καινοτοµίας για τις ΜΜΕ (GIF).

http://europa.eu/youreur
ope/business/index_el.h
tm
http://portal.enterpriseeuropenetwork.ec.europa.eu/

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Το Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο για Ταµείο Επιχειρηµατικότητας
την Έρευνα και την
Τεχνολογική –
∆ράση «Καινοτόµα
Ανάπτυξη (2007-2013) – FP 7

Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Πολύ
Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
(JEREMIE)

Επιχειρηµατικότητα,
Εφοδιαστική Αλυσίδα,
Τρόφιµα, Ποτά»

Πληροφορίες

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

http://www.tempme.gr

http://eif.europa.eu/jeremie/
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http://ec.europa.eu/research/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.
htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorit
y_el.cfm
Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Πρόγραµµα Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία (ΠΠΑΚ)

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα

Κοινή ∆ράση για την Υποστήριξη των
Μικρο-πιστοδοτικών Ιδρυµάτων στην
Ευρώπη – JASMINE

Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

http://www.antagonistikotita.gr/greek

http://eif.europa.eu/jasmine/activity/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/micro_en.ht
m

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Επενδύσεις του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Επενδύσεων (ΕΤΕ) - •Ταµεία κεφαλαίων
επιχειρηµατικού κινδύνου

• Μέσα εγγύησης
Πληροφορίες

http://eif.europa.eu
http://www.eif.org/EIF_for/sme_finance/index.htm

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

∆άνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων

Πληροφορίες

http://eib.europa.eu
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/index.htm
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediaries/index.
htm
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediaries/europ
e.htm?lang=en&

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Ευρωπαϊκός Μηχανισµός
Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress

Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=836
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.
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htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=el

Υδατοκαλλιέργειες.

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα
(ανάλυση ΚΕΦ. 3)

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

European fisheries fund (EFF) Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ)
χρηµατοδοτεί την αλιευτική βιοµηχανία και
τις παράκτιες κοινότητες ώστε να
προσαρµοστούν στις µεταβαλλόµενες
συνθήκες και να καταστούν οικονοµικά
ανθεκτικές και οικολογικά βιώσιµες

Πληροφορίες
Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Πληροφορίες

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/index_el.htm

∆ιαρθρωτικά ταµεία

Χρηµατοδοτικά µέσα

Άλλες µορφές υποστήριξης

(ανάλυση ΚΕΦ. 3, 4)
Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
2007-2013 "Αλέξανδρος
Μπαλτατζής"

www.ependyseis.gr

Πρόγραµµα Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία (ΠΠΑΚ) - •Μηχανισµός

FARNET: ∆ίκτυο
Ευρωπαϊκών Αλιευτικών
Περιοχών

εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ και της
δράσης «κεφάλαιο εκκίνησης».
• Μηχανισµός Υψηλής Ανάπτυξης και
Καινοτοµίας για τις ΜΜΕ (GIF).
Αρχικό στάδιο : Εγγυήσεις υπέρ ΜΜΕ και
«κεφάλαιο εκκίνησης»
Στάδιο εκκίνησης: (GIF1) Στάδιο επέκτασης: (GIF2)

ΕΠ Αλιεία

Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για
Πολύ Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις (JEREMIE)

www.ependyseis.gr

http://eif.europa.eu/jeremie/

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/
eff/farnet/index_el.htm

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jer
emie_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authorit
y/authority_el.cfm
Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Ταµείο Γενικής
Επιχειρηµατικότητας

Κοινή ∆ράση για την Υποστήριξη
των Μικρο-πιστοδοτικών
Ιδρυµάτων στην Ευρώπη –
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JASMINE
Πληροφορίες

http://www.tempme.gr

http://eif.europa.eu/jasmine/activity/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/mi
cro_en.htm

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

Προγράµµατα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας

Επενδύσεις του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) •Ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού
κινδύνου

• Μέσα εγγύησης
Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

http://www.espa.gr/el/Pages/stati
cEuropeanTerritorialCooperation
Programmes.aspx

http://eif.europa.eu
http://www.eif.org/EIF_for/sme_finance/index.htm

Πληροφορίες

∆άνεια της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

http://eib.europa.eu
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/index.htm
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediari
es/index.htm
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediari
es/europe.htm?lang=en&

Πληροφορίες

Ευρωπαϊκός Μηχανισµός
Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress

Όνοµα προγράµµατος
ή εργαλείου χρηµ/σης

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId
=836
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progre
ss/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langI
d=el
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο
Κατάθεση Συµπερασµάτων και Προτάσεων
α. Βιώσιµη ανταγωνιστικότητα: κλειδί για την ανάπτυξη
µιας χώρας
Οι πολίτες της Ευρώπης ανησυχούν για σηµαντικά θέµατα που ποικίλλουν από την
κλιµατική µεταβολή και την ελάττωση των µη ανανεώσιµων πόρων έως τις
δηµογραφικές µεταβολές και τις αναφαινόµενες ανάγκες ασφάλειας, τα οποία
απαιτούν συλλογική δράση για να προστατευθεί ο ευρωπαϊκός τρόπος της ζωής
που συνδυάζει την οικονοµική ευηµερία µε την αλληλεγγύη. Αυτές οι θεµιτές
ανησυχίες πρέπει να αποτελέσουν την ευκαιρία να ενισχυθεί η οικονοµική
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης παγκοσµίως. Όσο γρηγορότερα µπορεί να
αντιδράσει, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα επιτυχίας και η προοπτική να
χρησιµεύσει η προσέγγισή της ως παγκόσµιο πρότυπο.
Η ανταγωνιστικότητα ορίζεται (κατά το Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και
Ανάπτυξης στην «Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2003») ως η ικανότητα
διατήρησης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της χώρας και
αναβάθµισης
του
επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος,
ενίσχυσης
της
απασχόλησης, της πραγµατικής συνοχής και της περιβαλλοντικής προστασίας και
αναβάθµισης, και διαρκούς βελτίωσης της παραγωγικότητας, υπό συνθήκες
παγκοσµιοποίησης.
Η ανταγωνιστικότητα µιας οικονοµίας εξαρτάται από πλήθος προσδιοριστικών
παραγόντων, όπως η βελτίωση της ποιότητας του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος,
η δυνατότητα διασύνδεσης και οικονοµικής ολοκλήρωσης της χώρας µε τις
παγκόσµιες αγορές και τα διεθνή ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά δίκτυα, η στήριξη
υψηλής, διαρκώς αυξανόµενης παραγωγικότητας, και οδηγεί στην επίτευξη του
αντικειµενικού στόχου της εξασφάλισης υψηλού βιοτικού επιπέδου για τους πολίτες
της χώρας (εισόδηµα, θέσεις εργασίας, αναβαθµισµένο περιβάλλον, ποιότητα ζωής,
προοπτικές).
Η ικανότητα προσαρµογής µιας χώρας στις εκάστοτε οικονοµικές αλλαγές έχει καίρια
σηµασία για την ανταγωνιστικότητα. Το 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Λισσαβώνας καθόρισε στρατηγικούς στόχους σε επίπεδο απασχόλησης, οικονοµικής
µεταρρύθµισης και κοινωνικής συνοχής βάζοντας σα στόχο η Ένωση «να γίνει η
πλέον ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης στον κόσµο,
ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες
θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».
Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί διαρκή πρόκληση. Για το λόγο αυτό, η
ΕΕ αποσκοπεί να δηµιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την
πρωτοβουλία, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τη βιοµηχανική συνεργασία
και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν για την
ανάπτυξη της βιοµηχανίας οι πολιτικές στους τοµείς της καινοτοµίας, της
έρευνας και της τεχνολογίας. Οι πολιτικές αυτές έχουν ύψιστη σηµασία για να
ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στον παγκόσµιο ανταγωνισµό.
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Η επίτευξη σηµαντικής και βιώσιµης ανάπτυξης απαιτεί:
Αποφασιστική εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης πολιτικής σε επίπεδο
ΕΕ
Συντονισµό µεταξύ του επιπέδου των κρατών µελών, του περιφερειακού
και του ευρωπαϊκού επιπέδου, ενώ η ευρωπαϊκή δράση πρέπει να
υποστηρίζει και να συµπληρώνει τις προσπάθειες των εθνικών αρχών και
του ιδιωτικού τοµέα.

β.
Η
επιχειρηµατικότητα
ανταγωνιστικότητας

βασικός

παράγοντας

Προκειµένου να επιτύχει βιώσιµη παγκόσµια ανταγωνιστικότητα, η ΕΕ δεν έχει άλλη
επιλογή από το να ενθαρρύνει ακόµη περισσότερο την επιχειρηµατικότητα.
Χρειάζεται περισσότερες νέες και ανθηρές επιχειρήσεις που να είναι έτοιµες να
αξιοποιήσουν το άνοιγµα των αγορών και να ξεκινήσουν δηµιουργικές ή καινοτόµες
προσπάθειες εµπορικής εκµετάλλευσης σε µεγαλύτερη κλίµακα.
Η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην επιχειρηµατικότητα και η συµµετοχή τους σ’
αυτή παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις στα κράτη µέλη της ΕΕ, οι οποίες γίνονται
ακόµα µεγαλύτερες ανάµεσα στις διάφορες περιφέρειες. Κατά µέσο όρο, η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρουσιάζει έλλειψη ιδιοκτητών επιχειρήσεων. Ωστόσο,
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της τάσης των Ευρωπαίων να αναπτύσσουν νέες
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σύγκριση µε τις ΗΠΑ,
υπάρχει λιγότερος επιχειρηµατικός δυναµισµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
Ευρωπαίοι συµµετέχουν λιγότερο από τους Αµερικανούς σε νέες επιχειρηµατικές
πρωτοβουλίες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν έχουν εξίσου γρήγορους ρυθµούς
ανάπτυξης σε σχέση µε τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

γ. ΜΜΕ και επιχειρηµατικότητα
Η επιτάχυνση της διεθνοποίησης, από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 και µετά, µε την
ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής, της τεχνολογίας και της επικοινωνίας και την
παράλληλη έκρηξη της τεχνολογικής γνώσης, µετέτρεψαν το πλεονέκτηµα του
µεγέθους και των οικονοµιών κλίµακας σε µειονέκτηµα. Αντίθετα µε ότι ίσχυε µέχρι
τότε, η καινοτοµικότητα, η ευελιξία και η προσαρµοστικότητα, που άρχισαν
να χαρακτηρίζουν τη µικρή επιχείρηση, αποτέλεσαν την απάντηση στις νέες
συνθήκες και η επιχειρηµατικότητα ως διαδικασία αναγνώρισης και
εκµετάλλευσης ευκαιριών αγοράς αποτέλεσε τον καταλύτη της
αναδιάρθρωσης του παγκόσµιου παραγωγικού συστήµατος.
Η οικονοµική επιτυχία της Ευρώπης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ανάπτυξη
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που αξιοποιούν το δυναµικό τους . Οι
επιχειρήσεις αυτές αποτελούν βασική πηγή θέσεων εργασίας, επιχειρηµατικού
δυναµισµού και καινοτοµίας. Οι ΜΜΕ συνεισφέρουν περισσότερο από το ήµισυ της
συνολικής προστιθέµενης αξίας στην εµπορική µη χρηµατοοικονοµική οικονοµία και
παρέχουν το 80% του συνόλου των νέων θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη,
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σύµφωνα µε τα στοιχεία της eurostat. Η ΕΕ αναγνώρισε τη σηµασία των µικρών
επιχειρήσεων µε την έγκριση του Ευρωπαϊκού χάρτη των µικρών επιχειρήσεων από
το Συµβούλιο «Γενικών υποθέσεων» στη Λισσαβόνα, στις 13 Ιουνίου 2000, και την
έγκριση του Χάρτη αυτού κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira, που
πραγµατοποιήθηκε στις 19 και 20 Ιουνίου του ιδίου έτους. Ο Χάρτης συνιστά στις
κυβερνήσεις να επικεντρώσουν τις στρατηγικές τους προσπάθειες σε δέκα γραµµές
δράσης που έχουν κεφαλαιώδη σηµασία για το περιβάλλον στο οποίο
δραστηριοποιούνται οι µικρές επιχειρήσεις.
Έκτοτε τα κράτη µέλη βελτίωσαν σηµαντικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον για τις
ΜΜΕ χρησιµοποιώντας τις ορθές πρακτικές που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις µικρές επιχειρήσεις, και µε την εφαρµογή των
συµπερασµάτων του εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2006, π.χ. µε την
εισαγωγή υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης για την καταχώριση των επιχειρήσεων και
µε τη µείωση του απαιτούµενου χρόνου και κόστους για τη σύσταση επιχείρησης.
Παρά την ενθαρρυντική αυτή πρόοδο, η ΕΕ χρειάζεται να λάβει περαιτέρω
σηµαντικά µέτρα για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των ΜΜΕ .
Γενικά, οι ΜΜΕ της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν χαµηλότερη παραγωγικότητα και
αναπτύσσονται πιο αργά από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ.

δ. Εφαρµοσµένες φιλικές πολιτικές της ΕΕ για τις ΜΜΕ
Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της ΕΕ, αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη
σηµασία η εφαρµογή φιλικών για τις ΜΜΕ πολιτικών τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο
και στα κράτη µέλη. Γι’ αυτούς τους λόγους, η Επιτροπή λαµβάνει µέτρα για να
κρατήσει τις ΜΜΕ σε κορυφαία θέση της πολιτικής ηµερήσιας διάταξης και προτείνει
ένα νέο ξεκίνηµα για την πολιτική ΜΜΕ, που θα υλοποιηθεί σε στενή
συνεργασία µε τα κράτη µέλη.
Με την εφαρµογή των ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών της Λισσαβώνας
και του κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβώνας διαµορφώνεται πλέον ένα
συνεκτικό πλαίσιο για τα διάφορα µέσα επιχειρηµατικής πολιτικής που αποσκοπεί
στην ουσιαστική ενσωµάτωση της αρχής "προτεραιότητα στις µικρές
επιχειρήσεις" σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ. Επισηµαίνονται οι σηµαντικότερες
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι ΜΜΕ, προτείνονται νέες ενέργειες για
την ενίσχυση της ικανότητάς τους να επιβιώνουν στην αγορά, να αναπτύσσονται και
να δηµιουργούν θέσεις εργασίας και υποδεικνύονται νέοι τρόποι για τη βελτίωση του
διαλόγου και των διαβουλεύσεων µε τις ΜΜΕ και τους φορείς που τις εκπροσωπούν.
Για την εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβόνας υιοθετήθηκε µια
από τις πλέον σύγχρονες πολιτικές για τις ΜΜΕ µε στόχο την τόνωση της ανάπτυξης
και της απασχόλησης. Η νέα κοινοτική πολιτική για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) προσφέρει ένα πιο συνεκτικό, πρακτικό και οριζόντιο
πλαίσιο που ευνοεί τις επιχειρήσεις αυτές. Αποσκοπεί να απελευθερώσει το
απέραντο ανεκµετάλλευτο δυναµικό των ΜΜΕ, ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη και η
απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι ΜΜΕ θα γίνουν ανταγωνιστικότερες
κυρίως χάρη στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας, την καλύτερη πρόσβαση στην
εσωτερική και την εξωτερική αγορά, την απλοποίηση της κοινοτικής νοµοθεσίας, τη
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βελτίωση του αναπτυξιακού δυναµικού τους καθώς επίσης την αποτελεσµατική
σύµπραξη µε τα µέρη που ενδιαφέρονται για τις ΜΜΕ.

ε. ΜΜΕ και χρηµατοδοτήσεις
Παρά τις ευρωπαϊκές και τις επιµέρους εθνικές πολιτικές ενίσχυσης της
επιχειρηµατικότητας, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήµατα που
ταλανίζουν τόσο εκείνους που επιθυµούν να αναλάβουν ατοµική
πρωτοβουλία και καινοτόµο δράση, όσο και αυτούς πού έχουν ήδη
ξεκινήσει επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί έναν πολύ
σηµαντικό φραγµό για τους νέους επιχειρηµατίες: αντιµετωπίζουν σηµαντικές
δυσκολίες στο να εξασφαλίζουν τραπεζικά δάνεια ή να βρίσκουν επιχειρηµατικά
κεφάλαια. Οι τράπεζες ζητούν ιστορικό θετικών λογιστικών αποτελεσµάτων και
εγγυήσεις – που οι νέες επιχειρήσεις και ιδίως εκείνες που αναπτύσσουν
δραστηριότητες που βασίζονται στη γνώση, κατά κανόνα δεν διαθέτουν. Οι
επιχειρήσεις που βρίσκονται στη φάση εκκίνησης αντιµετωπίζουν επίσης σοβαρές
δυσκολίες όσον αφορά την κάλυψη των κεφαλαιουχικών αναγκών τους.
Στο πλαίσιο της διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση,
αρχίζει να αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα δηµιουργίας ενός «ολοκληρωµένου»
συστήµατος χρηµατοοικονοµικών υποδοµών υπέρ των ΜΜΕ στα πλαίσια της
Ε.Ε..
Μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το ζήτηµα αρχίζει να µεθοδεύεται πιο
συστηµατικά µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν και να προωθηθούν στη
συνέχεια ειδικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα και προϊόντα από την πλευρά
της Ε.Ε., της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ).
Σήµερα, η δηµιουργία και ανάπτυξη ενός συστήµατος χρηµατοοικονοµικών υποδοµών
υπέρ των ΜΜΕ θεωρείται πανάκεια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και της ευρωπαϊκής οικονοµίας, όπως ακριβώς οι
οικονοµικές και κοινωνικές υποδοµές θεωρούνται, εδώ και έναν αιώνα, πανάκεια για
την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη µιας χώρας.
Αυτό σηµαίνει ότι κάθε χώρα πρέπει να διαθέτει ένα σύστηµα
χρηµατοοικονοµικών υποδοµών που θα απαντάει σε όλες τις
χρηµατοοικονοµικές ανάγκες των ΜΜΕ µε µια µεγάλη γκάµα προϊόντων
(τραπεζικά δάνεια, Venture Capital, leasing, Factoring, Seed Capital, Επιχειρηµατικοί
Άγγελοι, Εγγυήσεις, Αντεγγυήσεις, Mezzanine Finance κλπ), όπως ακριβώς για
παράδειγµα οι επενδύσεις στις υποδοµές µεταφορών κρίνονται ικανοποιητικές όταν
υλοποιούνται επενδύσεις όχι µόνον στους αυτοκινητόδροµους, αλλά και στους
σιδηρόδροµους, στα αεροδρόµια, στα λιµάνια, στα ελικοδρόµια, στις µαρίνες κλπ.
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στ. Χρηµατοδοτικό σύστηµα υπέρ των ΜΜΕ στην Ελλάδα
Από την ελληνική εµπειρία (όπως και από τη διεθνή) απορρέει ότι οι ανάγκες των
επιχειρήσεων και ειδικότερα των µικρών (ΜΕ) και πολύ µικρών επιχειρήσεων (ΠΜΕ)
είναι πολλές (ανάγκες πιστοδότησης, συµβουλευτικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης –
επιµόρφωσης προσωπικού, έρευνας και ανάπτυξης, κλπ) και µάλιστα σε όλα τα
στάδια του επιχειρηµατικού κύκλου (εκκίνηση, ανάπτυξη, επέκταση, ωρίµανση,
διεθνοποίηση).
Θεωρητικά, στο σκέλος της πιστοδότησης η ελληνική χρηµατοπιστωτική και
χρηµατοδοτική αγορά προσφέρει σήµερα µια µεγάλη ποικιλία προϊόντων. ‘Όµως, η
δυνατότητα χρήσης των προϊόντων αυτών από τις ΜΕ και ΠΜΕ είναι σε πολλές
περιπτώσεις δύσκολη και σε ειδικές περιπτώσεις αδύνατη. Για παράδειγµα, οι πόρτες
της κεφαλαιαγοράς και του χρηµατιστηρίου είναι κλειστές για τις ΜΕ και τις ΠΜΕ.
Επίσης, πολλές ΜΕ και ΠΜΕ συναντούν δυσκολίες πρόσβασης στο Τραπεζικό Σύστηµα
για πολλούς λόγους (είτε λόγω έλλειψης ιστορικών στοιχείων – υπό ίδρυση ή
νεοσύστατες ή νέες επιχειρήσεις, είτε λόγω έλλειψης εµπράγµατων ή άλλων
εξασφαλίσεων κλπ).
Για την κάλυψη ορισµένων κενών της ελληνικής χρηµατοπιστωτικής και
χρηµατοδοτικής αγοράς, αλλά και την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων, η
ελληνική πολιτεία µε την βοήθεια της Ε.Ε. χρησιµοποιεί εδώ και πολλά χρόνια
διάφορα συστήµατα / µηχανισµούς και φορείς µε βασικό κορµό κυρίως ένα

σύστηµα επιχορηγήσεων (µέρους του κόστους επενδύσεων), επιδοτήσεων
(µέρους του λειτουργικού κόστους και του κόστους δανεισµού) και
φορολογικών διευκολύνσεων / απαλλαγών.
Το σύστηµα αυτό σε ότι αφορά τις επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις βασίζεται στους
αναπτυξιακούς νόµους της χώρας, σε διάφορα εθνικά προγράµµατα
συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. (ΚΠΣ και ΕΣΠΑ) καθώς και σε άλλες κοινοτικές
πρωτοβουλίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει υποστήριξη στις ΜΕ και ΠΜΕ µε την
µορφή επιχορηγήσεων, δανείων και εγγυήσεων. Η υποστήριξη παρέχεται είτε άµεσα
είτε µέσω προγραµµάτων, η διαχείριση των οποίων γίνεται σε εθνικό ή περιφερειακό
επίπεδο. Επίσης, οι επιχειρήσεις µπορούν να επωφεληθούν από µια σειρά µέτρων µη
χρηµατοδοτικής βοήθειας µε την µορφή προγραµµάτων και υπηρεσιώνυποστήριξης.
Ενδεικτικά και για την περίοδο 2007-2013 οι ελληνικές ΜΕ και ΠΜΕ δύνανται να
χρηµατοδοτήσουν επενδυτικά σχέδιά τους µέσω διαφόρων κοινοτικών
προγραµµάτων. Για το περιβάλλον, την ενέργεια και τις µεταφορές π.χ. το
πρόγραµµα Life+, το Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία, το πρόγραµµα Marco Polo II ή για την Καινοτοµία και την Έρευνα το
Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη.
Όλα τα παραπάνω προγράµµατα δίνουν έµφαση µεταξύ των άλλων: στην ενίσχυση
της ικανότητας των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ στη καινοτοµία και στην ανάπτυξη προϊόντων
και αγορών νέας τεχνολογίας, στην ενθάρρυνση ΜΜΕ σε ερευνητικές δράσεις και
κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, στη συµµετοχή των ΜΜΕ σε δράσεις µε την
βιοµηχανία και την ακαδηµαϊκή κοινότητα, στην οικολογική καινοτοµία, στην
ενεργειακή αποτελεσµατικότητα, στην προώθηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
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στην ενεργειακή διαφοροποίηση, στην προώθηση συµπράξεων δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα, στην υποστήριξη νέων αγορών για ηλεκτρονικά δίκτυα, πολυµέσα
και ψηφιακές τεχνολογίες, στην δηµιουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων για τις
µεταφορές.
Επίσης µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηµατοδοτεί
προγράµµατα των κρατών - µελών, µέσω των οποίων παρέχεται βοήθεια άµεσα ή
έµµεσα στις ΜΕ και ΠΜΕ. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι για την περίοδο 2007-2013
η παροχή άµεσης βοήθειας σε ΜΕ και ΠΜΕ για τη συγχρηµατοδότηση των
επενδύσεων είναι δυνατή µόνο σε λιγότερο αναπτυγµένες οικονοµικά περιφέρειες
(λεγόµενες περιφέρειες «σύγκλισης»). Σε άλλες περιφέρειες δίνεται προτεραιότητα σε
δράσεις που έχουν µεγάλο αναπτυξιακό αντίκτυπο ή βοηθούν στη δηµιουργία
επιχειρηµατικών υποδοµών (π.χ. εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, µηχανισµοί µεταφοράς
τεχνολογίας, δικτύωση, υποστηρικτικές υπηρεσίες, κατάρτιση κ..α.).
Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), που αποτελεί το µεγαλύτερο
κοινοτικό µέσο χρηµατοδότησης των ΜΜΕ συγχρηµατοδοτεί δραστηριότητες που
εντάσσονται σε ευρύ φάσµα τοµέων όπως :

Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία και Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ
(ενδεικτικά αναφέρουµε την επιχειρηµατική καθοδήγηση / entrepreneurial
mentoring, καινοτόµες τεχνολογίες και συστήµατα διαχείρισης των
επιχειρήσεων, οικολογική καινοτοµία, καλύτερη χρήση συστηµάτων
πληροφορικής κλπ)

Βελτίωση του Περιφερειακού και Τοπικού Περιβάλλοντος για τις
ΜΜΕ (π.χ. πρόσβαση σε κεφάλαια για τις ΜΜΕ που βρίσκονται στο στάδιο
της εκκίνησης ή στη φάση της ανάπτυξης, επιχειρηµατικές υποδοµές και
υπηρεσίες υποστήριξης για τις ΜΜΕ).

∆ιαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία των ΜΜΕ
Επένδυση σε ανθρώπινους πόρους, µε παράλληλη χρηµατοδότηση από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ζ. Ποιος είναι ο κατάλληλος µηχανισµός χρηµατοδοτικής
στήριξης των ΜΜΕ
Με την βοήθεια της ΕΤΕπ θα πρέπει να γίνει καλύτερη κάλυψη των
χρηµατοοικονοµικών αναγκών των ΜΜΕ ιδίως στη χρηµατοδότηση επενδύσεων σε
άυλα αγαθά, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εισαχθεί ένας µηχανισµός για τον
καταµερισµό του κινδύνου µε τις εµπορικές τράπεζες, ιδίως µέσω υβριδικών
δανείων». Στο ερώτηµα που θα µπορούσε να τεθεί: «ποιος είναι ο
καταλληλότερος µηχανισµός στήριξης των ΜΕ» η απάντηση είναι : « αυτός
που θα καταφέρει αφενός µεν να βοηθήσει, υποστηρίξει πολύ µεγάλο
αριθµό ΜΕ, αφετέρου δε να δηµιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη, να
κατανέµει ορθολογικά τον κίνδυνο των ΜΕ και να µειώνει το κόστος των
δανείων τους». ∆ηλαδή ένας ειδικός πιστοδοτικός φορέας και όχι οι
απαραίτητες πολλές φορές αλλά «στατικές» επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις,
που τόσο στη χώρα µας όσο και στο εξωτερικό φαίνεται να µ ην
δηµιουργούν τα προσδοκώµενα οφέλη και να δίδονται πολλές φορές σε
επιχειρήσεις που δεν τις έχουν ανάγκη.
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Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη βελτίωση πρόσβασης των ΜΜΕ
στην χρηµατοδότηση µε σκοπό να αντιµετωπιστούν από την Επιτροπή, τα
κράτη-µέλη, την ΕΤΕπ και το ΕΤΑΕ οι ανεπάρκειες της αγοράς που
υπονοµεύουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση. Ως εκ τούτου, ο
όγκος των δανείων από την ΕΤΕπ προς τους δανειοδοτικούς οργανισµούς για την
αντιµετώπιση των αναγκών των ΜΜΕ θα διπλασιαστεί και θα ανέλθει στο επίπεδο
των 30 δισ. ευρώ για την περίοδο 2008-2012. Τα κράτη-µέλη πρέπει να
ενθαρρύνουν τα πιστωτικά ιδρύµατα και τις τράπεζες να συµµετάσχουν
στις µελλοντικές προσπάθειες να προωθηθεί εκ νέου η οικονοµία και στην
περίπτωση που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες
των ΜΜΕ, τα κράτη-µέλη να εξετάσουν τον καλύτερο τρόπο µε τον οποίο
θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και µάλιστα µε τις µορφές των
πιστώσεων,
εγγυήσεων,
αυτοχρηµατοδότησης
και
ενδιάµεσης
χρηµατοδότησης, πάντα βέβαια σύµφωνα µε τους κανόνες της ΕΕ και τους
υφιστάµενους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Με την βοήθεια της ΕΤΕπ θα πρέπει να
γίνει καλύτερη κάλυψη των χρηµατοοικονοµικών αναγκών των ΜΜΕ ιδίως στη
χρηµατοδότηση επενδύσεων σε άυλα αγαθά, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εισαχθεί
ένας µηχανισµός για τον καταµερισµό του κινδύνου µε τις εµπορικές τράπεζες, ιδίως
µέσω υβριδικών δανείων».

η. Η επάρκεια και οι ανεπάρκειες του ελληνικού
µηχανισµού χρηµατοδοτικής στήριξης των ΜΜΕ
Στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον των παγκοσµιοποιηµένων αγορών,
αναπόφευκτα, εγείρονται ερωτήµατα σχετικά µε τις προοπτικές των
ελληνικών επιχειρήσεων. Θα µπορέσουν οι ΜΜΕ µιας µικρού µεγέθους
χώρας, στην περιφέρεια της Ευρώπης, να διεκδικήσουν σοβαρή παρουσία
στις αγορές του µέλλοντος; Θα µπορέσουν να αξιοποιήσουν ορθολογικά και
επαρκώς τη βοήθεια που µας παρέχει η ΕΕ από το µίγµα των πολιτικών της
που αφορούν στη στήριξη των επιχειρήσεων και ειδικότερα τις
χρηµατοδοτικές ενισχύσεις για την τόνωση του επιχειρηµατικού
πνεύµατος;
Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη µετάβαση
δηλαδή από τις εφάπαξ επιδοτήσεις, στην παροχή δανεισµού µε ιδιαίτερα
ευνοϊκούς όρους αλλά και της ανάγκης προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων
ως εχέγγυο βιωσιµότητας των αναλαµβανόµενων επενδύσεων, το Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ) σε συνεργασία µε τον Όµιλο της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας
Επενδύσεων
(ΕΤΕπ)
προωθεί
τη
δηµιουργία
µοντέρνων
χρηµατοδοτικών µηχανισµών, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων αποτελεί ο
πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των διατιθέµενων κεφαλαίων, η
αποπληρωµή των οποίων θα οδηγήσει σε επανεπένδυσή τους σε νέες δράσεις.
Πιο συγκεκριµένα προωθούνται:
α) Ανακύκλωση (Revolving): χορήγηση δανείων µε ευνοϊκούς όρους, το ποσό
αποπληρωµής των οποίων επαναχρηµατοδοτεί νέα έργα (δυνατότητα µελλοντικής
επαναξιοποίησης πόρων).
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β) Μόχλευση (Leverage): δυνατότητα συνδυασµού δανείων µε ιδιωτικούς πόρους
(προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων).
γ) Πηγές Κεφαλαίων (Sources of funding): διάθεση πόρων από τα επιχειρησιακά
προγράµµατα (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο) και συνδυασµός τους µε πρόσθετη
χρηµατοδότηση από την ΕΤΕπ.
δ) ∆ιαχείριση Κεφαλαίων (Fund of funds): κεντρική µονάδα διαχείρισης
περισσοτέρων του ενός ταµείων.
Σηµαντικό όφελος θα µπορούσε να προσφέρει στη χώρα µας ένας Ενιαίος Φορέας
Χρηµατοδοτικής Στήριξης των ΜΜΕ , ο οποίος θα µπορούσε να προσφέρει µια
σειρά έξυπνων και κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών για τις ανάγκες των
ελληνικών
ΜΜΕ,
µε
ευνοϊκότερους
όρους
από
τους
υφιστάµενους
χρηµατοπιστωτικούς φορείς.

Επιπλέον, για να είναι βιώσιµος ο Φορέας αυτός απαιτείται, µεταξύ των άλλων, η
εφαρµογή µιας έξυπνης πολιτικής, ικανής να µειώσει στο ελάχιστο τους
αναλαµβανόµενους κινδύνους. Βέβαια η επίτευξη ορθολογικής διασποράς των
κινδύνων του φορέα θα µπορούσε να επιτευχθεί µε :
• Την υιοθέτηση ορθολογικής πιστοδοτικής πολιτικής για την χορήγηση των
πιστοδοτήσεων
• Τον προσδιορισµό ενός ανώτατου αλλά χαµηλού ορίου πιστοδότησης σε κάθε
επιχείρηση
• Την παροχή προϊόντων σε όλα τα στάδια του επιχειρηµατικού κύκλου των ΜΜΕ
• Τη παροχή των προϊόντων σε όλους τους κλάδους
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• Την κάλυψη µε εξασφαλίσεις µεγάλου ποσοστού των πιστοδοτήσεων του
• Την παροχή αποζηµίωσης, σε περίπτωση εγγυήσεων, µόνο της τελικής ζηµιάς και
µετά από όλες τις ενέργειες των τραπεζών
• Τη παροχή προϊόντων µε βραχυπρόθεσµη και µεσοµακρόθεσµη διάρκεια
• Την κάλυψη µέρους του συνολικού κινδύνου των ΜΜΕ και των επιχειρηµατικών
εγχειρηµάτων, µέσω συνεργιών και κοινοπρακτικών προϊόντων.
Μια σηµαντική εξέλιξη στον χώρο της δανειακής χρηµατοδότησης µικρών και
πολύ µικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα αποτελεί η δηµιουργία του Ταµείου
Χαρτοφυλακίου
(Κεφαλαίου)
µε
την
επωνυµία
«ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 12017/1245/27-102010 (ΦΕΚ Β’ 1697/27-10-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ως χωριστή
λογιστικά
χρηµατοδοτική
µονάδα,
εντός
του
Εθνικού
Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ υποκατέστησε την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
(ΤΕΜΠΜΕ), - Ν. 3912/2011).
Τα οφέλη που απορρέουν προς τις επιχειρήσεις από τη λειτουργία του Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας
συνίστανται
στην
εν
γένει
ενίσχυση
της
επιχειρηµατικότητας, την υλοποίηση επενδύσεων, την ίδρυση και
ανάπτυξη των επιχειρήσεων και ιδίως των ΜΜΕ, την εξωστρέφεια
αυτών, καθώς και τη δηµιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και
υπηρεσιών και τα οποία θα υλοποιηθούν µε τη βοήθεια κατάλληλων
εργαλείων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, όπως ανακυκλούµενα δάνεια,
ή άλλες µορφές πιστοδοτήσεων και συµµετοχών (π.χ. εγγυήσεις και
αντεγγυήσεις, µικροδάνεια, υβριδική χρηµατοδότηση, σχήµατα
επιδότησης κόστους δανεισµού, επιχειρηµατικά κεφάλαια (venture
capital), κεφάλαια σποράς (seed capital) και αρχικά κεφάλαια (start-up
capital).
Ιδιαίτερα σηµαντική εξέλιξη στον χώρο της χρηµατοδότησης αποτελεί η
δηµιουργία της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων
τον Σεπτέµβριο του 2003, µε µέλη δεκαπέντε εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στο χώρο του venture capital στην Ελλάδα µε κεφάλαια υπό διαχείριση περί
τα €850 εκ. Παραδείγµατα επιχειρήσεων στην Ελλάδα που έκαναν χρήση των
venture capitals είναι η "Goody’s" και η "Γερµανός", ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν
τα παραδείγµατα της Microsoft και της ‘Amazon.com’. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι
σαφές ότι οι εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου δείχνουν ενδιαφέρον να
χρηµατοδοτήσουν επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προτάσεις που τις χαρακτηρίζει
ισχυρός επιχειρηµατικός δυναµισµός, εξωστρέφεια και ευχέρεια σύντοµης
επανάκτησης (ρευστοποίησης) του κεφαλαίου που επενδύουν. Επιλέγουν, κατά
κανόνα, προτάσεις επιχειρηµατικής συνεργασίας µε χαρακτηριστικά ταχείας
ανάπτυξης.

Το Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Σ.ΜµΕ)
2010-2013 αναδεικνύει την αλλαγή νοοτροπίας πάνω σε τρεις βασικούς άξονες
δράσης: την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και
τη στήριξη της ρευστότητας των ΜΜΕ. Η επικαιροποίηση του Εθνικού
Σχεδίου Στήριξης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Σ.ΜµΕ) 2010-2013 θα γίνεται
ετησίως και µε ορίζοντα τριετίας.
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Η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
της, υλοποιεί µέσω των υπηρεσιών της τα ακόλουθα προγράµµατα και
χρηµατοδοτικά εργαλεία στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων :

1η ∆ράση για την Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού - Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Ενίσχυση Επιστηµόνων - Ελευθέρων Επαγγελµατιών στο πλαίσιο των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013
Πρωτοβουλία Jeremie
Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας Jeremie είναι η ενίσχυση των
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, µε τη χρήση
επιστρεπτέων ενισχύσεων
(δάνεια,
εγγυήσεις,
συµµετοχές
σε
επιχειρηµατικά κεφάλαια κ.λ.π.-αλλά όχι επιχορηγήσεις).
- Εργαλείο Επιµερισµού Κινδύνων (Funded Risk Sharing Product) σε
Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την έννοια των κοινοτικών
κανονισµών. Τα δάνεια θα χρηµατοδοτούνται κατά 50% από κεφάλαια του
Jeremie και κατά 50% από τραπεζικά κεφάλαια.
-"Microcredit", αφορά σε µικροδάνεια (έως 25.000 ευρώ) σε στοχευµένες
οµάδες πληθυσµού (π.χ. µακροχρόνια άνεργους, ώριµους ηλικιακά
επιχειρηµατίες, γυναίκες κ.λ.π.). Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
εξετάζεται η δυνατότητα να δεσµευθούν επιπλέον πόροι σχετικά άµεσα σε
παρόµοια εργαλεία τα οποία θα υλοποιηθούν σε συνεργασία µε το ETαΕ (π.χ
venture capital).
- «Ενισχύσεις για Στήριξη Κοινωνικής Οικονοµίας» (50εκατ. ευρώ),
αφορά σε δράσεις στο πλαίσιο ενίσχυσης και υποστήριξης της βιώσιµης
ανάπτυξης και αύξησης της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων κοινωνικής
οικονοµίας, όπως:
•
Ενίσχυση δηµιουργίας/start ups επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας
•
Ενθάρρυνση και διευκόλυνση πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισµό
µέσω
πρότυπου
δανειακού
προϊόντος
στο
πλαίσιο
των
µικροπιστώσεων
•
Οργάνωση και λειτουργία δοµών συµβουλευτικής και επιχειρηµατικής
υποστήριξης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας
•
Σύνδεση χρηµατοδοτικών εργαλείων µε πρωτοβουλίες Jeremie και
Jasmine
- «Ευνοϊκά προϊόντα για ψηφιακή σύγκλιση» θα αφορά σε δράσεις
δανειοδότησης, δηµιουργίας seed capital, startup capital, venture capital
κ.λπ., για επιχειρήσεις τεχνολογίας και δράσεις Τεχνολογίας, Πληροφορικής
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) µε υψηλή προστιθέµενη αξία, και σε οµάδες στόχους
(π.χ. νέοι επιχειρηµατίες) µε µειωµένες εξασφαλίσεις. Ο προϋπολογισµός που
θα προέλθει από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και τις 5 Περιφέρειες µεταβατικής
στήριξης αναµένεται να ανέλθει σε 150 εκατ. ευρώ.
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Πολλοί είναι σήµερα αυτοί που θεωρούν ότι οι χρηµατοδοτήσεις από την ΕΕ
προέρχονται αποκλειστικά από το ΚΠΣ. Αυτό φυσικά δεν ισχύει καθώς
υπάρχει σηµαντικός αριθµός χρηµατοδοτήσεων µέσω πολλών Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων και χρηµατοοικονοµικών ευκολύνσεων.
Συγκεκριµένα το ΕΣΠΑ (∆’ ΚΠΣ) είναι πιθανότατα το τελευταίο οικονοµικό
«πακέτο» στήριξης για την Ελλάδα, όπως και για τα υπόλοιπα κράτη – µέλη
που εισήλθαν στην ΕΕ πριν από το 2004. Αυτό σηµαίνει ότι µετά το 2013 οι
χρηµατοδοτικές ευκαιρίες για την Ελλάδα θα αναζητούνται αποκλειστικά σε
ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.

θ. Οι Επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα µέσω
Ευρωπαϊκών και Εθνικών Αναπτυξιακών προγραµµάτων
Η διετία 2009 – 2010 χαρακτηρίστηκε από σοβαρές µεταβολές και αναταράξεις στην
παγκόσµια οικονοµία. Η Ελλάδα είναι η χώρα που επικρατεί στις διεθνείς οικονοµικές
εξελίξεις, µιας και από το Φθινόπωρο του 2009, η λεγόµενη ελληνική κρίση χρέους,
ταλανίζει την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή οικονοµία.
Η σηµερινή κρίσιµη συγκυρία επιτάσσει περισσότερο από ποτέ την επάνοδο σε
συνθήκες ανάπτυξης. ∆ύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να συµβεί αυτό:
• η µείωση της κρατικής κυριαρχίας και του παρεµβατισµού στην οικονοµία
• η απελευθέρωση του δυναµισµού των υγιών δηµιουργικών δυνάµεων της χώρας
µέσα από την επιχειρηµατικότητα.
Η υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού µοντέλου µε επίκεντρο την
επιχειρηµατικότητα µπορεί να αποτελέσει τη µακροχρόνια και οριστική
λύση των προβληµάτων µας. Η ανασυγκρότηση της χώρας προϋποθέτει
απαραιτήτως τη δηµιουργία πλούτου µέσα από τις επενδύσεις, την
εξωστρέφεια και την καινοτοµία. Κι έχει καταδειχθεί πλέον διεθνώς, ότι αυτά
δηµιουργούνται κυρίως από έναν σύγχρονο και υγιή ιδιωτικό τοµέα. Έτσι το νέο
µοντέλο ανάπτυξης της χώρας δεν µπορεί παρά να έχει ως έναν από τους βασικούς
του πυλώνες, µια σύγχρονη επιχειρηµατική τάξη.
Η συστηµατική αντιµετώπιση και άρση των εµποδίων που καθηλώνουν την
επιχειρηµατικότητα και που µπορούν να απελευθερώσουν τις δηµιουργικές δυνάµεις
του τόπου και να αποτελέσουν µόνιµη και ασφαλή διέξοδο από την κρίση καθώς και
εγγύηση µακρόπνοης ανάπτυξης περιλαµβάνει και την αξιοποίηση προγραµµάτων
και κινήτρων ενίσχυσης επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός
Νόµος, κρατικές ενισχύσεις, προγράµµατα ανάπτυξης περιφερειών και δήµων πχ
προγράµµατα, Jessica, Interreg).
Σε µία χώρα που παρουσιάζεται ως αποβιοµηχανοποιηµένη, ο συκοφαντηµένος
τοµέας της ευρύτερης βιοµηχανίας παραµένει ο παραγωγικός κλάδος µε τη
µεγαλύτερη συνεισφορά στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία της οικονοµίας και µε
τη µεγαλύτερη απασχόληση. Οι µεγάλες µεταποιητικές µονάδες αποτελούν τους
συντριπτικά µεγαλύτερους αιµοδότες σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Με πολύ
απλά λόγια πράγµατι υπάρχουν δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης.
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Στην ιδιωτική πρωτοβουλία εναπόκειται να διαµορφώσει τις κατάλληλες
συνθήκες για να επενδύσει σε αυτές και να διανεµηθούν τα οφέλη τους
στην ελληνική κοινωνία, δηµιουργώντας µία νέα, βιώσιµη, εξωστρεφή
παραγωγική βάση. Τα δανεικά των εταίρων µας και τα χρήµατα του ΕΣΠΑ
δεν αποτελούν εχέγγυο για πραγµατική και σταθερή ανάπτυξη, δεν δίνουν
µόνιµη και πειστική διέξοδο από το σηµερινό αδιέξοδο. Η διέξοδος
βρίσκεται στα χέρια ενός κράτους που πρέπει να αναµορφωθεί και στα
χέρια µίας ιδιωτικής πρωτοβουλίας που πρέπει µε τόλµη να αδράξει τις
ευκαιρίες που δηµιουργεί η αναγκαία αλλαγή.
Η χώρα µας δεν διαθέτει αόρατο δια γυµνού οφθαλµού συγκριτικό
πλεονέκτηµα, το οποίο θα µπορούσε να εκµεταλλευτεί. Ωστόσο, η εθνική
ανάπτυξη µπορεί να απογειωθεί αν δηµιουργήσουµε ένα περιβάλλον φιλικό
προς την επιχειρηµατικότητα κι αν εκσυγχρονίσουµε και εξορθολογήσουµε
τις παραδοσιακές ατµοµηχανές της οικονοµίας µας όπως τον τουρισµό, τη
γεωργία, τη βιοµηχανία τροφίµων και το λιανεµπόριο. Κι αν
εκµεταλλευτούµε σωστά τις ευκαιρίες που προσφέρουν άλλοι τοµείς, όπως
η ενέργεια και κάποια νέα πεδία ευκαιριών – τους λεγόµενους
'ανερχόµενους αστέρες'.

ι. Η «στενότητα» της τραπεζικής αγοράς και το πρόβληµα
της υπονόµευσης στην πρόσβαση χρηµατοδότησης των
ΜΜΕ
Το θέµα της υποστήριξης των ελληνικών ΜΜΕ σε θέµατα χρηµατοδότησης
αποτελεί κρίσιµο θέµα επιβίωσης και ανάπτυξης της ίδιας της ελληνικής
οικονοµίας. Η βασική πρόκληση τόσο για τις ελληνικές όσο και για όλες τις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σήµερα, είναι να διαχειριστούν τη µετάβαση προς την
οικονοµία της γνώσης. Η επιτυχία θα εξασφαλίσει ανταγωνιστική και δυναµική
οικονοµία µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και υψηλότερο επίπεδο
κοινωνικής συνοχής. Οι δυναµικοί επιχειρηµατίες βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση για να
αποκοµίσουν οφέλη από την παγκοσµιοποίηση και την επιτάχυνση των τεχνολογικών
αλλαγών. Εποµένως, η ικανότητά µας να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες ανάπτυξης
και καινοτοµίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) θα είναι καθοριστικός
παράγοντας για τη µελλοντική ευηµερία της χώρας µας.
Οι ελληνικές Μικρές και Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις δυσκολεύονται να
αντλήσουν κεφάλαια από την χρηµατοπιστωτική και χρηµατοδοτική αγορά
αναγκαία για την ίδρυση και / ή την ανάπτυξή τους.
Εκτός όµως από την απόρριψη των αιτηµάτων των ΜΜΕ, η χρηµατοδότηση αυτών
γίνεται µε δυσµενείς όρους συγκριτικά µε τις µεσαίες ή µεγάλες
επιχειρήσεις κυρίως λόγω του γεγονότος ότι τα µικρά σε ύψος δάνεια που
χορηγούνται στις ΜΜΕ έχουν υψηλό κόστος διαχείρισης και παρακολούθησης
και κατατάσσονται ως επί το πλείστον στην λιανική τραπεζική, δηλαδή
αξιολογούνται µε κριτήρια και φιλοσοφία δανείων προς νοικοκυριά και όχι δανείων
προς επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, οι όροι δανεισµού των ελληνικών µικρών
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επιχειρήσεων είναι δυσµενέστεροι σε σχέση µε τους αντίστοιχους όρους
των µικρών επιχειρήσεων στις περισσότερες χώρες της ζώνης του ευρώ.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το µέσο κόστος άντλησης των κεφαλαίων των
ελληνικών τραπεζών είναι υψηλό, για λόγους που σχετίζονται µε την πιστοληπτική
διαβάθµιση της χώρας µας και των ελληνικών τραπεζών, µε το λειτουργικό κόστος
και την δοµή των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, µε το µεγάλο χρονικό
διάστηµα που απαιτείται για την εκποίηση των ασφαλειών που κατέχουν οι τράπεζες
καθώς και µε το µεγαλύτερο σχετικά ποσοστό καθυστερήσεων που εµφανίζεται επί
του συνολικού ποσού των δανείων.
Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι χιλιάδες µικρές κυρίως, που
δεν πληρούν τα κριτήρια δανειοδότησης από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα,
χρηµατοδοτούνται από µεγαλύτερες επιχειρήσεις µέσω του «συστήµατος των
µεταχρονολογηµένων επιταγών» (σύστηµα που «διαχειρίζεται», σε ετήσια βάση,
δεκάδες δισ. ευρώ), κάτι που διευκολύνει τις ΜΜΕ και τις συναλλαγές τους αλλά µε
ένα αρκετό υψηλό κόστος επιβάρυνσης που σίγουρα δυσκολεύει την αναπτυξιακή
τους πορεία.
Επιπλέον, πολλές φορές τα προϊόντα της ελληνικής αγοράς δεν είναι τα πλέον
κατάλληλα για τις ανάγκες των ελληνικών ΜΜΕ ή µε άλλα λόγια η χώρα µας δεν
διαθέτει αναπτυγµένες χρηµατοοικονοµικές υποδοµές που θα αναβάθµιζαν και θα
συµπλήρωναν το υφιστάµενο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ούτε ένα µέσο στήριξης
των ΜΜΕ µε σκοπό να:
• τις βοηθήσει να ανταγωνίζονται µε ίσους όρους τις ελληνικές µεγάλες επιχειρήσεις
καθώς και τις ευρωπαϊκές οµοειδείς ΜΜΕ
• επικουρεί και να συµπληρώνει µε τα προϊόντα του το χρηµατοπιστωτικό και
χρηµατοδοτικό σύστηµα της χώρας
• αποτελεί ένα εθνικό αναπτυξιακό εργαλείο
Επίσης, η χρηµατοπιστωτική κρίση έχει δηµιουργήσει αφενός µεν συνθήκες
πιστωτικής ακρίβειας για αυτούς που δανείζονται (µε νέα δάνεια ή µε
αναχρηµατοδότηση παλαιών δανείων) ή πιστωτικής ασφυξίας γι’ αυτούς που
απορρίπτονται τα αιτήµατά τους ή µειώνεται το ύψος του αιτούµενου δανείου, µε
αποτέλεσµα να εµφανίζονται έντονα πάλι κρούσµατα τοκογλυφίας.
Εποµένως, κρίνεται σκόπιµο να δροµολογηθούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες
ώστε να δηµιουργηθεί και στη χώρα µας, όπως συµβαίνει στα περισσότερα κράτη της
Ε.Ε., ένας ειδικός φορέας στήριξης των ΜΜΕ, ειδικά τώρα που η χώρα µας διέρχεται
µία σοβαρή χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση. Κρίνεται δε αναγκαία η
δηµιουργία ενός ειδικού φορέα στήριξης των ΜΜΕ, αφού προβλέπεται ότι η κρίση
θα οδηγήσει σε νέες µεθόδους παραγωγής, προώθησης και πώλησης
προϊόντων, σε µία νέα οικονοµική τάξη πραγµάτων µε την συνύπαρξη του
κράτους αφενός, της οικονοµίας και της κοινωνίας αφετέρου καθώς και
στην υποχρέωση του κράτους να «προστατεύσει» τις επιχειρήσεις και τις
επενδύσεις που θα παράγουν τα µεγαλύτερα κοινωνικοοικονοµικά
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, θα προωθήσουν την «πράσινη
ανάπτυξη» καθώς και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών της νέας
ζήτησης και της νέας οικονοµίας
Σηµαντικό είναι να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη βελτίωση πρόσβασης των
ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση µε σκοπό να αντιµετωπιστούν από την Επιτροπή,
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τα κράτη-µέλη, την ΕΤΕπ και το ΕΤΑΕ οι ανεπάρκειες της αγοράς που
υπονοµεύουν την πρόσβασή τους στη χρηµατοδότηση.

κ. Το µέλλον των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών εργαλείων
και η συµβολή του τραπεζικού τοµέα
Η Επιτροπή προτείνει για την επόµενη δεκαετία µια δέσµη εργαλείων που στοχεύει
ιδίως σε ΜΜΕ και που βασίζονται :
(i) στη δηµιουργία διευκόλυνσης εγγυήσεων
(ii) στη χρηµατοδότηση µε δανειακά κεφάλαια, µε δάνεια µειωµένης εξασφάλισης και
συµµετοχικά δάνεια ή µε µορφή χρηµατοδοτικής µίσθωσης, για να µειωθούν οι
ειδικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ να εξασφαλίσουν χρηµατοδότηση για
την ανάπτυξη η τους
(iii) στην τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων πιστώσεων που χορηούνται σε ΜΜΕ, η οποία
στοχεύει στην άντληση πρόσθετων χρηµατοδοτήσεων µε δανειακά κεφάλαια για τις
ΜΜΕ.
(iv) στη στήριξη της µικροχρηµατοδότησης µικροεπιχειρήσεων.
Ήδη σε αυτά τα πλαίσια σχεδιάστηκαν τα προγράµµατα COSME και «Ορίζοντας
2020» - που παρέχει ταµειακή διευκόλυνση µε µια «Θυρίδα ΜΜΕ» για τη στήριξη
των ΜΜΕ που βασίζονται στην έρευνα και την καινοτοµία (Ε&Κ).
Είναι κοινός τόπος ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται στα θέµατα της
µακροχρόνιας ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας είναι
περισσότερο διαρθρωτικά και οι παρεµβάσεις που θα πρέπει να
προωθηθούν πρέπει να έχουν τέτοιο χαρακτήρα, ώστε να προωθηθεί η
µακροπρόθεσµη ανάπτυξη.
Οι ΜΜΕ θα ωφεληθούν σε µεγάλο βαθµό από την ευκολότερη πρόσβαση
τους στην πληροφόρηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι αρχές των
κρατών µελών ενθαρρύνονται να βελτιώσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε
διάφορες εθνικές και περιφερειακές πηγές χρηµατοδότησης και, σε αυτό το
πλαίσιο, να αξιολογήσουν τη δυνατότητα δηµιουργίας µιας ενιαίας εθνικής
επιγραµµικής βάσης δεδοµένων για τις πηγές χρηµατοδότησης που
βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο όµιλος της ΕΤΕπ, σε συνεργασία µε ενδιάµεσους
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, θα επεκτείνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στην
πληροφόρηση σχετικά µε τα διάφορα χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ και τη δανειακή
διευκόλυνση των ΜΜΕ. Θα βελτιωθεί επίσης η πληροφόρηση των διαµεσολαβητών,
περιλαµβανοµένων των µικρότερων τραπεζών. Θα καταβληθούν προσπάθειες να
περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση και να διευρυνθεί το γλωσσικό πεδίο.
Οι τράπεζες και άλλοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί ενθαρρύνονται να
παρέχουν σε πελάτες πληροφορίες σχετικά µε τα εναλλακτικά µέσα
χρηµατοδότησης και να στηρίζουν έµπρακτα τα δίκτυα χορηγών,
συµβούλων και επιχειρηµατικών αγγέλων.
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λ. Το ελληνικό «παράδοξο» και τα σύγχρονα - καινοτόµα
χρηµατοδοτικά εργαλεία
Με τον όρο καινοτόµα εργαλεία χρηµατοδότησης, εννοούµε την δηµόσια
χρηµατοδότηση που παρέχεται µε νέες, µη-παραδοσιακές µεθόδους. Αυτές
περιλαµβάνουν : α) νέα εργαλεία χρηµατοδότησης για αύξηση εσόδων και
β) νέες προσεγγίσεις στα υπάρχοντα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία (π.χ
µόχλευση κεφαλαίων, κεφάλαια ανάληψης επιχειρηµατικού κινδύνου, καθώς και άλλα
σχήµατα ιδιωτικής χρηµατοδότησης µέσω δηµόσιων πρωτοβουλιών όπως οι Σ∆ΙΤ
κ.α.)
Καθώς δεν υπάρχει µία και µοναδική τέλεια λύση στα θέµατα της χρηµατοδότησης,
αλλά διάφορες εναλλακτικές που δεν αποκλείουν η µία την άλλη και θα µπορούσαν
να συνδυαστούν, η ύπαρξη ποικιλίας µορφών και εργαλείων χρηµατοδότησης
προσδίδει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στα κράτη – µέλη και στις επιχειρήσεις
αντίστοιχα. Οι διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις είναι εφικτές µόνον σε διαφορετικές
χρονικές περιόδους, ανάλογα µε την προετοιµασία που απαιτείται για την υλοποίηση,
τις δυνατότητες σταδιακής εφαρµογής ή τη µεσοπρόθεσµη διάβρωση της
φορολογικής βάσης.
Το παράδοξο λοιπόν για την Ελλάδα είναι πως ενώ έχει προβεί σε όλες τις
απαραίτητες πολιτικές εφαρµογής του ευρωπαϊκού πλαισίου, και έχει υιοθετήσει – σε
µικρό ή σε µεγάλο βαθµό, κατά περίπτωση – όλα τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά
εργαλεία - οι περισσότερες ΜΜΕ τον όρο «ευρωπαϊκή ή εθνική ενίσχυση
και εργαλεία» τον ερµηνεύουν µόνο ως τα προγράµµατα που διατίθενται
από τα διαρθρωτικά ταµεία και δοµούν τα εκάστοτε Κοινοτικά Πλαίσια
Στήριξης ή το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς καθώς και τα
ευεργετήµατα που παρέχει ο Εθνικός Αναπτυξιακός Νόµος.

Στη χώρα µας διατίθενται µέσω Ταµείων Χαρτοφυλακίου (π.χ. Ταµείο
Επιχειρηµατικότητας του πρώην ΤΕΜΠΕ) ναι σειρά σύγχρονων µηχανισµών και
εργαλείων για τη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ κυρίως µέσω του Οµίλου της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Μια άλλη σηµαντική πρωτοβουλία της ΕΕ που παρέχεται µέσω του οµίλου ΕΤΕπ
αποτελεί το Ταµείο Χαρτοφυλακίου JEREMIE (Joint European Resources for
Micro to Medium Enterprises – Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ µικρές ως
µεσαίες επιχειρήσεις). Το Ταµείο Χαρτοφυλακίου JEREMIE παρέχει στα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), διαµέσου των εθνικών και περιφερειακών
∆ιαχειριστικών Αρχών τους, τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν µέρος των
ενισχύσεων που λαµβάνουν από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ, για τη χορήγηση
χρηµατοδοτήσεων υπό µορφή συµµετοχών σε ίδια κεφάλαια, δανείων ή εγγυήσεων
σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), µέσω ενός ανακυκλούµενου Ταµείου
Χαρτοφυλακίου, το οποίο έχει δοµή «οµπρέλας» (umbrella fund), δηλαδή
περιλαµβάνει διάφορα επιµέρους κεφάλαια (funds)
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Ειδικότερα Η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της, υλοποιεί µέσω των υπηρεσιών της τα ακόλουθα προγράµµατα και
χρηµατοδοτικά εργαλεία στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που συνοψίζουν
όλα τα σύγχρονα εργαλεία και τους µηχανισµούς στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας
ενισχύσεων της ΕΕ :

1η ∆ράση για την Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού - Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Ενίσχυση Επιστηµόνων - Ελευθέρων Επαγγελµατιών στο πλαίσιο των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013
Οι παρεχόµενες ενισχύσεις δίνονται µε την µορφή της άµεσης κεφαλαιακής ενίσχυσης

Πρωτοβουλία Jeremie
Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας Jeremie είναι η ενίσχυση των Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, µε τη χρήση επιστρεπτέων
ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συµµετοχές σε επιχειρηµατικά κεφάλαια κ.λ.π.-αλλά
όχι επιχορηγήσεις). Αυτό δύναται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονοµία
γιατί στα κονδύλια που δεσµεύονται για την εν λόγω πρωτοβουλία από τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία προστίθενται και ιδιωτικά - τραπεζικά κεφάλαια. Η υλοποίηση
της πρωτοβουλίας στη χώρα επιλέχθηκε να γίνει µέσω σύστασης Ταµείου
Χαρτοφυλακίου (Jeremie Holding Fund) µε διαχειριστή αυτού το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επενδύσεων (ΕΤΕ).
Τα προϊόντα της πρωτοβουλίας είναι τα ακόλουθα:
Α) το Εργαλείο Επιµερισµού Κινδύνων (Funded Risk Sharing Product) αφορά σε
χορήγηση δανείων σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την έννοια
των κοινοτικών κανονισµών. Τα δάνεια θα χρηµατοδοτούνται κατά 50% από
κεφάλαια του Jeremie και κατά 50% από τραπεζικά κεφάλαια.
Β) Το δεύτερο υποπροϊόν "Microcredit", αφορά σε µικροδάνεια (έως 25.000 ευρώ)
σε στοχευµένες οµάδες πληθυσµού (π.χ. µακροχρόνια άνεργους, ώριµους ηλικιακά
επιχειρηµατίες, γυναίκες κ.λ.π.). Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
εξετάζεται η δυνατότητα να δεσµευθούν επιπλέον πόροι σχετικά άµεσα σε παρόµοια
εργαλεία τα οποία θα υλοποιηθούν σε συνεργασία µε το ETαΕ (π.χ venture capital).
Γ) To τρίτο υποπροϊόν «Ενισχύσεις για Στήριξη Κοινωνικής Οικονοµίας»
(50εκατ. ευρώ), αφορά σε δράσεις στο πλαίσιο ενίσχυσης και υποστήριξης της
βιώσιµης ανάπτυξης και αύξησης της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων κοινωνικής
οικονοµίας, όπως:
•
Ενίσχυση δηµιουργίας/start ups επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας
•
Ενθάρρυνση και διευκόλυνση πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισµό
µέσω
πρότυπου
δανειακού
προϊόντος
στο
πλαίσιο
των
µικροπιστώσεων
•
Οργάνωση και λειτουργία δοµών συµβουλευτικής και επιχειρηµατικής
υποστήριξης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας
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•

Σύνδεση χρηµατοδοτικών εργαλείων µε πρωτοβουλίες Jeremie και
Jasmine

∆) To τέταρτο υποπροιόν «Ευνοϊκά προϊόντα για ψηφιακή σύγκλιση» θα αφορά
σε δράσεις δανειοδότησης, δηµιουργίας seed capital, startup capital, venture capital
κ.λπ., για επιχειρήσεις τεχνολογίας και δράσεις Τεχνολογίας, Πληροφορικής και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) µε υψηλή προστιθέµενη αξία, και σε οµάδες στόχους (π.χ. νέοι
επιχειρηµατίες) µε µειωµένες εξασφαλίσεις.

Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραµµάτων δηµιουργήθηκαν
επενδυτικά ταµεία µε πόρους από το ΕΣΠΑ, σε στενή συνεργασία µε την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τα οποία κινητοποιούν ταυτόχρονα και τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ώστε να συµµετέχουν µε πρόσθετους πόρους,
αυξάνοντας τη ρευστότητα στην αγορά και τον συνολικό προϋπολογισµό
για τη στήριξη των επενδύσεων.

µ. Οι διαρθρωτικές αλλαγές στο ελληνικό αναπτυξιακό
µοντέλο και η έξοδος από την κρίση
Η διετία 2009 – 2010 χαρακτηρίστηκε από σοβαρές µεταβολές και αναταράξεις στην
παγκόσµια οικονοµία. Η Ελλάδα είναι η χώρα που επικρατεί στις διεθνείς οικονοµικές
εξελίξεις, µιας και από το Φθινόπωρο του 2009, η λεγόµενη ελληνική κρίση χρέους,
ταλανίζει την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή οικονοµία.
Η σηµερινή κρίσιµη συγκυρία επιτάσσει περισσότερο από ποτέ την επάνοδο σε
συνθήκες ανάπτυξης. ∆ύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να συµβεί αυτό109:
• η µείωση της κρατικής κυριαρχίας και του παρεµβατισµού στην οικονοµία
• η απελευθέρωση του δυναµισµού των υγιών δηµιουργικών δυνάµεων της χώρας
µέσα από την επιχειρηµατικότητα.
Τόσο το πρόσφατο Μνηµόνιο που υιοθέτησε η Ελληνική Κυβέρνηση όσο και οι
απόψεις των παραγωγικών φορέων συγκλίνουν στην άποψη πως θα πρέπει να
διαµορφώσει ένα σχέδιο δράσης για µια επιχειρηµατικά φιλική Ελλάδα όπου
θα παρουσιάζεται ένα χρονοδιάγραµµα για την αποµάκρυνση 30 εκ των
σηµαντικότερων περιορισµών που παραµένουν για την επιχειρηµατική
δραστηριότητα, την επένδυση και την καινοτοµία.
Η υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού µοντέλου µε επίκεντρο την
επιχειρηµατικότητα µπορεί να αποτελέσει τη µακροχρόνια και οριστική λύση των
προβληµάτων µας. Η ανασυγκρότηση της χώρας προϋποθέτει απαραιτήτως τη
δηµιουργία πλούτου µέσα από τις επενδύσεις, την εξωστρέφεια και την καινοτοµία. Κι
109 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ∆ΙΑ :30 ΠΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ TH ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ του ΣΕΒ, Νοέµβριος 2010
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έχει καταδειχθεί πλέον διεθνώς, ότι αυτά δηµιουργούνται κυρίως από έναν σύγχρονο
και υγιή ιδιωτικό τοµέα. Έτσι το νέο µοντέλο ανάπτυξης της χώρας δεν µπορεί παρά
να έχει ως έναν από τους βασικούς του πυλώνες, µια σύγχρονη επιχειρηµατική τάξη.
Η αποτελεσµατικότητα της επιχειρηµατικής δράσης όµως εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
από τη δυνατότητά της να λειτουργεί µέσα σ’ ένα περιβάλλον χωρίς υπέρβαρη και
διαβρωµένη γραφειοκρατία και µέσα σε ένα θεσµικό πλαίσιο χωρίς εµπόδια, απόλυτα
σαφές, σταθερό και διεθνώς ανταγωνιστικό. Οι µέχρι τώρα νοµοθετικές
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, αν και σε πολλά από τα θέµατα που αφορούν στην
επιχειρηµατικότητα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, εντούτοις αφήνουν χώρο
για δραστικές αλλαγές που επιβάλλουν οι πραγµατικές συνθήκες της οικονοµίας για
την απελευθέρωση των δηµιουργικών δυνάµεων της χώρας µας.
Η άρση αυτών των εµποδίων είναι διαρθρωτική απαίτηση όλης της
σύγχρονης επιχειρηµατικότητας για απελευθέρωση των δηµιουργικών
δυνάµεων από τα δεσµά που για δεκαετίες περιορίζουν τις δυνατότητές
τους για νέες πρωτοβουλίες, ώστε να αυξήσουν το εθνικό εισόδηµα και να
δηµιουργήσουν νέες και βιώσιµες θέσεις εργασίας.
Είναι σηµαντικό να γίνει διαχωρισµός του όρου «εµπόδιο στην
επιχειρηµατικότητα» από τη διαρθρωτική αδυναµία, η οποία αποτελεί κάθε
προβληµατικό παράγοντα που σχετίζεται µε τη σύνθεση των αναπτυξιακών
χαρακτηριστικών, των θεσµών και των παραγωγικών συντελεστών µιας οικονοµίας
και που για την επίλυσή τους απαιτούνται δοµικές αλλαγές µε µακροπρόθεσµο
ορίζοντα (π.χ. σύνταγµα, παιδεία, περιβάλλον, δηµόσια διοίκηση κλπ).
Η συστηµατική αντιµετώπιση και άρση των εµποδίων που καθηλώνουν την
επιχειρηµατικότητα και που µπορούν να απελευθερώσουν τις δηµιουργικές δυνάµεις
του τόπου και να αποτελέσουν µόνιµη και ασφαλή διέξοδο από την κρίση καθώς και
εγγύηση µακρόπνοης ανάπτυξης περιλαµβάνει και την αξιοποίηση προγραµµάτων
και κινήτρων ενίσχυσης επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός
Νόµος, κρατικές ενισχύσεις, προγράµµατα ανάπτυξης περιφερειών και δήµων πχ
προγράµµατα, Jessica, Interreg).
Ευρύτερα, αυτός ο στρατηγικός αναπροσανατολισµός της οικονοµίας µπορεί να
οδηγήσει σε µία πιο υγιή δοµή της συνολικής ζήτησης µε σαφή οφέλη για τον
πρωτογενή τοµέα, την ενθάρρυνση των επενδύσεων και τη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας στη µεταποίηση και στη βαριά βιοµηχανία. Ο τοµέας
της βιοµηχανίας περιλαµβάνει έναν µεγάλο αριθµό σύγχρονων, οργανωµένων και
διεθνώς ανταγωνιστικών ελληνικών επιχειρήσεων µε σηµαντική εξαγωγική
δραστηριότητα. Η βιοµηχανία είναι ο τοµέας που συνεισφέρει τα µέγιστα σε φόρους
και εισφορές. Η απελευθέρωσή της από περιττά εµπόδια, σε συνδυασµό µε την
ευρύτερη δηµιουργία ενός φιλικού και σταθερού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να βελτιωθεί η δυνατότητά της να αναπτυχθεί
και να συνεισφέρει ακόµη περισσότερο στην ανάπτυξη και την απασχόληση άλλων
κλάδων.
Η χώρα µας δεν διαθέτει αόρατο δια γυµνού οφθαλµού συγκριτικό
πλεονέκτηµα, το οποίο θα µπορούσε να εκµεταλλευτεί. Ωστόσο, η εθνική
ανάπτυξη µπορεί να απογειωθεί αν δηµιουργήσουµε ένα περιβάλλον φιλικό
προς την επιχειρηµατικότητα κι αν εκσυγχρονίσουµε και εξορθολογήσουµε
τις παραδοσιακές ατµοµηχανές της οικονοµίας µας όπως τον τουρισµό, τη
γεωργία, τη βιοµηχανία τροφίµων και το λιανεµπόριο.
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Επιπλέον προοπτικές και προκλήσεις προσφέρουν και άλλοι τοµείς, όπως η
ενέργεια και κάποια νέα πεδία ευκαιριών τα λεγόµενα: 'ανερχόµενοι
αστέρες', οι οποίοι σύµφωνα µε έγκριτες µελέτες εκτιµάται ότι θα έχουν σηµαντικές
δυνατότητες για να τροφοδοτήσουν την εγχώρια οικονοµική ανάπτυξη της χώρας τα
επόµενα χρόνια.
Ο λόγος για τα ελληνικά rising stars, δηλαδή κλάδοι µε µικρό σήµερα µερίδιο αγοράς
αλλά που έχουν, παρά τη κρίση σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης µέσα στην
προσεχή 10ετία. Οι τοµείς είναι οι εξής:
1. Γενόσηµα φάρµακα. Οι µνηµονιακές δεσµεύσεις αυξάνουν σηµαντικά τις
προοπτικές του κλάδου που είχε 1,3 δισ. ευρώ πωλήσεις το 2010.
2. Υδατοκαλλιέργειες. Εχει κατά 4-15% υψηλότερη ανταγωνιστικότητα κόστους
(χαµηλότερες τιµές) από τους ανταγωνιστές, η παραγωγή αυξάνεται σταθερά, και οι
εξαγωγές ήδη καλύπτουν το 80% µε το 50% ναοδεύει στην ΕΕ.
3. Ο Τουρισµός Υγείας. Τα ατού είναι το πολυάριθµο δυναµικό (2,5 φορές
περισσότεροι οδοντίατροι από την Ουγγαρία) το χαµηλότερο κόστος (κατά 20% στην
οδοντιατρική δαπάνη από τη Βρετανία και κατά 7% στο λέιζερ µατιών) και η
καλήυποστήριξη τουριστικών υπηρεσιών.
4. Η Μακροχρόνια Φροντίδα ασθενών και ηλικιωµένων. Η γρήγορη γήρανση
πληθυσµού (το 32% θα είναι άνω των 65 ετών το 2050 έναντι του 19% το 2010)
δηµιουργεί από µόνη της τη ζήτηση.
5. Μεταφορές και logistics. Εµφαση δίδεται στους λιµένες της χώρας και στην
ευκαιρία ανάδειξης ως κέντρο διακίνησης και εξαγωγών προϊόντων.
6. ∆ιαχείριση αποβλήτων. Το 80% των απορριµµάτωνθάβεται ακόµη και σήµερα,
έναντι του 41% κατά µέσο όρο στην ΕΕ δηµιουργώνταςµεγάλες προοπτικές στις
εταιρείες ανακύκλωσης και διαχείρισης.
7. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Με έµφαση στην ελληνική ιστορία και πολιτισµό.
8. Ελληνικά παραδοσιακά τρόφιµα. Ανάδειξη των περισσότερων από 50
προϊόντων µε κατοχυρωµένη ονοµασία προέλευσης στο εξωτερικό.
Από τις τελευταίες Εκθέσεις του ΙΟΒΕ, για την επιχειρηµατικότητα στην
Ελλάδα, προκύπτει ότι οι ποιοτικοί δείκτες της επιχειρηµατικότητας
αρχικών σταδίων επιδεινώνονται µεν, όχι δραστικά δε, γεγονός που
υποδηλώνει ότι το αναπτυξιακό δυναµικό της µικρής επιχειρηµατικότητας
παραµένει υπολογίσιµο ακόµα και µέσα στην κρίση.
Πράγµατι, δυνατότητες και ευκαιρίες υπάρχουν. Στην ιδιωτική
πρωτοβουλία εναπόκειται να διαµορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για να
επενδύσει σε αυτές και να διανεµηθούν τα οφέλη τους στην ελληνική
κοινωνία, δηµιουργώντας µία νέα, βιώσιµη, εξωστρεφή παραγωγική βάση.
Τα δανεικά των εταίρων µας και τα χρήµατα του ΕΣΠΑ δεν αποτελούν
εχέγγυο για πραγµατική και σταθερή ανάπτυξη, δεν δίνουν µόνιµη και
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πειστική διέξοδο από το σηµερινό αδιέξοδο. Η διέξοδος βρίσκεται στα χέρια
ενός κράτους που πρέπει να αναµορφωθεί και στα χέρια µίας ιδιωτικής
πρωτοβουλίας που πρέπει µε τόλµη να αδράξει τις ευκαιρίες που
δηµιουργεί η αναγκαία αλλαγή.

ν. Η βελτίωση της πρόσβασης στα καινοτόµα
χρηµατοδοτικά
εργαλεία
και
τους
µηχανισµούς
υποστήριξης των ΜΜΕ
Η διαµόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης, µε ορίζοντα δράσης τα έτη
2010-2013, θέτει στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης των σχετικών
πολιτικών αποφάσεων, για την ανάταση της οικονοµίας, τις µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις. Η σχεδίαση των απαιτούµενων θεσµικών
παρεµβάσεων αλλά και η ανάπτυξη σύγχρονων χρηµατοδοτικών εργαλείων,
ακολουθούν τις αρχές του Small Business Act for Europe. Είναι δηλαδή στο
πλαίσιο της γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής υποστήριξης των ΜΜΕ.
Στις κρίσιµες περιστάσεις απαιτούνται τολµηρές αποφάσεις, άµεση υλοποίηση των
αποφάσεων αυτών και αφοσίωση στην επίτευξη των στόχων. Σ’ αυτή την κρίσιµη
στιγµή, για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας το ΥΠΟΙΑΝ παρεµβαίνει
αποφασιστικά για να ενισχύσει τη ρευστότητα στην αγορά και ν’ αντιµετωπίσει την
πρωτοφανή ασφυξία που απειλεί τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα µας.
Η δηµιουργία επενδυτικών ταµείων µε πόρους από το ΕΣΠΑ, σε στενή
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κινητοποιεί
ταυτόχρονα και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ώστε να συµµετέχουν µε
πρόσθετους πόρους, αυξάνοντας τη ρευστότητα στην αγορά και τον
συνολικό προϋπολογισµό για τη στήριξη των επενδύσεων.
Προς αυτή την κατεύθυνση από το 2010 και µετά εντείνονται οι προκηρύξεις
προγραµµάτων για τις ΜΜΕ ύψους 1,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ ως εξής: 1,5
δισεκατοµµύρια ευρώ δηµόσιοι πόροι, που µε την ανακύκλωσή τους θα ξεπεράσουν
τα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ ως προς την παροχή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις.
Επιπλέον, το χρηµατοδοτικό εργαλείο JEREMIE που ενεργοποιήθηκε σε συνεργασία
µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, µε
δηµόσιους πόρους 290 εκατοµµύρια ευρώ, θα αποφέρει συνολική ρευστότητα περί
τα 800 εκατοµµύρια ευρώ λόγω της ανακύκλωσης κεφαλαίων που επιτρέπουν τη
συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων, που κατευθύνονται στις δράσεις αυτές.
Ακολουθεί αµέσως µετά πρόγραµµα 30 εκατοµµυρίων ευρώ για καινοτοµία και
νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, για startups, 50 εκατοµµύρια ευρώ για προγράµµατα
κοινωνικής οικονοµίας σε στενή συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας και 150
εκατοµµύρια ευρώ για προγράµµατα ενίσχυσης της ψηφιακής σύγκλισης. Αυτά τα
υποπρογράµµατα απαρτίζουν το Πρόγραµµα του JEREMIE στην πρώτη φάση του
ύψους 290 εκατοµµυρίων.
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Η σύσταση Ταµείου Επιχειρηµατικότητας µε ίδια κεφάλαια ύψους 460
εκατοµµυρίων ευρώ, που προέρχονται στο σύνολό τους από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013 αποτελεί επίσης µια σηµαντική
δεξαµενή νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων που στοχεύουν στη χρηµατοδότηση
επενδύσεων, συνολικού ύψους 1,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ στα επόµενα
τρία χρόνια, µέσω της µόχλευσης του ιδίου κεφαλαίου του, µε πόρους του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα ( οι πόροι από το ΕΣΠΑ είναι 460 εκατοµµύρια
και η συνολική ρευστότητα που θα φτάσει στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
υπολογίζεται στο 1,7 δις).
Μεσοπρόθεσµα, το νέο αυτό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας από απλό
εργαλείο διαχείρισης ΕΣΠΑ θα γίνει ένα πλήρες και νέο χρηµατοδοτικό
σχήµα και το Υπουργείο Οικονοµικών επεξεργάζεται ήδη το σχετικό σχέδιο
νόµου.
Η πρόσβαση στους παραπάνω πόρους χρηµατοδότησης αποτελεί ζήτηµα
καίριας σηµασίας για τις ΜΜΕ καθώς η άγνοια για την αναζήτηση και την
ορθολογική αξιοποίηση των κατάλληλων πηγών χρηµατοδότησης αποτελεί έναν από
τους µεγαλύτερους ανασταλτικούς παράγοντες ανάπτυξης της επιχειρηµατικής
δράσης.
Η συµβολή µου σε αυτό το θέµα, στο πλαίσιο της συγκεκριµένης διατριβής
περιλαµβάνει δύο εργαλεία :
Α) την διαµόρφωση για την υιοθέτησή του από τις ΜΜΕ ενός µοντέλου για την
αναζήτηση νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων ανά στάδιο ανάπτυξης - road
map ως εργαλείου για την καθοδήγηση και την αξιοποίηση των εργαλείων
χρηµατοδότησης ανά στάδιο ανάπτυξης µιας επιχείρησης (Πηγές χρηµατοδότησης των

ΜΜΕ ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης)
Β) µε βάση τους κύριους κλάδους που θα αποτελέσουν την αναπτυξιακή βάση για
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας την ερχόµενη δεκαετία διαµορφώθηκε ειδικός

πίνακας (ΠΙΝΑΚΑΣ : Ευκαιρίες θεµατικής χρηµατοδότησης ανά τοµέα ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας) ως εργαλείο αξιοποίησης των νέων χρηµατοδοτικών
εργαλείων.
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προσέγγιση της βιοµηχανικής πολιτικής,
15. COM (2003) 27 τελικό, Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηµατικότητα στην
Ευρώπη
16. Σύσταση 2003/361/ΕΚ 20-05-2003
17. COM (2002) 9 τελικό, ‘Αύξηση της συµµετοχής του εργατικού δυναµικού
και προώθηση της παράτασης του ενεργού επαγγελµατικού βίου’ Έγγραφο
του Συµβουλίου 6707/02, 08.03.2002.
18. COM (2001) 0098 τελικό, Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
Επιτροπή των Περιφερειών - Η οικοδόµηση µιας επιχειρηµατικής Ευρώπης
- Οι δραστηριότητες της Ένωσης υπέρ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
(ΜME)
19. SEC (2000) 1823
20. COM (1998) 222 τελικό

Γ) INTERNET
1. www.tempme.gr
2. www.iobe.gr
3. www.gge.gr
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

www.taneo.gr
www.vea.gr
www.ggea.gr
http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/docs/charter_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/sba_consultation_report_final.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/survey/eurobarometer_intro.htm

∆ηµιουργία περιβάλλοντος στο οποίο οι επιχειρηµατίες και οι
οικογενειακές επιχειρήσεις µπορούν να προοδεύσουν και στο οποίο η
επιχειρηµατικότητα ανταµείβεται
∆ίκτυο Saxony-Anhalt Impulse, Γερµανία
∆ικτυακός τόπος: www.impuls-netzwerk.de
Επιχειρήσεις νέων και στρατηγική επιχειρηµατικού πνεύµατος στην Ουαλία,
Ηνωµένο Βασίλειο
∆ικτυακός τόπος: http://www.projectdynamo.co.uk www.becauseyoucan.com.
Cap’Ten, πάρε το τιµόνι στα χέρια σου, Βέλγιο
∆ικτυακός τόπος: www.ichec-pme.be
Emax – Σκανδιναβικό στρατόπεδο εκπαίδευσης για νέους επιχειρηµατίες, Σουηδία
∆ικτυακός τόπος: www.emaxevent.com, www.startcentrum.se
Παιδική επιχειρηµατική εβδοµάδα, Αυστρία
∆ικτυακός τόπος: www.kinderbusinessweek.at
Ηµέρες επιχειρηµατικού πνεύµατος: Emprendemos Juntos – Είµαστε όλοι
επιχειρηµατίες, Ισπανία
∆ικτυακός τόπος: www.emprendemosjuntos.es
Ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος των γυναικών, Ρουµανία
∆ικτυακός τόπος: www.animmc.ro
Εξασφάλιση ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιµους
επιχειρηµατίες σε περίπτωση πτώχευσης
Αναπτυξιακό πρόγραµµα για την προετοιµασία της ελεγχόµενης διαδοχής γενεών
στις ΜΜΕ, Φινλανδία
∆ικτυακός τόπος: www.te-keskus.fi, www.yrityssuomi.fi
Γρήγορο ξεκίνηµα µετά την πτώχευση, ∆ανία
∆ικτυακός τόπος: www.naec.dk
Βοήθεια για αυτοαπασχολούµενους και επιχειρηµατίες που αντιµετωπίζουν
δυσκολίες, Βέλγιο
∆ικτυακός τόπος: www.beci.be
Καθορισµός κανόνων σύµφωνα µε την αρχή «προτεραιότητα στις µικρές
επιχειρήσεις»
∆ικτυακός τόπος δηµόσιας διαβούλευσης «Teeme koos», Εσθονία
∆ικτυακός τόπος: www.osale.ee, www.riigikantselei.ee, www.valitsus.ee
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για ΜΜΕ σε τοπικό επίπεδο µέσω υπηρεσιών
ενιαίας εξυπηρέτησης, Σλοβενία
∆ικτυακός τόπος: www.japti.si
Κατάλογος ελέγχου σχετικά µε τον κανονισµό, Ηνωµένο Βασίλειο
∆ικτυακός τόπος: www.businesslink.gov.uk
Επιτροπή Y4, Φινλανδία
∆ικτυακός τόπος: www.y4.fi
Μεγαλύτερη ανταπόκριση των δηµόσιων διοικήσεων στις ανάγκες των ΜΜΕ
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Πρόγραµµα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο βελγικό κοινωνικό τοµέα για τις
ΜΜΕ, Βέλγιο
∆ικτυακός τόπος: www.ksz-bcss.fgov.be
Ενιαία σηµεία εγγραφής για τους επιχειρηµατίες, Τσεχική ∆ηµοκρατία
∆ικτυακός τόπος: www.mpo.cz
Υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης, Γερµανία
∆ικτυακός τόπος: www.one-stop-shop-trier.de
Κέντρο διαχείρισης πολύ µικρών επιχειρήσεων για οικονοµικές και
χρηµατοοικονοµικές αναφορές, Γαλλία
∆ικτυακός τόπος: www.artifrance.eu
∆ιαδικτυακή πύλη δηµόσιας ενηµέρωσης για µικρές επιχειρήσεις, Γαλλία
∆ικτυακός τόπος: pme.service-public.fr
CORE - Companies Online Registration Environment (περιβάλλον ηλεκτρονικής
εγγραφής εταιρειών) Ιρλανδία
∆ικτυακός τόπος: www.cro.ie
Σχέδιο «kick-start», Μάλτα
∆ικτυακός τόπος: www.mcmpgov.mt
Ταµείο εταιρείας στο ∆ιαδίκτυο, Κάτω Χώρες
∆ικτυακός τόπος: www.bedrijvenloket.nl
KSU – Εθνικό δίκτυο υπηρεσιών για τις ΜΜΕ, Πολωνία
∆ικτυακός τόπος: www.euroinfo.org.pl, www.ksu.parp.gov.pl
Επιχείρηση online, Πορτογαλία
∆ικτυακός τόπος: www.portaldaempresa.pt
Υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης για ΜΜΕ, Σλοβενία
∆ικτυακός τόπος: www.japti.si
Κεντρική πύλη δηµόσιας διοίκησης, Σλοβακία
∆ικτυακός τόπος: www.telecom.gov.sk
Υπηρεσία µισθοδοσίας on line για µικρούς εργοδότες, Φινλανδία
∆ικτυακός τόπος: www.palkka.fi
Προσαρµογή των µέσων της πολιτικής στις ανάγκες των ΜΜΕ:
διευκόλυνση της συµµετοχής των ΜΜΕ στις δηµόσιες συµβάσεις και
καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι κρατικές
ενισχύσεις για τις ΜΜΕ
Πύλη ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων, Λουξεµβούργο
∆ικτυακός τόπος: http://www.marches.public.lu, http://www.mtp.public.lu
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση και
δηµιουργία νοµικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που ευνοεί τις
έγκαιρες πληρωµές στις εµπορικές συναλλαγές
Πρόγραµµα κεφαλαίων εκκίνησης και επιχειρηµατικών κεφαλαίων, Ιρλανδία
∆ικτυακός τόπος: www.enterprise-ireland.com
∆άνεια σε µικρές επιχειρήσεις µε επιδότηση επιτοκίου, Κύπρος
∆ικτυακός τόπος: www.bankofcyprus.com
∆ηµόσιο ταµείο επιχειρηµατικών κεφαλαίων, Λετονία
∆ικτυακός τόπος: www.lga.lv
Πρόγραµµα µικροδανεισµού για γυναίκες επιχειρηµατίες, Ισπανία
∆ικτυακός τόπος: www.ipyme.org
Υποστήριξη των ΜΜΕ για να επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες που
προσφέρει η ενιαία αγορά
∆ιαδικτυακή πύλη για τις επιχειρήσεις και τις εξαγωγές, Τσεχική ∆ηµοκρατία
∆ικτυακός τόπος: Businessinfo.cz
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∆ίκτυο ικανοτήτων INTER-NED Κάτω Χωρών/Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλία,
Γερµανία
∆ικτυακός τόπος: www.inter-ned.info
Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε την τυποποίηση, Λιθουανία
∆ικτυακός τόπος: www.lsd.lt
CETMOS –— The Central European Trade Mark Observation Service
(παρατηρητήριο εµπορικών σηµάτων που κατατίθενται στην κεντρική Ευρώπη),
Αυστρία
∆ικτυακός τόπος: www.cetmos.eu
Προώθηση της αναβάθµισης των δεξιοτήτων στις ΜΜΕ καθώς και όλων των
µορφών καινοτοµίας
Εθνική στρατηγική e-business, Ιρλανδία
∆ικτυακός τόπος: www.entemp.ie
∆ιαχείριση καινοτοµίας, Ουγγαρία
∆ικτυακός τόπος: www.chic.hu
Εθνικό ταµείο καινοτοµίας, Βουλγαρία
∆ικτυακός τόπος: www.sme.government.bg
Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών, Ελλάδα
∆ικτυακός τόπος: www.htci.gr
Παροχή δυνατότητας στις ΜΜΕ να µετατρέψουν τις περιβαλλοντικές
προκλήσεις σε ευκαιρίες
Νέα µέθοδος επεξεργασίας για το φινίρισµα επιφανειών στην κεραµουργία, που
περιορίζει τις συνέπειες για το περιβάλλον, Ιταλία
∆ικτυακός τόπος: http://www.fondovalle.it
Οικολογική φορολογική µεταρρύθµιση, Εσθονία
∆ικτυακός τόπος: www.fin.ee
EDM – Ηλεκτρονική διαχείριση δεδοµένων περιβάλλοντος και αποβλήτων, Αυστρία
∆ικτυακός τόπος: www.lebensministerium.at
Ενθάρρυνση και υποστήριξη των ΜΜΕ ώστε να επωφεληθούν από την
ανάπτυξη των αγορών
Internet Fair, Πολωνία
∆ικτυακός τόπος: www.euroinfo.org.pl
Pipe - introduction plan to foreign promotion (εισαγωγή στην προώθηση στο
εξωτερικό), Ισπανία
∆ικτυακός τόπος: www.portalpipe.com
Sprint – Ένωση των δυνάµεων για µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στις
παγκόσµιες αγορές, Ιταλία
∆ικτυακός τόπος: www.sprint-er.it
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