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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Φο εν λόγω παραδοτζο αποτελεί τθν τζταρτθ ενότθτα τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ για το ζτοσ 2011 με κζμα
«Η Ματάςταςθ και Σροοπτικζσ των ΞΞΕ ςτθν Ελλάδα» θ οποία εκπονείται για λογαριαςμό τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ. Αποτελεί τθ δεφτερθ ζκδοςθ, θ οποία εκπονικθκε από τθν
Ανάδοχο εταιρεία λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επιςθμάνςεισ τθσ Επιτροπισ Σαρακολοφκθςθσ και
Σαραλαβισ του Ζργου «Η κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΞΞΕ ςτθν Ελλάδα» ςφμφωνα με το με
αρ. πρωτ. 4/25-09-2012 πρακτικό τθσ και τθν με αρ. πρωτ. 10864/1934/25-09-2012 επιςτολι τθσ
Επιτροπισ βάςει τθσ οποίασ κοινοποιικθκαν ςτθν Ανάδοχο εταιρεία οι εν λόγω επιςθμάνςεισ.
Αναλυτικότερα το παραδοτζο αφορά ςτθν παρουςίαςθ των προτεινόμενων δράςεων ενίςχυςθσ τθσ
Επιχειρθματικότθτασ και Ανταγωνιςτικότθτασ των Ξικρομεςαίων Επιχειριςεων και δομείται ςε δφο
ενότθτεσ.
Υτθν πρϊτθ ενότθτα περιγράφονται οι αναγκαίεσ προςαρμογζσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων
όπωσ αυτζσ υπαγορεφονται από τισ εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ προτεραιότθτεσ. Για τθν εν λόγω
καταγραφι ςε πρϊτθ φάςθ γίνεται αναςκόπθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ των ΞΞΕ τόςο ςε
εκνικό όςο και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπωσ αυτζσ περιγράφθκαν αναλυτικά ςτο πλαίςιο τθσ τρίτθσ
και τζταρτθσ ενότθτασ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ 2011 (παραδοτζα 3 και 4 αντίςτοιχα). Υυγκεκριμζνα
περιγράφεται θ κζςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα και ςτθν ΕΕ κακϊσ και το
πλαίςιο πολιτικϊν που ζχουν αναλθφκεί για τθν ενίςχυςθ τθσ κζςθσ τουσ. Υε επόμενθ φάςθ για τον
προςδιοριςμό των αναγκαίων προςαρμογϊν των ΞΞΕ αξιοποιοφνται οι δζκα κοινζσ
κατευκυντιριεσ αρχζσ τθσ πρωτοβουλίασ «Σροτεραιότθτα ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ: μια “Small
Business Act” για τθν Ευρϊπθ», οι οποίεσ ςυγκροτοφν το τρζχον ενιαίο πολιτικό πλαίςιο για τισ
ΞΞΕ ςτθν ΕΕ-27. Σαράλλθλα για τθν καταγραφι των κυριότερων πρωτοβουλιϊν που ζχουν
αναλθφκεί μζχρι ςιμερα, τόςο ςε ευρωπαϊκό όςο και ςε εκνικό επίπεδο, κακϊσ και για τθν
αποτφπωςθ των κυριότερων προκλιςεων που αντιμετωπίηουν οι ελλθνικζσ μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ ελιφκθςαν υπόψθ ανακοινϊςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχετικζσ με τθν εν λόγω
πρωτοβουλίεσ, το Εκνικό Υχζδιο Υτιριξθσ Ξικρομεςαίων Επιχειριςεων 2010-2013 κακϊσ και
ενδεικτικζσ «καλζσ πρακτικζσ» που εφαρμόηονται από διάφορα κράτθ – μζλθ ςτο πλαίςιο τθσ
ςυμμόρφωςισ τουσ με τισ αρχζσ τθσ πρωτοβουλίασ SBA.
Υτθν δεφτερθ ενότθτα του παραδοτζου προτείνονται ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ των ΞΞΕ, οι οποίεσ αναλφονται διεξοδικά και
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περιλαμβάνουν με τθ ςειρά τουσ μια δζςμθ ενεργειϊν οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων. Ρι δράςεισ αυτζσ ομαδοποιοφνται ςε
πζντε άξονεσ προτεραιότθτασ οι οποίοι αποτελοφν τα γενικά ςθμεία ςτα οποία προτείνεται να
επικεντρωκοφν οι ΞΞΕ προκειμζνου να αναπτφξουν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα εντόσ τθσ
περιόδου οικονομικισ κρίςθσ ςτθν οποία βρίςκεται θ χϊρα μασ.
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2. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΡΟΣΑΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΜΕ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Η ιδιαίτερθ ςθμαςία των μικρομεςαίων επιχειριςεων επιβεβαιϊνεται κατά κφριο λόγο τόςο από
πλευράσ πλικουσ των επιχειριςεων όςο και από πλευράσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ. Ρι
διαπιςτϊςεισ αυτζσ κακϊσ και ςυμπλθρωματικά δεδομζνα που ςυνκζτουν τθ ςυνολικι κζςθ των
ελλθνικϊν μικρομεςαίων επιχειριςεων καταγράφθκαν ςτο πλαίςιο:
Α) του τρίτου παραδοτζου με τίτλο «Η Ξικρομεςαία Επιχείρθςθ ςτθν Ελλάδα»
Β) του τζταρτου παραδοτζου με τίτλο «Ρι εξελίξεισ ςτο Επιχειρθματικό Σεριβάλλον»
που εκπονικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ για το ζτοσ 2011 με κζμα «Η Ματάςταςθ και
Σροοπτικζσ των ΞΞΕ ςτθν Ελλάδα».
Φα ςυμπεράςματα και οι βαςικζσ διαπιςτϊςεισ που προζκυψαν από τα ανωτζρω παραδοτζα,
ςυνοψίηονται ςτθ ςυνζχεια και αποτελοφν τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ των ελλθνικϊν ΞΞΕ και των
ΞΞΕ ςτθν ΕΕ-27. Υθμειϊνεται ότι εκτόσ από τα ποςοτικά δεδομζνα που παρατίκενται, ζχουν
ςυγκεντρωκεί και παρουςιάηονται εν ςυντομία οι πρωτοβουλίεσ και οι κανονιςμοί που ζχουν
υιοκετθκεί προςφάτωσ και που ςυνκζτουν το πλαίςιο πολιτικϊν που εφαρμόηονται ςε εκνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο για τθ ςτιριξθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων. Υτόχοσ τθσ αναςκόπθςθσ τθσ
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ των ΞΞΕ είναι να αναδειχκοφν οι υποχρεϊςεισ των μικρομεςαίων
επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθν απαίτθςθ ςυμμόρφωςθσ με τθν
κοινοτικι νομοκεςία, αλλά και τισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι ΞΞΕ ωσ απόρροια
του αςτακοφσ οικονομικοφ περιβάλλοντοσ εντόσ του οποίου λειτουργοφν.

2.1

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ

2.1.1 Η κζςθ τθσ Μικρομεςαίασ Επιχείρθςθσ ςτθν Ελλάδα
Η υφιςτάμενθ κατάςταςθ και εξζλιξθ των ευρωπαϊκϊν ΞΞΕ εξετάηεται μζςω των ςτατιςτικϊν
ςτοιχείων των διαρκρωτικϊν ερευνϊν για τθν επιχειρθματικότθτα τθσ Eurostat (Structural Business
Statistics, SBS). Φα ςτοιχεία τθσ βάςθσ SBS είναι διακζςιμα μζχρι και το 2007, ωςτόςο, ςε πρόςφατθ
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μελζτθ για τισ ΞΞΕ, θ Eurostat ςε ςυνεργαςία με τθν Ecorys, τθν Cambridge Econometrics και τισ
επίςθμεσ εκνικζσ πθγζσ των κρατϊν – μελϊν, επικαιροποίθςε μζςω εκτιμιςεων τα εν λόγω ςτοιχεία
μζχρι και το 2010, ενϊ πραγματοποίθςε προβλζψεισ για τα ζτθ 2011 και 2012. Η εκπόνθςθ του
τρίτου παραδοτζου του Υυμβοφλου βαςίςτθκε ςτισ εν λόγω προβλζψεισ προκειμζνου να αποδϊςει
τθ κζςθ τθσ ελλθνικισ μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ για το ζτοσ 2011.
Υυνοψίηοντασ τα βαςικότερα αποτελζςματα του εν λόγω παραδοτζου, αξίηει να ςθμειωκεί
καταρχιν ότι οι ελλθνικζσ ΞΞΕ αντιπροςϊπευαν, το ζτοσ 2011, το 99,92% του ςυνόλου των
επιχειριςεων ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ των αντίςτοιχων μεγεκϊν που πραγματοποιικθκαν από
τθν Cambridge Econometrics και δθμοςιεφτθκαν ςτο ενθμερωτικό δελτίο για τθν πρωτοβουλία SBA
(Small Business Act). Υτο μζγεκοσ αυτό αξιοςθμείωτθ είναι θ κυριαρχία των πολφ μικρϊν
επιχειριςεων (με προςωπικό μζχρι 10 άτομα), οι οποίεσ αποτελοφςαν το 96,54% των μικρομεςαίων
επιχειριςεων και το 96,46% του ςυνόλου των επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων των μεγάλων
επιχειριςεων).
Ρ ςθμαντικόσ ρόλοσ των ΞΞΕ ςτθν Ελλάδα κατά το ίδιο ζτοσ, ενιςχφεται ακόμθ περιςςότερο από το
γεγονόσ ότι αυτζσ απαςχολοφςαν το 85,7% του ςυνόλου των εργαηομζνων των ελλθνικϊν
επιχειριςεων, με τισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ να κατζχουν ιδιαίτερα υψθλό μερίδιο ςτθ
δθμιουργία κζςεων εργαςίασ, τόςο ςτο ςφνολο των ΞΞΕ (67,5%), όςο και ςτο ςφνολο των
επιχειριςεων (57,8%).
Εντοφτοισ, θ εικόνα των μικρομεςαίων επιχειριςεων αλλάηει, εξετάηοντασ τθν ςυμβολι τουσ ςτθν
ςυνολικι παραγωγικότθτα: ζτςι οι ΞΞΕ παράγουν το 71,7% τθσ ςυνολικισ προςτικζμενθσ αξίασ,
ενϊ οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ το 2011 αντιπροςϊπευαν μόλισ το 35,4%. Υτον αντίποδα οι μεγάλεσ
επιχειριςεισ που απαςχολοφν πάνω από 250 άτομα, ενϊ αντιπροςϊπευαν μόλισ το 0,1% του
ςυνόλου των επιχειριςεων και το 14,4% των κζςεων απαςχόλθςθσ, ςυνζβαλαν κατά 28,3% ςτθν
προςτικζμενθ αξία, τα ζτθ 2010 και 2011.
Επιπλζον ςτθν τελευταία επιςκόπθςθ τθσ ευρωπαϊκισ πρωτοβουλίασ Small Business Act1 (βλ.
παράγραφο 2.2), θ οποία πραγματοποιικθκε το Φεβρουάριο του 2011, εξετάηονται οι επιδόςεισ τθσ
Ελλάδασ ςε ςχζςθ με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο ςτισ δζκα βαςικζσ αρχζσ τθσ εν λόγω πρωτοβουλίασ.
Βάςει τθσ εν λόγω επιςκόπθςθσ, θ Ελλάδα υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μζςο όρο μόνο ςε μία από τισ
δζκα εξεταηόμενεσ αρχζσ («Δεφτερθ Ευκαιρία»). Ανάλογθ επίδοςθ με τον μζςο όρο τθσ ΕΕ

1

Review of the "Small Business Act" for Europe, 23.2.2011, COM(2011) 78 final
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ςθμειϊνει ςε δφο αρχζσ («Επιχειρθματικότθτα» και «Δεξιότθτεσ και Μαινοτομία»), ενϊ ςτισ
υπόλοιπεσ ζξι («Σροτεραιότθτα ςτισ Ξικρζσ Επιχειριςεισ», «Ανταπόκριςθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ»,
«Μρατικζσ Ενιςχφςεισ και Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ», «Χρθματοδότθςθ», «Ενιαία Αγορά» και
«Διεκνοποίθςθ») υςτερεί ςε ςχζςθ με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο (για τθν αρχι «Σεριβάλλον» δεν
υπολογίηεται τιμι για καμία χϊρα λόγω ζλλειψθσ ςτοιχείων). Από τθ διαχρονικι ανάλυςθ των
ςτοιχείων προκφπτει ότι, λίγεσ είναι οι αρχζσ SBA ςτισ οποίεσ θ Ελλάδα παρουςίαςε πρόοδο τθν
περίοδο 2005-2011, με ςθμαντικότερθ τθν αρχι «Ανταπόκριςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ».
Υφμφωνα με τα ςυμπεράςματα τθσ ίδιασ μελζτθσ, παρά το γεγονόσ ότι οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ
αποτελοφν τθ ραχοκοκαλιά τθσ ελλθνικισ οικονομίασ από πλευράσ πλικουσ επιχειριςεων, θ
γενικότερθ επιδείνωςθ τθσ κζςθσ τουσ λόγω τθσ υφιςτάμενθσ οικονομικισ κρίςθσ αλλά και των
πολιτικϊν που ακολουκοφνταν μζχρι πρόςφατα για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων τουσ,
ςυνζβαλλαν ϊςτε να παρουςιάηουν ςε αρκετζσ δραςτθριότθτεσ / τομείσ, αρνθτικζσ ι μειωμζνεσ
επιδόςεισ. Υτθ ςυνζχεια ςυνοψίηονται οι βαςικότεροι τομείσ ςτουσ οποίουσ εντοπίηονται
προβλιματα για τισ ελλθνικζσ ΞΞΕ.
Ρρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ: θ ετιςια ζκκεςθ ανταγωνιςτικότθτασ του Σαγκόςμιου
Ρικονομικοφ Φόρουμ (World Economic Forum, WEF) για το 20122 και θ αντίςτοιχθ ζρευνα που
πραγματοποιείται ςτα ςτελζχθ των επιχειριςεων αναδεικνφει τθν πρόςβαςθ ςε χρθματοδότθςθ ωσ
τον δεφτερο πιο προβλθματικό παράγοντα ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ επιχειρθματικότθτασ για το
2011, ςυγκεντρϊνοντασ το 13,8% των απαντιςεων. Επιπλζον αναφορικά με τθν ευκολία πρόςβαςθσ
ςτον τραπεηικό δανειςμό, θ Ελλάδα καταλαμβάνει τθν 111θ κζςθ ςε ςφνολο 142 χωρϊν. Βάςει δε
τθσ τελευταίασ εξάμθνθσ πρωτογενοφσ ζρευνασ που πραγματοποιεί θ Ευρωπαϊκι Μεντρικι Φράπεηα
για τθν πρόςβαςθ των ΞΞΕ ςε χρθματοδότθςθ ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ3, το 52% των
ερωτθκζντων ζκρινε ότι θ διακεςιμότθτα των τραπεηικϊν δανείων επιδεινϊκθκε, ενϊ ωσ βαςικό
εμπόδιο για τθν απόκτθςθ κάποιου δανείου, το 45% των ΞΞΕ αναγνωρίηει το πολφ υψθλό κόςτοσ
δανειςμοφ (επιτόκια).Φζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ανζδειξε ότι θ
πλειονότθτα των επιχειριςεων (52%) δεν χρθςιμοποίθςε επιδοτοφμενα από το δθμόςιο τραπεηικά
δάνεια, κακότι τζτοιου είδουσ χρθματοδότθςθ δεν ιταν εφαρμόςιμθ ςτθν επιχείρθςι τουσ.

2

World Economic Forum (2012), “The global competitiveness report 2011-2012”, Geneva, Switzerland.
3 European Central Bank (2011), “Survey on the access to finance of small and medium-sized enterprises in the euro area
2011-2012”, December. Για τθν Ελλάδα, θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε δείγμα 500 επιχειριςεων, εκ των οποίων οι 485
ιταν ΜΜΕ (με προςωπικό κάτω των 250 ατόμων)
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Επιχειρθματικότθτα: θ ζρευνα του GEM-IOBE4 ανζδειξε ςθμαντικι πτϊςθ τθσ γυναικείασ
επιχειρθματικότθτασ τα τελευταία χρόνια, από 7,7% το 2008 ςε 4,1% το 2010 και κατζγραψε ακόμα
μεγαλφτερθ μείωςθ ςτθν επιχειρθματικότθτα των ανδρϊν κατά τθν περίοδο 2008-2010 (από 12,1%
το 2008, ςε 6,9% το 2010). Επιπλζον, θ εικόνα τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ αρχικϊν
ςταδίων άλλαξε δραματικά το 2010, οπότε μόνο το 19% περίπου του πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν
είχε κάποιου είδουσ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, φτάνοντασ ςτα ίδια επίπεδα με το 2007. Εξίςου
ενδεικτικόσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ τθσ χϊρασ είναι ο δείκτθσ διακοπισ τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ ο οποίοσ είχε ανοδικι τροχιά από το 2008. Ζτςι το 2010, το 3,3% του πλθκυςμοφ
θλικίασ 18-64 ετϊν, ςφμφωνα με τθν ζρευνα του ΙΡΒΕ-GEM, διλωςε πωσ διζκοψε τθν
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αςκοφςε, ι ζκλειςε μια επιχείρθςθ που κατείχε ι ςυμμετείχε
ςτθ διοίκθςι τθσ. Φο 2009 ο εν λόγω δείκτθσ παρουςίαςε ιπια αφξθςθ (2,6% ζναντι 1,8% το 2008).
Φζλοσ, το 2010 επτά ςτουσ δζκα επιχειρθματίεσ αρχικϊν ςταδίων που αποχϊρθςαν από τθν
επιχείρθςι τουσ, διλωςαν ωσ κφρια αιτία τθν ζλλειψθ κερδοφορίασ (το αντίςτοιχο ποςοςτό το 2007
ιταν 40,4%), ενϊ επιπλζον καταγράφθκε μείωςθ του ποςοςτοφ των ατόμων που αναγνωρίηουν
ςτον τόπο διαμονισ τουσ τθν φπαρξθ επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν για τθν ζναρξθ ενόσ εγχειριματοσ
(από 26% το 2009 μειϊκθκε ςε 15,9% το 2010) και αφξθςθ του ποςοςτοφ του πλθκυςμοφ θλικίασ
18-64 ετϊν που εκφράηει φόβο για ενδεχόμενθ αποτυχία τθσ επιχειρθματικισ του δραςτθριότθτασ
(50,9% το 2010 ζναντι 45% το 2009).
Καινοτομία: βάςει τθσ ζκκεςθσ για τθν Επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα για το ζτοσ 2010-2011 που
διεξιχκθ από το ΙΡΒΕ και το Σαγκόςμιο Σαρατθρθτιριο για τθν Επιχειρθματικότθτα (GEM)5, το 2010
μόλισ των 13% των επιχειριςεων αρχικϊν ςταδίων κεωρεί ότι τα προϊόντα / υπθρεςίεσ που
προςφζρει ι κα προςφζρει είναι εντελϊσ νζα για τουσ πελάτεσ που απευκφνονται, ενϊ δφο ςτισ
τρεισ επιχειριςεισ κεωροφν ότι τα προϊόντα / υπθρεςίεσ τουσ δεν κα αποτελζςουν καμία
καινοτομία για κανζναν πελάτθ. Αντίκετα το 2008 μία ςτισ τζςςερισ επιχειριςεισ ζκρινε πωσ τα
προϊόντα / υπθρεςίεσ που προςφζρει είναι εντελϊσ καινοτόμα για όλουσ τουσ πελάτεσ. Επιπλζον
ςφμφωνα με ζρευνα που διεξιχκθ μεταξφ 22 Αυγοφςτου και 7 Ρκτωβρίου 2011 από τθν Ευρωπαϊκι
Μεντρικι Φράπεηα και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςχετικά με τθν «Σρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ των
μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων ςτθ ηϊνθ του ευρϊ» 6, οι ελλθνικζσ ΞΞΕ παρουςιάηουν χαμθλι

4

Η επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα 2010-2011 – Η «μικρι» επιχειρθματικότθτα ςε περίοδο κρίςθσ, Ιανουάριοσ 2012,
Παρατθρθτιριο Επιχειρθματικότθτασ του Ιδρφματοσ Οικονομικϊν και Βιομθχανικϊν Ερευνϊν (ΙΟΒΕ) ωσ ελλθνικόσ εταίροσ
του Παγκόςμιου Παρατθρθτθρίου Επιχειρθματικότθτασ (Global Entrepreneurship Monitor –GEM)
5
Βλζπε υποςθμείωςθ ςθμείωςθ 4
6
Βλζπε υποςθμείωςθ 3
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απόδοςθ ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ νζων ι βελτιωμζνων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν ι μεκόδων
παραγωγισ (17,5%), ενϊ καλφτερθ εικόνα παρουςιάηει το 35% των ΞΞΕ το οποίο διλωςε ότι τουσ
τελευταίουσ 12 μινεσ ζχει προωκιςει ςτθν αγορά κάποιο νζο ι ςθμαντικά βελτιωμζνο προϊόν ι
υπθρεςία.
Εξωςτρζφεια / διεκνοποίθςθ: παρά τα ενκαρρυντικά αποτελζςματα που ανζδειξε μια μελζτθ για
τθ χαρτογράφθςθ του επιπζδου διεκνοποίθςθσ των ευρωπαϊκϊν ΞΞΕ που ξεκίνθςε θ Ευρωπαϊκι
Επιτροπι το 20097, θ οποία κατατάςςει τθν Ελλάδα ςτθν ζκτθ κατά ςειρά κζςθ μεταξφ των χωρϊν
τθσ ΕΕ-27 που ζχουν άμεςθ εξαγωγικι δραςτθριότθτα, και αντίςτοιχα ςτθν πρϊτθ κζςθ μεταξφ των
χωρϊν τθσ ΕΕ-27 που αναφζρουν ότι οι ΞΞΕ είναι ενεργζσ ςε κάποιουσ από τουσ ζξι παράγοντεσ
που κακορίηουν τθν εξωςτρζφεια (ειςαγωγζσ, εξαγωγζσ, άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ, τεχνικι
ςυνεργαςία, κζςθ τθσ χϊρασ ωσ υπεργολάβοσ άλλων ξζνων χωρϊν, φπαρξθ υπεργολάβων ςε ξζνεσ
χϊρεσ), τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι ελλθνικζσ ΞΞΕ δρουν αναςταλτικά ςτθν ανάπτυξθ
εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ. Ζτςι ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ «Observatory of European SMEs -2007 Flash Eurobarometer»8, όπου καταγράφονται οι ςθμαντικότεροι παράγοντεσ οι οποίοι ευνοοφν τθν
ανάπτυξθ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ ςτισ επιχειριςεισ τθσ ΕΕ, θ άρςθ ςυνοριακϊν ελζγχων, το
ενιαίο νόμιςμα και θ ενιαία νομοκεςία για τθν αγορά (ςυμπεριλαμβανομζνων των εναρμονιςμζνων
τεχνικϊν προτφπων) αποτελοφν για τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ελλθνικϊν ΞΞΕ τουσ
ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ για τθν ανάπτυξθ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ. Επιπλζον μεταξφ των
ελλθνικϊν ΞΞΕ οι οποίεσ κατζγραψαν ζςοδα από εξαγωγζσ, θ ζλλειψθ γνϊςεων για τισ ξζνεσ
αγορζσ αποτζλεςε το πρϊτο ςτθν κατάταξθ πρόβλθμα για τθν ανάπτυξθ εξαγωγϊν ςτισ πολφ μικρζσ
και μικρζσ επιχειριςεισ, ενϊ για τισ επιχειριςεισ με προςωπικό από 50-249 άτομα το ςθμαντικότερο
εμπόδιο ιταν θ ακαταλλθλότθτα των προϊόντων / υπθρεςιϊν. Φο δεφτερο ςυχνότερο πρόβλθμα για
τισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ ιταν οι υφιςτάμενοι δαςμοί ςτισ χϊρεσ προοριςμοφ (19,5%), ενϊ για
τισ μικρζσ επιχειριςεισ εξίςου ςθμαντικό πρόβλθμα ιταν οι ιςχφοντεσ κανονιςμοί ςε χϊρεσ εκτόσ ΕΕ
(13%).
Ανταγωνιςτικότθτα: ςφμφωνα με τθν ετιςια ζκκεςθ του World Economic Forum (WEF)9 για το 2011
ο ςφνκετοσ δείκτθσ τθσ Σαγκόςμιασ Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν Ελλάδα διαμορφϊκθκε ςε 3,9 (ςε
κλίμακα από 1 – 7, με το 1 να αντιπροςωπεφει το λιγότερο επικυμθτό αποτζλεςμα). Μφριοι λόγοι

7
8
9

Internationalization of European SMEs, Άνοιξθ 2009, EIM/GDCC
Flash Eurobarometer No 196: “Observatory of European SMEs”, Fieldwork: November-December 2006, Report: May 2007
Βλζπε υποςθμείωςθ 2
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τθσ επιδείνωςθσ που παρουςίαςε θ χϊρα ςτθ ςυνολικι τθσ ανταγωνιςτικότθτα ςφμφωνα με το
WEF, εκτιμάται ότι είναι: α) θ ςυνεχόμενθ κρίςθ χρζουσ και κατά ςυνζπεια θ αςτάκεια του
μακροοικονομικοφ τθσ περιβάλλοντοσ, όπου θ Ελλάδα κατζλαβε τθν 140θ κζςθ ανάμεςα ςε 142
χϊρεσ, β) θ αποδοτικότθτα και εμπιςτοςφνθ ςτισ χρθματοοικονομικζσ αγορζσ (110 θ κζςθ), γ) θ όχι
αρκετά ευζλικτθ αγορά εργαςίασ (126θ κζςθ). Αντίκετα, κινθτιρια δφναμθ για τθν ενίςχυςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ, εκτιμάται ότι είναι θ ςχετικά υψθλι εκπαίδευςθ του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ
χϊρασ και θ υψθλι τεχνολογικι ετοιμότθτα.
Γραφειοκρατία: βάςει τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ Επιχειρθματικότθτασ για το 2012, τθσ Σαγκόςμιασ
Φράπεηασ “Doing Business”10, θ εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τθν δθμιουργία των υπθρεςιϊν μιασ
ςτάςθσ ςυνζβαλλε ουςιαςτικά ςτθν ελαχιςτοποίθςθ του χρόνου που απαιτείται για τθν ίδρυςθ μιασ
εταιρείασ. Ωςτόςο, θ ελλθνικι πραγματικότθτα απζχει ςθμαντικά από τα επικυμθτά αποτελζςματα
που προβλζπουν τθν ίδρυςθ μιασ εταιρείασ ςε μια θμζρα με μια μόνο διαδικαςία κατατάςςοντασ
ζτςι τθ χϊρα μασ ςτθν 135θ κζςθ. Ζτςι ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Σαγκόςμιασ Φράπεηασ για τθ
ςφςταςθ μιασ εταιρείασ το 2011 απαιτοφνται 10 διαδικαςίεσ, ο χρόνοσ ίδρυςθσ ιταν 10 θμζρεσ ενϊ
το κόςτοσ ωσ ποςοςτό του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ υπολογίςτθκε ςε 20,1% το 2011.

2.1.2 Το Ελλθνικό πλαίςιο πολιτικϊν για τισ ΜΜΕ
Για τθ ςυμμόρφωςθ των εκνικϊν πολιτικϊν με τισ αντίςτοιχεσ ευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ που
λαμβάνονται ςε επίπεδο ΕΕ, θ ελλθνικι πολιτεία ζχει υιοκετιςει ςειρά μζτρων που βαςικό ςκοπό
ζχουν αφενόσ τθν ενςωμάτωςθ ςτο ελλθνικό ρυκμιςτικό πλαίςιο των κανόνων που επιβάλλονται
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και αφετζρου, τθν περαιτζρω υποβοικθςθ των μικρομεςαίων
επιχειριςεων. Υτθ ςυνζχεια ςυνοψίηονται οι κυριότερεσ από αυτζσ τισ πρωτοβουλίεσ και τα μζτρα
που εφαρμόηονται ςε εκνικό επίπεδο, τα τελευταία ζτθ, όπωσ αυτά περιγράφθκαν αναλυτικά ςτο
τζταρτο παραδοτζο του Ζργου με κζμα «Ρι εξελίξεισ ςτο επιχειρθματικό περιβάλλον». Υθμειϊνεται
ότι ςτο παρόν κεφάλαιο ζχουν προςτεκεί κάποιεσ πρόςφατεσ πρωτοβουλίεσ που ζχουν υιοκετθκεί
για τθν ενίςχυςθ τθσ κζςθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων.
Εκνικό Σχζδιο Στιριξθσ των Μικρομεςαίων Επιχειριςεων: τζκθκε ςε ιςχφ από το Χπουργείο
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Οαυτιλίασ (ΧΣΑΑΟ) τον Ιοφλιο του 2010, με ςκοπό να
ενςωματϊςει τισ δζκα αρχζσ τθσ ευρωπαϊκισ πρωτοβουλίασ SBA. Φο εν λόγω ςχζδιο που
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υιοκετικθκε για τθν προγραμματικι περίοδο 2010-2013, δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε τομείσ όπωσ θ
εξωςτρζφεια, θ παραγωγικι αναδιάρκρωςθ των ΞΞΕ, θ καινοτομία θ πράςινθ ανάπτυξθ, ενϊ
παράλλθλα επιχειρεί να δϊςει απάντθςθ ςτα προβλιματα ρευςτότθτασ των ΞΞΕ κυρίωσ μζςω τθσ
ςφςταςθσ του Φαμείου Επιχειρθματικότθτασ για τθ χρθματοδότθςθ επενδφςεων, τθσ ενεργοποίθςθσ
του χρθματοδοτικοφ εργαλείου JEREMIE για τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ των ΞΞΕ και τθσ
προκιρυξθσ μιασ δζςμθσ επιδοτοφμενων προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του ΕΥΣΑ 2007-2013.
Εκνικόσ Απεςταλμζνοσ τθσ Ελλάδασ για τισ ΜΜΕ (National SME Envoy): κακιερϊκθκε τον Απρίλιο
του 2012, μζςω ςχετικισ απόφαςθσ του ΧΣΑΑΟ, ϊςτε θ Ελλάδα να ςυμμετζχει ςτο δίκτυο εκνικϊν
απεςταλμζνων των κρατϊν – μελϊν για τισ ΞΞΕ, προκειμζνου να προωκθκεί και ςυντονιςκεί
καλφτερα θ εφαρμογι του SBA ςε εκνικό επίπεδο. Υτθν εν λόγω Χπουργικι Απόφαςθ κακορίηονται
θ αποςτολι και τα κακικοντα του Εκνικοφ Απεςταλμζνου τθσ Ελλάδασ για τισ ΞΞΕ, ζτςι ϊςτε να
προωκθκεί με τον καλφτερο δυνατό τρόπο ο ςυντονιςμόσ των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςε
κζματα που εμπίπτουν ςτο πλαίςιο του SBA και να δθμιουργθκεί ζνασ ενεργόσ ςφνδεςμοσ
επικοινωνίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, των ελλθνικϊν ΞΞΕ και των εκπροςϊπων τουσ,
και τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
Απλοποίθςθ τθσ γραφειοκρατίασ: για τθν απλοποίθςθ τθσ γραφειοκρατίασ ςε διάφορεσ
διαδικαςίεσ που διζπουν τθ ςφςταςθ και λειτουργία των ελλθνικϊν ΞΞΕ ζχουν κεςπιςτεί μια
δζςμθ νομοκετικϊν διατάξεων και ζχουν αναλθφκεί πρωτοβουλίεσ όπωσ:


Ο. 3853/2010: λειτουργία των Χπθρεςιϊν μιασ Υτάςθσ (one – stop shop) για τθν απλοποίθςθ
και διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ ζναρξθσ των ΡΕ, ΕΕ, ΕΣΕ και ΑΕ



Ο. 3982/2011: κζςπιςθ ενόσ νζου ςυςτιματοσ αδειοδότθςθσ το οποίο αφορά α) ςτθν
απλοποίθςθ τθσ αδειοδότθςθσ 16 τεχνικϊν επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων β) ςτθν
επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν ζκδοςθσ αδειϊν των μεταποιθτικϊν επιχειριςεων, ςτθ μείωςθ
του κόςτουσ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ και ςτθν αποςαφινιςθ των διαδικαςιϊν
αδειοδότθςθσ. γ) ςτθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ επιχειρθματικϊν πάρκων



Ο.4014/2011: απλοποίθςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ
και μείωςθ του αρικμοφ των επενδυτικϊν ζργων που απαιτοφν τθ ςφνταξθ Ξελετϊν
Σεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων



Ο.4072/10-04-2012: Σολυνομοςχζδιο για τθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ
ςτο οποίο περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων θ κζςπιςθ μιασ νζασ εταιρικισ μορφισ, τθσ
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ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρίασ (Ι.Μ.Ε.), προςαρμοςμζνθσ ςτισ ανάγκεσ τθσ μικρομεςαίασ
επιχείρθςθσ
Στιριξθ ρευςτότθτασ και διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ των ΜΜΕ ςε χρθματοδότθςθ: για τθν ενίςχυςθ
τθσ ρευςτότθτασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων και κατ’ επζκταςθ των ΞΞΕ κακϊσ και για τθ
διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςισ τουσ ςε κεφάλαια, ζχουν αναλθφκεί οι ακόλουκεσ πρωτοβουλίεσ:


το 2011 ςυςτάκθκε το Εκνικό Φαμείο Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ (ΕΦΕΑΟ ΑΕ) το
οποίο ςτοχεφει ςτθ ροι κεφαλαίων προσ τισ επιχειριςεισ μζςω τθσ προϊκθςθσ
ανακυκλοφμενων χρθματοοικονομικϊν προϊόντων αντί των επιχορθγιςεων, τα οποία κα
χρθςιμοποιθκοφν κατά κφριο λόγο για τθν υλοποίθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων. Φο ΕΦΕΑΟ
υποκακιςτά ςε όλα τα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ το Φαμείο Εγγυοδοςίασ Ξικρϊν και
Σολφ Ξικρϊν Επιχειριςεων (ΦΕΞΣΞΕ ΑΕ). Σροσ το παρόν, το ΕΦΕΑΟ ζχει δθμιουργιςει τρία
ταμεία δανειοδοτιςεων: το Φαμείο Επιχειρθματικότθτασ, το Φαμείο «Εξοικονομϊ κατ’ Ρίκον»
και το Φαμείο «Ενάλιο». Φον Ξάρτιο του 2012, το ΕΦΕΑΟ προζβθ ςε πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ προσ τουσ χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ για τθ ςυγκρότθςθ του Φαμείου
Εγγυοδοςίασ του Φαμείου Επιχειρθματικότθτασ (ΦΕ-ΦΕΣΙΧ) μζςω του οποίου κα παρζχονται
επενδυτικά δάνεια ςτισ ΞΞΕ με τθν εγγφθςθ του ΕΦΕΑΟ.



Σρόγραμμα JEREMIE: αποτελεί πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και του
Ευρωπαϊκοφ Φαμείου Επενδφςεων (ΕΦαΕ), το οποίο παρζχει τθ δυνατότθτα ςτα κράτθ-μζλθ
τθσ ΕΕ να χρθςιμοποιοφν μζροσ των ενιςχφςεων που λαμβάνουν από τα διαρκρωτικά ταμεία,
για τθ χρθματοδότθςθ των ΞΞΕ (υπό τθ μορφι ςυμμετοχϊν ςε ίδια κεφάλαια, δανείων ι
εγγυιςεων. Ξζχρι ςτιγμισ υλοποιοφνται τρεισ δράςεισ ςτο πλαίςιο του χρθματοδοτικοφ
εργαλείου JEREMIE



Ζγκριςθ Υφςταςθσ Φαμείου Εγγφθςθσ για τισ ΞΞΕ: αποτελεί κοινι πρωτοβουλία τθσ
ελλθνικισ κυβζρνθςθσ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ ΕΦΕπ. μζςω τθσ οποίασ κα
παρζχονται δάνεια προσ τισ ελλθνικζσ ΞΞΕ.

Κίνθτρα για επενδφςεισ για ανταγωνιςτικότθτα, τεχνολογικι ανάπτυξθ και καινοτομία: Υτο
πλαίςιο παροχισ κινιτρων προσ τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ϊςτε να αναπτυχκοφν ςτουσ τομείσ
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ τεχνολογίασ και τθσ καινοτομίασ, ζχουν προβλεφκεί: α) θ παροχι
επιχορθγιςεων μζςω τθσ υλοποίθςθσ δζςμθσ δράςεων (που ςτοχεφουν ενδεικτικά ςτθν ενίςχυςθ
τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ Ε&Α, τθν ενίςχυςθ ςυγκεκριμζνων τομζων τθσ οικονομίασ, τθν
ενίςχυςθ πρωτοβουλιϊν ςτον τομζα τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ των ΞΞΕ κ.λ.π) ςτο πλαίςιο του ΕΥΣΑ
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2007-2013, και β) θ παροχι τριϊν ειδϊν ενιςχφςεων μζςω του νζου επενδυτικοφ νόμου (Ο.
3908/2011), δθλαδι τθ φορολογικι απαλλαγι, τθν επιχοριγθςθ και τθν επιδότθςθ χρθματοδοτικισ
μίςκωςθσ (leasing).
Ρρωτοβουλία StartUp Greece: αποτελεί μια διαδικτυακι πλατφόρμα θ οποία δθμιουργικθκε ςτα
μζςα του 2011 με τθν υποςτιριξθ του ΧΣΑΑΟ και ςε ςυνεργαςία με κοινότθτεσ νζων
επιχειρθματιϊν, με ςκοπό να ςυγκεντρϊςει πλθροφορίεσ και λειτουργίεσ δικτφωςθσ ςχετικά με τθν
ελλθνικι επιχειρθματικότθτα. Η εν λόγω πλατφόρμα αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο για όποιον
ενδιαφζρεται να επιχειριςει ςτθν Ελλάδα δεδομζνου ότι ςυνδυάηει μια online κοινότθτα
επιχειρθματικότθτασ (όπου ςυμμετζχουν επιχειρθματίεσ, νζοι που ενδιαφζρονται να επιχειριςουν,
ειδικοί ςε κζματα του επιχειρείν, επενδυτζσ, επιχειρθματικοί άγγελοι, ςτελζχθ χρθματοπιςτωτικϊν
οργανιςμϊν, ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ κ.λ.π.) και μια βάςθ γνϊςθσ και πλθροφορίασ ςτθν
οποία περιλαμβάνονται διαδικαςίεσ, ιςτορίεσ επιτυχίασ, δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ κλπ.
Φορολογικι μεταρρφκμιςθ: με τον Ο. 3943/2011 ψθφίςτθκε θ νζα φορολογικι μεταρρφκμιςθ
βάςει τθσ οποίασ ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ για τα νομικά πρόςωπα (ΑΕ και ΕΣΕ) διαμορφϊνεται
ςτο 20% από 01/01/2011 και εφαρμόηεται ςτο ςφνολο των κερδϊν. Ξε τον ςυγκεκριμζνο νόμο
κεςπίςτθκε θ μείωςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι από το 25% που ίςχυε τον Ξάρτιο του 2011 ςε
20%, ςε χρόνο ςυντομότερο από ότι είχε αρχικά αποφαςιςτεί (δθλαδι να μειωκεί ςε 20% ςταδιακά
μζχρι το 2014) λόγω τθσ βακφτερθσ φφεςθσ τθσ χϊρασ. Υτο πλαίςιο αυτό ςτο προςεχζσ διάςτθμα
αναμζνονται ςυχνζσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο κζμα τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ.
Επιτάχυνςθ τθσ απορρόφθςθσ των ευρωπαϊκϊν κονδυλίων: το 2010 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι
αφξθςε το ποςοςτό τθσ κοινοτικισ χρθματοδότθςθσ ςτα προγράμματα για τθν Ελλάδα από 75% ςε
85%, ενϊ ςτα τζλθ του 2011 πραγματοποίθςε επιπλζον προςωρινι αφξθςθ του ποςοςτοφ ςε 95%.
Επιπλζον με ςτόχο τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ αξιοποίθςθσ των διαρκρωτικϊν πόρων δθμιουργικθκε
Ρμάδα Δράςθσ (Task Force) τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
Σχζδιο Δράςθσ «Μια Ελλάδα Φιλικι ςτισ Επιχειριςεισ»: Φο ςχζδιο δράςθσ εκπονικθκε από το
Χπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Οαυτιλίασ ςε ςυνεργαςία με δϊδεκα κατά
περίπτωςθ ςυναρμόδια Χπουργεία. Αποτελεί μια δζςμθ 80 δράςεων πολιτικισ για τθν άρςθ των
πλζον ςθμαντικϊν εμποδίων ςτθν επιχειρθματικότθτα, διατυπϊνοντασ παράλλθλα τισ βαςικζσ
ενζργειεσ πολιτικισ και τισ νομοκετικζσ δράςεισ με τισ οποίεσ κα υποςτθρίηεται θ
επιχειρθματικότθτα και θ ανταγωνιςτικότθτα ςε μακροπρόκεςμο ορίηοντα. Ρι προτεινόμενεσ
πολιτικζσ / νομοκετικζσ ρυκμίςεισ ομαδοποιοφνται ςε δζκα πεδία ενεργειϊν τα οποία καλφπτουν
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όλο το κφκλο ηωισ μιασ επιχείρθςθσ: ςφςταςθ, εγκατάςταςθ, εργαςιακά και αςφαλιςτικά κζματα,
μεταφορζσ, προβλιματα ςτθ λειτουργία των αγορϊν, ςυναλλαγζσ με το δθμόςιο – ανάλθψθ
κρατικϊν προμθκειϊν, φορολογία, ΕΥΣΑ 2007-2013, ζρευνα/καινοτομία, λφςθ – εκκακάριςθ
επιχείρθςθσ.
Ρ νζοσ νόμοσ περί εμπορικϊν ςθμάτων (άρ. 121 –183 Ο.4072/2012 Α' 86) τζκθκε ςε ιςχφ τον
Απρίλιο 2012 και θ ζναρξθ εφαρμογισ του τοποκετείται τον Ρκτϊβριο 2012. Υτο νόμο αυτό
ενςωματϊνονται κοινοτικζσ οδθγίεσ αλλά και απλοποιοφνται οι διαδικαςίεσ απονομισ ςιματοσ. Ξε
τον νζο νόμο, μεταξφ άλλων, επιταχφνεται θ διαδικαςία καταχϊριςθσ ςιματοσ με τθν ειςαγωγι του
κεςμοφ του εξεταςτι (μονομελοφσ οργάνου) για όςα ςιματα δεν παρουςιάηουν απαράδεκτο και
ειςάγονται προκεςμίεσ για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επιπλζον με τον νόμο αυτό
αναβακμίηεται ο ρόλοσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ Υθμάτων, ενςωματϊνονται ρυκμίςεισ που
αφοροφν ςτθν προςταςία των διεκνϊν ςθμάτων και ειςάγεται θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ
υποβολισ τθσ διλωςθσ καταχϊριςθσ ςιματοσ και θ θλεκτρονικι τιρθςθ του βιβλίου ςθμάτων, ενϊ
επιπλζον μειϊνεται το φψοσ των υφιςταμζνων ςιμερα τελϊν που αφοροφν ςτα εμπορικά ςιματα.
Σφςταςθ αρχισ δθμοςίων ςυμβάςεων: με τον νόμο 4013/2011 ςυςτάκθκε θ ανεξάρτθτθ αρχι
δθμοςίων ςυμβάςεων μζςω τθσ οποίασ επιδιϊκεται θ παρακολοφκθςθ τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ
ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, θ βελτίωςθ και ενοποίθςθ του ςυναφοφσ νομικοφ
πλαιςίου, ο ςυντονιςμόσ και εξορκολογιςμόσ τθσ πρακτικισ των ανακετουςϊν αρχϊν, κακϊσ και θ
προαγωγι τθσ διαφάνειασ ςτο πεδίο τθσ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Ειδικότερα, τα οφζλθ του προτεινόμενου ςχεδίου νόμου ςυνίςτανται ςτον εκςυγχρονιςμό και
εξορκολογιςμό του υφιςτάμενου κεςμικοφ και νομοκετικοφ πλαιςίου ςτισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ
και εκτζλεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων με απϊτερο ςτόχο α) τθ μείωςθ και τον ζλεγχο των
δαπανϊν του κράτουσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, β) τθ διευκόλυνςθ και ενκάρρυνςθ τθσ
ςυμμετοχισ των ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων ςτουσ διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου και γ)
τθν ανάπτυξθ ενόσ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ
διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ. Σαράλλθλα με τον ίδιο νόμο ςυςτινεται ςτο Χπουργείο
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Οαυτιλίασ, Μεντρικό Ηλεκτρονικό Ξθτρϊο Δθμοςίων
Υυμβάςεων, με ςκοπό τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και δθμοςίευςθ ςτοιχείων, που αφοροφν τισ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.
Εκνικι Στρατθγικι για τισ εξαγωγζσ: Φο Δεκζμβριο του 2010, για πρϊτθ φορά καταρτίςτθκε ζνα
ςυνεκτικό ςχζδιο για τθν εξωςτρζφεια, ενϊ τον Απρίλιο του 2012 θ πρωτοβουλία αυτι
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επικαιροποιικθκε. Η Εκνικι Υτρατθγικι για τισ εξαγωγζσ ςτθρίηεται ςε τρεισ πυλϊνεσ που
αντικατοπτρίηουν τισ ανάγκεσ και τθν οπτικι του εξαγωγζα:
(α) Φθ διεφρυνςθ τθσ εξαγωγικισ βάςθσ (Enlarging Greece’s export base), δθλαδι αφξθςθ του
αρικμοφ των προϊόντων και των εταιριϊν που εξάγουν. Ρ άξονασ περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ
ολοκλθρωμζνων τομεακϊν πολιτικϊν (κεςμικά, χρθματοδοτικά κλπ) για τθν αφξθςθ τθσ εξαγϊγιμθσ
παραγωγικισ βάςθσ τθσ χϊρασ ανά κλάδο.
(β) Φθν προϊκθςθ των εξαγωγϊν (Exports promotion), δθλαδι τα παραγόμενα προϊόντα να βρουν
αγοραςτζσ ςτο εξωτερικό, μζςω τθσ επαναπροςζγγιςθσ των παραδοςιακϊν προοριςμϊν και τθ
διείςδυςθ ςε νζεσ αναδυόμενεσ αγορζσ.
(γ) Φθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν για τθν πραγματοποίθςθ εξαγωγϊν και ειςαγωγϊν (Exports
facilitation), δθλαδι τθ διευκόλυνςθ του εξαγωγζα ςτθν αποςτολι του παραγόμενου προϊόντοσ
ςτον αγοραςτι του εξωτερικοφ.
Απλοποίθςθ τθσ ελλθνικισ νομολογίασ για το εξωτερικό εμπόριο: με τθν ψιφιςθ του
Σολυνομοςχεδίου Ο.4072/10-04-2012 καταργικθκαν οι παρωχθμζνοι νόμοι για τισ εξαγωγζσ του
που ίςχυαν από το 1959 και το 1979. Ρ νζοσ νόμοσ, μεταξφ άλλων προβλζπει:


τθν δυνατότθτα διενζργειασ εξαγωγϊν για οποιονδιποτε ζμπορο (ΓΕΞΗ, Ξθτρϊο
Εξαγωγϊν),



μια ολοκλθρωμζνθ ψθφιακι πλατφόρμα (το Single Window),



τθ μετατροπι του Ξθτρϊου Εξαγωγζων ςε Ξθτρϊο Εξαγωγϊν, για να δοκεί ζμφαςθ ςτο τι
εξάγουμε μαηί με το ποιοσ εξάγει, και αυτόματθ ςχετικι ενθμζρωςθ των ςτοιχείων μζςω του
Single Window,



τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ ο εξαγωγζασ να εγγράφεται ςε ειδικό μθτρϊο ςτα
Επιμελθτιρια με επιπλζον κόςτοσ (αρκεί θ εγγραφι ςτο ΓΕΞΗ),



τθν τοποκζτθςθ του cluster των εξαγωγικϊν ςυνδζςμων ΣΥΕ‐ΥΕΒΕ‐ΥΕΜ ςε επιτροπι για το
Βραβείο Εξαγωγζα, ϊςτε να αναδειχκοφν καλά παραδείγματα και πρακτικζσ εταιριϊν με
εξαγωγικι δραςτθριότθτα.

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Single Window: ςτα τζλθ του 2011 ανακοινϊκθκε θ ζνταξθ τθσ Σράξθσ
Σλθροφοριακό Υφςτθμα Single Window ςτο ΕΣ Ψθφιακι Υφγκλιςθ και πζντε περιφερειακά
προγράμματα. Ρ προχπολογιςμόσ τθσ πράξθσ ανζρχεται ςε 1,090,000.00 και αφορά ςτθ δθμιουργία
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μίασ

πανεκνικισ

διαδικτυακισ

πλατφόρμασ

ςτθ

βάςθ

ενόσ

Ενιαίου

Ρλοκλθρωμζνου

Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ (ΕΡΣΥ) μιασ ςτάςθσ για τθν θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ όλων των
διαδικαςιϊν εμπορικϊν εξαγωγϊν και ειςαγωγϊν, όπωσ θ υποβολι αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν,
ελζγχου και ζκδοςθσ βεβαιϊςεων, πιςτοποιθτικϊν, αδειϊν, εγγράφων ςυγκατακζςεων ςφμφωνα
με τθν κείμενθ νομοκεςία.
Διακρατικό πρόγραμμα Transfer of Knowledge – Transfer of Human Capital (T.O.K. – T.O.C.): ςτισ
26 Ξαρτίου 2012 ζγινε θ επίςθμθ ζναρξθ του εν λόγω διακρατικοφ προγράμματοσ του Βιοτεχνικοφ
Επιμελθτθρίου Ακινασ το οποίο αφορά ςτθ μεταβίβαςθ επιχειριςεων και ζχει τίτλο «Ξεταφορά
Γνϊςθσ – Ξετακίνθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ». Υκοπόσ του ζργου είναι να παρζχει ςτο γθράςκον
εργατικό δυναμικό και ςτουσ διαδόχουσ του, τισ ικανότθτεσ και τισ γνϊςεισ για μία επιτυχι
επιχειρθματικι διαδοχι. Επίςθσ, ςτόχοσ είναι θ ανταλλαγι εμπειριϊν ςχετικά με τθν ενίςχυςθ του
ανκρϊπινου κεφαλαίου ςτο ηιτθμα τθσ μεταβίβαςθσ επιχειριςεων, τθν αναγνϊριςθ ορκϊν
πρακτικϊν, τθν ανάπτυξθ νζων υποςτθρικτικϊν δομϊν, τθ δθμιουργία μιασ ςυνεχοφσ ςυνεργαςίασ
και το ςτιςιμο μίασ πλατφόρμασ ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ και γνϊςθσ μεταξφ των εταίρων του
ζργου. Υτο ζργο, το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το πρόγραμμα «εδαφικισ ςυνεργαςίασ»
Interreg IVC με ςυνολικό προχπολογιςμό €1.722. 660,80, ςυμμετζχουν: από τθν Ελλάδα το
Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακινασ και ο Διμοσ Ξαρακϊνοσ, από τθ Υκωτία το Σανεπιςτιμιο
Strathclyde, από τθν Ρλλανδία το Κδρυμα Ανάπτυξθσ των Επιχειριςεων BDF, από τθν Ιςπανία το
Επιμελθτιριο τθσ Βαρκελϊνθσ, από τθ Νετονία το Φεχνολογικό Σάρκο τθσ χϊρασ και από τθ
Βουλγαρία ο Διμοσ του Kardzhali.

2.2

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ
ΣΕ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ

2.2.1 Η κζςθ τθσ Μικρομεςαίασ Επιχείρθςθσ ςτθν ΕΕ-27
πωσ προαναφζρκθκε ςτθν παράγραφο 2.1.1 του παρόντοσ, θ κζςθ τθσ Ξικρομεςαίασ Επιχείρθςθσ
ςτθν Ευρϊπθ των 27 εξετάηεται μζςω των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων διαρκρωτικϊν ερευνϊν για τθν
επιχειρθματικότθτα τθσ Eurostat (Structural Business Statistics, SBS). Για τα ζτθ 2011 και 2012 τα
διακζςιμα ςτοιχεία βαςίηονται ςε προβλζψεισ που πραγματοποίθςε θ Eurostat ςε ςυνεργαςία με
τθν Ecorys, τθν Cambridge Econometrics και τισ επίςθμεσ εκνικζσ πθγζσ των κρατϊν – μελϊν.
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Βάςει των ςτοιχείων αυτϊν γίνεται ςαφζσ ότι παρά τθν μείωςθ του αρικμοφ τουσ (κατά 2%
περίπου) μετά τθν κρίςθ του 2009, οι ΞΞΕ εξακολουκοφν να αποτελοφν τθ ραχοκοκαλιά τθσ
ευρωπαϊκισ οικονομίασ, καλφπτοντασ το 99,8% (20,8 εκ.) περίπου του ςυνολικοφ αρικμοφ των
επιχειριςεων (τθσ NFBE). Η ςυντριπτικι πλειονότθτα των ευρωπαϊκϊν ΞΞΕ (92,1%) ανικει ςτθν
κατθγορία των πολφ μικρϊν επιχειριςεων. Αντίκετα το ποςοςτό των μεγάλων επιχειριςεων ςτθν
Ευρϊπθ το 2010 διαμορφϊκθκε ςε μόλισ 0,2%.
Η ςυμμετοχι των ΞΞΕ ςτθν ευρωπαϊκι οικονομία εξακολουκεί να είναι ςθμαντικι. Ζτςι, το 2010 θ
προςτικζμενθ αξία των ευρωπαϊκϊν ΞΞΕ ανερχόταν ςε 3.493 δις. περίπου, καλφπτοντασ το 58,4%
του ςυνόλου, ενϊ οι μεγάλεσ επιχειριςεισ που αποτελοφν μόνο το 0,2% του πλθκυςμοφ,
παριγαγαν το 42% του προϊόντοσ τθσ οικονομίασ.
Υε όρουσ απαςχόλθςθσ, οι ευρωπαϊκζσ ΞΞΕ αν και καλφπτουν το 66,9% του ςυνόλου,
παρουςιάηουν ςθμαντικι μείωςθ του μζςου αρικμοφ απαςχολοφμενων ανά επιχείρθςθ (το 2007
εκτιμάται ότι μία ΞΞΕ απαςχολοφςε κατά μζςο όρο 4,3 άτομα ενϊ το 2010 το εν λόγω μζγεκοσ
διαμορφϊνεται ςε 4,21, ενϊ για το 2011 ςθμειϊκθκε περαιτζρω μείωςθ του μεγζκουσ ςε 4,18). Υε
ςχζςθ με τθν απαςχόλθςθ αξιοςθμείωτο είναι ότι ςφμφωνα με τθν τελευταία αναςκόπθςθ του
Ευρωπαϊκοφ Σαρατθρθτθρίου Απαςχόλθςθσ για το 2010, θ αυτοαπαςχόλθςθ ςτθν ΕΕ-27
επθρεάςτθκε λιγότερο αρνθτικά από τθν οικονομικι κρίςθ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ ΞΞΕ. Ειδικότερα,
το 2009 ο αρικμόσ των αυτοαπαςχολοφμενων μειϊκθκε κατά 1% ζναντι 2% τθσ μείωςθσ των
εξαρτθμζνων εργαηόμενων. Ξάλιςτα, ςε οριςμζνεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ (μεταξφ των οποίων θ Ελλάδα, θ
Νετονία και το Ην. Βαςίλειο) ςθμειϊκθκε αφξθςθ των αυτοαπαςχολοφμενων.
Αναφορικά με τουσ μζςουσ μιςκοφσ που ιςχφουν για τισ ΞΞΕ και τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ ςτθν ΕΕ27, αναφζρεται ότι το 2010, ο μζςοσ εβδομαδιαίοσ μιςκόσ των μεγάλων επιχειριςεων ιταν 2,6
φορζσ μεγαλφτεροσ απ’ ότι ςτισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. Γενικά, ανάμεςα ςτισ επιμζρουσ
κατθγορίεσ των ΞΞΕ, παρατθρείται διαφοροποίθςθ των μιςκϊν, με τισ πολφ μικρζσ να
προςφζρουν κατά μζςο όρο αρκετά χαμθλότερουσ μιςκοφσ, ςε ςχζςθ με τισ μικρζσ και μεςαίεσ
επιχειριςεισ.
Ξια γενικι διαπίςτωςθ που προκφπτει από τθν ετιςια αναςκόπθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για
τισ ΞΞΕ το 2010-2011 είναι θ διαφορετικι πορεία και θ άνιςθ κατανομι τθσ ανάπτυξθσ των ΞΞΕ
μεταξφ των κρατϊν – μελϊν τθσ ΕΕ-27. Ζτςι ςτθν πλειοψθφία των χωρϊν τθσ ΕΕ-27 ςθμειϊνεται
ανάπτυξθ (δθλ. κετικοί ρυκμοί προςτικζμενθσ αξίασ) θ οποία όμωσ ςυνοδεφεται από αρνθτικοφσ
ρυκμοφσ απαςχόλθςθσ, δθλαδι από περιοριςμζνθ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ. Επιπλζον
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βάςει τθσ ετιςιασ αναςκόπθςθσ εντοπίηονται άλλεσ δφο ομάδεσ ΞΞΕ οι οποίεσ όμωσ
ςυγκεντρϊνουν μικρότερο αρικμό χωρϊν α) εκείνεσ που ςθμειϊνουν ανάπτυξθ και ςυνοδεφεται
από κετικοφσ ρυκμοφσ απαςχόλθςθσ και (β) εκείνεσ που δεν ςθμειϊνουν ανάπτυξθ και ταυτόχρονα
ςθμειϊνουν αρνθτικοφσ ρυκμοφσ απαςχόλθςθσ.
Ρ λόγοσ τθσ άνιςθσ αυτισ κατανομισ τεκμθριϊνεται από μια ςειρά παράγοντεσ, οι οποίοι
αποτελοφν και τουσ βαςικοφσ τομείσ ςτουσ οποίεσ οι ευρωπαϊκζσ ΞΞΕ ςθμειϊνουν αρνθτικζσ
επιδόςεισ:
Επενδφςεισ: βάςει των εκτιμιςεων που γίνονται από τθν Eurostat ςε ςυνεργαςία με τθν Ecorys και
τθν Cambridge Econometrics, θ τάςθ των επενδφςεων ςτθν ΕΕ-27 (επενδφςεισ / προςτικζμενθ αξία)
δεν ζχει βελτιωκεί και παραμζνει ςε χαμθλά επίπεδα. Ειδικότερα, το 2010 θ τάςθ για επενδφςεισ
ανιλκε ςε 17,2% για τισ ΞΞΕ τθσ NFBE, ζναντι 17,6% το 2009 και 19% το 2008. Η υψθλότερθ τάςθ
για επενδφςεισ παρατθρικθκε ςτον κλάδο των ορυχείων και λατομείων και ςτθν παροχι βαςικϊν
αγακϊν, ενϊ θ μικρότερθ ςτον κλάδο των καταςκευϊν.
Εξωςτρζφεια: μία αφξθςθ εξαγωγϊν ςθμαίνει τθν ταχφτερθ ανάκαμψθ των ΞΞΕ, θ οποία δεν
προζρχεται μόνο μζςω τθσ προφανοφσ αφξθςθσ των άμεςων εξαγωγϊν, αλλά και μζςω των
πολλαπλαςιαςτικϊν αποτελεςμάτων που προκαλεί μία αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για πρϊτεσ φλεσ. Ρι
μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ μποροφν να ωφελθκοφν ζμμεςα από μία τζτοια εξζλιξθ, κακϊσ
αποτελοφν προμθκευτζσ πρϊτων υλϊν για τα τελικά προϊόντα.
Καινοτομία: Βάςει των αποτελεςμάτων του “Innovation Union Scoreboard 2010” (IUS) τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Επιχειριςεων και Βιομθχανίασ, διακρίνονται τζςςερισ μεγάλεσ κατθγορίεσ κρατϊν –
μελϊν τθσ ΕΕ-27:
1. Innovation Leaders («αρχθγοί καινοτομίασ»): χϊρεσ που ζχουν επίδοςθ υψθλότερθ από τθ
μζςθ ευρωπαϊκι (Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Υουθδία)
2. Innovation Followers («ακόλουκοι καινοτομίασ»): χϊρεσ που ζχουν επίδοςθ κοντά ςτθ μζςθ
ευρωπαϊκι (Αυςτρία, Βζλγιο, Μφπροσ, Εςκονία, Γαλλία, Ιρλανδία, Νουξεμβοφργο, Ρλλανδία,
Υλοβενία και Ηνωμζνο Βαςίλειο)
3. Moderate Innovators («χϊρεσ μζτριασ καινοτομίασ»): χϊρεσ που ζχουν επίδοςθ χαμθλότερθ
από τθ μζςθ ευρωπαϊκι (Φςεχία, Ελλάδα, Ρυγγαρία, Ιταλία, Ξάλτα, Σολωνία, Σορτογαλία,
Υλοβακία και Ιςπανία)
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4. Modest Innovators («χϊρεσ χαμθλισ καινοτομίασ»): χϊρεσ που ζχουν επίδοςθ αρκετά
χαμθλότερθ από τθ μζςθ ευρωπαϊκι (Βουλγαρία, Νετονία, Νικουανία και Τουμανία).
Σεραιτζρω ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ και πορείασ των ευρωπαϊκϊν ΞΞΕ ςε κζματα καινοτομίασ
αναδεικνφει κάποια κοινά χαρακτθριςτικά. Υφμφωνα με τθν ετιςια αναςκόπθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ για τισ ΞΞΕ το 2010-2011 και τθ Γενικι Γραμματεία Επιχειριςεων και Βιομθχανίασ, θ
πλειονότθτα των ευρωπαϊκϊν ΞΞΕ δεν βαςίηεται ςε E&A για τθν υλοποίθςθ καινοτομιϊν, αλλά ςε
πελάτεσ, προμθκευτζσ ι άλλα δίκτυα και ςυνεργατικοφσ ςχθματιςμοφσ (clusters). Φα κφρια εμπόδια
για τθν πραγματοποίθςθ επενδφςεων από τισ ΞΞΕ εκτιμάται ότι είναι θ περιοριςμζνθ πρόςβαςθ
ςε χρθματοδότθςθ ζργων με υψθλότερο κίνδυνο, θ δφςκολθ πρόςβαςθ ςε νζεσ τεχνολογίεσ, τα
περίπλοκα και ακριβά δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, οι περιοριςμζνοι πόροι, κακϊσ και θ
ζλλειψθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ. Ζνασ από τουσ πιο αποκαρρυντικοφσ παράγοντεσ για
υλοποίθςθ καινοτομιϊν εκτιμάται ότι είναι θ αδυναμία των ΞΞΕ να υιοκετιςουν και να
αξιοποιιςουν καταλλιλωσ τθν προςφερόμενθ από το δθμόςιο υποςτθρικτικι εκπαίδευςθ.
Ρρόςβαςθ ςε χρθματοδότθςθ: ςφμφωνα με τθν πρόςφατθ ζρευνα τθσ Ευρωπαϊκισ Μεντρικισ
Φράπεηασ για τθν πρόςβαςθ των ΞΞΕ τθσ Ευρωηϊνθσ ςε χρθματοδότθςθ, τθν περίοδο Απρίλιοσ –
Υεπτζμβριοσ 2011, διαπιςτϊκθκε ότι θ ανάγκθ των ΞΞΕ τθσ Ευρωηϊνθσ για εξωτερικι
χρθματοδότθςθ αυξικθκε τθν περίοδο αναφοράσ, ενϊ ταυτόχρονα θ πρόςβαςθ ςε τραπεηικό
δανειςμό επιδεινϊκθκε (ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο το 2010). Επιπλζον, θ ζρευνα
καταγράφει ελαφρϊσ χαμθλότερα ποςοςτά επιτυχίασ των ΞΞΕ όταν αιτοφνται για κάποιο δάνειο.
Η πρόςβαςθ ςε χρθματοδότθςθ εξακολουκεί να είναι το δεφτερο ςοβαρότερο πρόβλθμα που
αντιμετωπίηουν οι ΞΞΕ τθσ Ευρωηϊνθσ (ςυγκεντρϊνοντασ το 16% των απαντιςεων τόςο το 2010
όςο και το 2011). Φζλοσ ςθμειϊνεται ότι θ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ χρθματοδότθςθ
αποτελεί μια από τισ δζκα αρχζσ τθσ πρωτοβουλίασ SBA.
Ραροχι «δεφτερθσ ευκαιρίασ»: θ παροχι δεφτερθσ ευκαιρίασ αφορά ςε ζντιμουσ επιχειρθματίεσ
όπου ζχουν πτωχεφςει. Ρ εν λόγω παράγοντασ εντάςςεται επίςθσ από το 2008 ςτισ δζκα αρχζσ του
SBA για τθν ευρωπαϊκι πολιτικι των ΞΞΕ. Υφμφωνα με ζρευνεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
(«Overcoming the stigma of business failure – for a second chance policy» και «A Second Chance for
Entrepreneurs: Prevention of Bankruptcy, Simplification of Bankruptcy Procedures and Support for a
Fresh Start»), το 50% των νζων επιχειριςεων δεν καταφζρνουν να επιβιϊςουν μζςα ςτα πρϊτα
πζντε χρόνια τθσ ηωισ τουσ, τάςθ που επιδεινϊνεται λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Φο 2009
εκτιμάται ότι οι πτωχεφςεισ των επιχειριςεων ςτθν Ευρωηϊνθ αυξικθκαν κατά 46% και ςυνζχιςαν
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να αυξάνονται κατά 5% επιπλζον το 2010. Υε όρουσ απαςχόλθςθσ, αυτό ερμθνεφεται ςε 1,7 εκ.
λιγότερεσ κζςεισ εργαςίασ το 2009, δθλαδι αφξθςθ κατά 22% ςε ςχζςθ με το 2008. Υφμφωνα με τθν
ανακεϊρθςθ τθσ πρωτοβουλίασ SBA θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι τονίηει ότι θ ενίςχυςθ του βακμοφ
επιβίωςθσ των ΞΞΕ και θ υποςτιριξθ των επιχειρθματιϊν που βρίςκονται ςε δφςκολθ
χρθματοοικονομικι κατάςταςθ είναι ςθμαντικι για τθν διαςφάλιςθ τθσ ςτακερότθτασ του
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ.

2.2.2 Η Ευρωπαϊκι Ρολιτικι για τισ ΜΜΕ
Για τθν ενίςχυςθ τθσ κζςθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ζχουν
αναλθφκεί μια ςειρά από πρωτοβουλίεσ, οι κυριότερεσ από τισ οποίεσ ςυνοψίηονται ςτθ ςυνζχεια:
Ανανεωμζνθ Στρατθγικι τθσ Λιςςαβόνασ για Ανάπτυξθ και Απαςχόλθςθ: από το 2005 με τθν
ανανεωμζνθ ςτρατθγικι αναγνωρίςτθκε θ ςθμαςία των ΞΞΕ για τθν ευρωπαϊκι οικονομία,
προτείνοντασ ζτςι τθν εφαρμογι πολιτικϊν και ολοκλθρωμζνων κατευκυντιριων γραμμϊν τόςο ςε
ευρωπαϊκό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο κρατϊν – μελϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ κζςθσ τουσ.
Υυγκεκριμζνα τα μζτρα που προτείνονταν αφοροφςαν:


τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και των δεξιοτιτων,



τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ των ΞΞΕ ςτισ αγορζσ,



τθν εξάλειψθ τθσ γραφειοκρατίασ,



τθ βελτίωςθ του αναπτυξιακοφ δυναμικοφ των ΞΞΕ,



τθν ενίςχυςθ του διαλόγου και των διαβουλεφςεων με τισ ΞΞΕ και τουσ φορείσ, που τισ
εκπροςωποφν.

Ευρϊπθ 2020: αποτελεί τθ νζα ευρωπαϊκι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ για το 2020, θ οποία αντικακιςτά
τθν Υτρατθγικι τθσ Νιςςαβόνασ, κακιερϊνοντασ τρεισ βαςικζσ προτεραιότθτεσ:


Ζξυπνθ ανάπτυξθ: οικονομικι ανάπτυξθ που κα βαςίηεται ςτθν γνϊςθ και καινοτομία



Βιϊςιμθ ανάπτυξθ: προϊκθςθ μιασ πιο περιβαλλοντικά βιϊςιμθσ και ανταγωνιςτικισ
οικονομίασ



Ανάπτυξθ χωρίσ περιοριςμοφσ: δθμιουργία μιασ οικονομίασ με υψθλι απαςχόλθςθ, με
κοινωνικι και περιφερειακι ςυνοχι.
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Ρρωτοβουλία Small Business Act for Europe (SBA): το 2008 υιοκετοφνται από τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι δζκα κατευκυντιριεσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ δράςεων για τισ ΞΞΕ τόςο ςε
ευρωπαϊκό όςο και ςε εκνικό επίπεδο, οι οποίεσ αποτυπϊνονται ςτο SBA και ςυγκροτοφν το τρζχον
ενιαίο πολιτικό πλαίςιο για τισ ΞΞΕ ςτθν ΕΕ-27. Ρι δζκα κατευκυντιριεσ αρχζσ του SBA είναι οι
εξισ:


Δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο θ επιχειρθματικότθτα αναπτφςςεται και
ανταμείβεται



Διαςφάλιςθ δεφτερων ευκαιριϊν για ζντιμουσ επιχειρθματίεσ που αντιμετωπίηουν πτϊχευςθ



Υχεδιαςμόσ κανόνων βάςει τθσ αρχισ «Σροτεραιότθτα ςτισ Ξικρζσ Επιχειριςεισ»



Ανταπόκριςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτισ ανάγκεσ των ΞΞΕ



Χιοκζτθςθ δθμόςιων εργαλείων για τισ ανάγκεσ των ΞΞΕ: διευκόλυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των
ΞΞΕ ςε ζργα δθμόςιασ ανάκεςθσ και καλφτερθ χριςθ των κρατικϊν ενιςχφςεων



Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των ΞΞΕ ςε χρθματοδότθςθ και δθμιουργία ενόσ
περιβάλλοντοσ που κα υποςτθρίηει τισ ζγκαιρεσ πλθρωμζσ ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ



Σαροχι βοικειασ ςτισ ΞΞΕ ζτςι ϊςτε να επωφελθκοφν περιςςότερο από τισ ευκαιρίεσ που
προςφζρει θ Ενιαία Αγορά



Σροϊκθςθ των δεξιοτιτων και τθσ καινοτομίασ



Αναγνϊριςθ επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν ςε περιβαλλοντικζσ πρακτικζσ



Ενκάρρυνςθ τθσ διεκνοποίθςθσ των ΞΞΕ

Φο περιεχόμενο τθσ πρωτοβουλίασ SBΑ ανακεωρικθκε τον Φεβρουάριο 2011, με αφορμι τθν νζα
ευρωπαϊκι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ «Ευρϊπθ 2020». Ρι ανωτζρω βαςικζσ αρχζσ τθσ πρωτοβουλίασ
εξακολουκοφν να ιςχφουν, ωςτόςο μετά τθν ανακεϊρθςθ θ ζμφαςθ δίδεται ςτουσ εξισ τομείσ:


Βελτίωςθ και διευκόλυνςθ των ΞΞΕ ςε μζςα χρθματοδότθςθσ



Μαλφτερθ ενςωμάτωςθ τθσ αρχισ «Σροτεραιότθτα ςτισ Ξικρζσ Επιχειριςεισ»



Σλιρθσ αξιοποίθςθ τθσ Ενιαίασ Αγοράσ



Σαροχι βοικειασ ςτισ ΞΞΕ για να αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ
και τθσ κλιματικισ αλλαγισ



Σροϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ, απαςχόλθςθσ και ανάπτυξθσ χωρίσ περιοριςμοφσ.
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Δθμιουργία δικτφου εκνικϊν απεςταλμζνων ΜΜΕ (Network of SME Envoys): τον Φεβρουάριο
2011 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κάλεςε τα κράτθ μζλθ να ορίςουν τον αντίςτοιχο εκνικό απεςταλμζνο
τουσ (National SME Envoy), ϊςτε τελικά να δθμιουργθκεί ζνα δίκτυο εκνικϊν αποςταλμζνων με
κφριο ρόλο τθ δθμιουργία επικοινωνιακϊν καναλιϊν μεταξφ τθσ Επιτροπισ, των ΞΞΕ και των
εκπροςϊπων τουσ, κακϊσ και τθν προϊκθςθ των ςυμφερόντων των ΞΞΕ, διαςφαλίηοντασ τθν
αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ αρχισ «Σροτεραιότθτα ςτισ Ξικρζσ Επιχειριςεισ» ςτθν νζα
Ευρωπαϊκι Υτρατθγικι 2020.
Νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ για τθν διευκόλυνςθ τθσ λειτουργίασ των ΜΜΕ: Υε ευρωπαϊκό
επίπεδο, ζχουν κεςπιςτεί οι περιςςότερεσ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ που προβλζπονταν από το
SBA για τθν διευκόλυνςθ τθσ λειτουργίασ των ΞΞΕ:


οδθγία περί θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ (e-invoicing) θ οποία εκδόκθκε από το Ευρωπαϊκό
Υυμβοφλιο το 2010,



προαιρετικι υιοκζτθςθ ενόσ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ για το ΦΣΑ, που ουςιαςτικά κα
επιτρζπει τθν κακυςτζρθςθ τθσ λογιςτικισ εγγραφισ του και κατά ςυνζπεια τθσ πλθρωμισ
του ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ, μζχρι να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι από τουσ πελάτεσ τθσ
επιχείρθςθσ,



οδθγία περί κακυςτεριςεων πλθρωμϊν βάςει τθσ οποίασ οι δθμόςιεσ αρχζσ υποχρεϊνονται
να εξοφλοφν τουσ προμθκευτζσ τουσ ςε διάςτθμα 30 θμερϊν, ενϊ τίκεται ανϊτατο όριο 60
θμερϊν για τισ πλθρωμζσ μεταξφ επιχειριςεων (εκτόσ εάν υπάρξει διαφορετικι ςυμφωνία
μεταξφ των δφο μερϊν), θ οποία εκδόκθκε από το Ευρωπαϊκό Υυμβοφλιο τον Ιανουάριο
2011,



χριςθ ενόσ «Φζςτ ΞΞΕ», για τθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων τθσ νομοκεςίασ τθσ ςτισ
επιχειριςεισ.

Από τισ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που προζβλεπε θ πρωτοβουλία SBA εκκρεμεί θ ζγκριςθ τθσ
δθμιουργίασ νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν νζα μορφι Ευρωπαϊκισ Ιδιωτικισ Εταιρείασ (European
Private Company, SPE).
Ρρόςβαςθ των ΜΜΕ ςε χρθματοδότθςθ: το πρόγραμμα – πλαίςιο για τθν Ανταγωνιςτικότθτα και
Μαινοτομία (Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP) αποτελεί το βαςικό μζςο
χρθματοδότθςθσ των ΞΞΕ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο από το 2008 και μετά, κυρίωσ μζςω

Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Η κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΞΞΕ ςτθν Ελλάδα

Υελ. 22

ΔΤΑΥΕΙΥ ΕΟΙΥΧΧΥΗΥ ΦΗΥ ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΜΑΙ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΦΩΟ ΞΞΕ

διευκολφνςεων επενδφςεων από κεφάλαια επιχειρθματικοφ κινδφνου, κακϊσ και μζςω παροχισ
εγγυιςεων για δανειοδότθςθ.
Εξωςτρζφεια: θ ςτρατθγικι τθσ ΕΕ για τισ ΞΞΕ που παρατίκεται ςτθ «Small Business Act» (SBA) για
τθν Ευρϊπθ, καλοφςε τθν ΕΕ και τα κράτθ μζλθ να υποςτθρίξουν τισ ΞΞΕ και να τισ ενκαρρφνουν
να επωφελθκοφν από τθν ανάπτυξθ των αγορϊν εκτόσ τθσ ΕΕ, ιδίωσ μζςω ειδικισ υποςτιριξθσ για
τθν αγορά και δραςτθριοτιτων κατάρτιςθσ για τθν επιχειρθματικότθτα. Η ανακεϊρθςθ τθσ SBA
επιβεβαίωςε ακόμα περιςςότερο τθν ανάγκθ για υποςτιριξθ τθσ Επιτροπισ ςε τομείσ όπωσ θ
παροχι βοικειασ για πρόςβαςθ ςε αγορζσ, θ εξάλειψθ μθ δαςμολογικϊν φραγμϊν, θ κακοδιγθςθ
ςε κανονιςτικά κζματα, θ τυποποίθςθ και θ αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ.
ςον αφορά τθν υποδομι υποςτιριξθσ, το δίκτυο «Enterprise Europe Network» όχι μόνο βοθκά τισ
εταιρείεσ και ιδίωσ τισ ΞΞΕ να επωφελθκοφν από τα πλεονεκτιματα τθσ εςωτερικισ αγοράσ αλλά,
επίςθσ, παρζχει υποςτιριξθ για τθ διεκνοποίθςθ των ΞΞΕ. Ρι εταίροι του δικτφου ςτα κράτθ μζλθ
ςυχνά φιλοξενοφνται από οργανιςμοφσ ςτιριξθσ των επιχειριςεων ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο,
ςυμβάλλοντασ με αυτό τον τρόπο ςτθν ενοποίθςθ υποςτθρικτικϊν δομϊν από όλεσ τισ χϊρεσ. Φο
δίκτυο βοθκά τισ ΞΞΕ μζςω τθσ ςυμμετοχισ περιςςότερων από 600 τοπικϊν εταίρων ςε όλο τον
κόςμο: ςυνικωσ, μια ΞΞΕ αναηθτά υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ ςε τοπικό επίπεδο όταν ςχεδιάηει
να διεκνοποιθκεί, είτε κζλει να αξιοποιιςει τισ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ τθσ ενιαίασ αγοράσ είτε
να επεκτακεί ςε αγορζσ εκτόσ ΕΕ.
Η ανακεωρθμζνθ ςτρατθγικι τθσ Επιτροπισ για τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά11, με τθν προςζγγιςθ
εταιρικισ ςχζςθσ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, των κρατϊν μελϊν και τθσ επιχειρθματικισ
κοινότθτασ τθσ ΕΕ, ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν υποςτιριξθ τθσ διεκνοποίθςθσ των ευρωπαϊκϊν
ΞΞΕ. Ρι ΞΞΕ δραςτθριοποιοφνται όλο και περιςςότερο ςε εξαγωγικζσ αγορζσ, ενϊ ςυχνά
αντιμετωπίηουν τισ μεγαλφτερεσ προκλιςεισ για να ξεπεράςουν τουσ εμπορικοφσ φραγμοφσ. Ρι
ΞΞΕ επωφελοφνται από τθν προςζγγιςθ εταιρικισ ςχζςθσ τόςο ςτθν ΕΕ όςο και ςε αγορζσ εκτόσ
ΕΕ. Αυτό επιτυγχάνεται, μεταξφ άλλων, μζςω των ομάδων για τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά ςε βαςικζσ
εξαγωγικζσ αγορζσ, που λειτουργοφν υπό τθν αιγίδα των αντιπροςωπειϊν τθσ ΕΕ. Η βάςθ
δεδομζνων για τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά είναι άλλο ζνα ςθμαντικό εργαλείο ςτο πλαίςιο τθσ
ςτρατθγικισ για τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά. Σαρζχει δωρεάν διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με
τουσ δαςμοφσ και ςθμαντικοφσ μθ δαςμολογικοφσ φραγμοφσ ςε τρίτεσ χϊρεσ, κακϊσ και ζναν οδθγό

11

Ανακοίνωςθ τθσ επιτροπισ «Η Ευρϊπθ ςτον κόςμο: ιςχυρότερθ εταιρικι ςχζςθ για τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά για
ευρωπαίουσ εξαγωγείσ, COM(2007) 183, 18-04-2007
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εξαγωγϊν12. Η νζα εμπορικι ςτρατθγικι τθσ ΕΕ13 επιβεβαίωςε τθ χρθςιμότθτα τθσ ςτρατθγικισ για
τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά και των υπθρεςιϊν τθσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε
παγκόςμιεσ αγορζσ για τισ επιχειριςεισ τθσ ΕΕ.
Η ευρωπαϊκι πφλθ πλθροφόρθςθσ για τα τελωνεία (ECIP) παρζχει περαιτζρω πρακτικζσ
πλθροφορίεσ για μελλοντικοφσ εμπόρουσ, κακϊσ και θλεκτρονικά εργαλεία μάκθςθσ και βάςεισ
δεδομζνων14.
Επιπλζον, αναφζρεται θ νζα ςτρατθγικι τθσ ΕΕ με τίτλο «Small Business, Big world - a new
partnership to help SMEs seize global opportunities»15 θ οποία παρουςιάςτθκε τον Οοζμβριο του
2011, μζςω τθσ οποίασ αναγνωρίηεται θ ανάγκθ για παροχι ςτιριξθσ προσ τισ μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ ϊςτε να ενιςχφςουν τισ διαδικαςίεσ διεκνοποίθςισ τουσ. Υτο πλαίςιο τθσ εν λόγω
ςτρατθγικισ προβλζπονται ζξι άξονεσ δράςθσ:


ενίςχυςθ και χαρτογράφθςθ των υφιςτάμενων υπθρεςιϊν παροχισ υποςτιριξθσ,



δθμιουργία μιασ ενιαίασ εικονικισ θλεκτρονικισ πφλθσ με πλθροφορίεσ για τισ ΞΞΕ,



εξορκολογιςμόσ των υφιςτάμενων κακεςτϊτων ςτιριξθσ



προϊκθςθ των ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν και δικτφων για τθν ενίςχυςθ τθσ διεκνοποίθςθσ
των ΞΞΕ



εξορκολογιςμόσ νζων δραςτθριοτιτων ςε αγορζσ που αποτελοφν προτεραιότθτα



μόχλευςθ των υφιςτάμενων εξωτερικϊν πολιτικϊν τθσ ΕΕ.

Φζλοσ, για τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν πρόςβαςθσ των Ευρωπαϊκϊν ΞΞΕ ςτισ αγορζσ ζχουν
προβλεφκεί διάφορεσ πρωτοβουλίεσ. Ενδεικτικά αναφζρονται:


θ χριςθ των ευρωπαϊκϊν προτφπων πιο φιλικϊν για τισ ΞΞΕ τα οποία προςφζρονται μζςω
γραφείων εξυπθρζτθςθσ και θλεκτρονικϊν πυλϊν (π.χ. απλουςτευμζνεσ θλεκτρονικζσ
διαδικαςίεσ δθμοςίων ανακζςεων για από κοινοφ υποβολι προςφορϊν),



Ευρωπαϊκόσ κϊδικασ βζλτιςτων πρακτικϊν ενίςχυςθσ ΞΞΕ.

12

Βλζπε http://madb.europa.eu/
Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ: «Εμπόριο, ανάπτυξθ και παγκόςμιεσ υποκζςεισ. Η εμπορικι πολιτικι ωσ βαςικι ςυνιςτϊςα
τθσ ςτρατθγικισ “Ευρϊπθ 2020” τθσ ΕΕ», COM(2010) 612 τελικό, 9/11/2010
14
http://ec.europa.eu/ecip/index_en.htm
15
«Small Business, Big World — a new partnership to help SMEs seize global opportunities», 9/11/2011, COM(2011) 702
final
13
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Επιχειρθματικότθτα: για τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ των ΞΞΕ και τθν
ανάπτυξθ καινοτόμων δράςεων ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τουσ, ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ζχουν
κακιερωκεί ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ. Ενδεικτικά αναφζρονται:


θ «Ευρωπαϊκι Εβδομάδα ΞΞΕ» θ οποία προςφζρει μία πανευρωπαϊκι πλατφόρμα
προϊκθςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ, με πάνω από 1.500 εκδθλϊςεισ και τρία εκατομμφρια
ςυμμετζχοντεσ ετθςίωσ,



το πρόγραμμα «Erasmus για νζουσ επιχειρθματίεσ» το οποίο ξεκίνθςε το 2009, προςφζρει
πρακτικι εκπαίδευςθ (on-the-job training) ςε νζουσ επιχειρθματίεσ, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ
των διαςυνοριακϊν δικτυϊςεων και ςυνεργαςιϊν με πιο ζμπειρουσ επιχειρθματίεσ,



το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σρεςβευτϊν Γυναικείασ Επιχειρθματικότθτασ, το οποίο προσ το παρόν
αποτελείται από 250 επιτυχθμζνεσ γυναίκεσ επιχειρθματίεσ.

Ρολιτικι ανταγωνιςμοφ: Η πολιτικι τθσ ΕΕ για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για πολφ καιρό
μεταχειρίςτθκε ευνοϊκά τισ ΞΞΕ αναγνωρίηοντασ τισ ειδικζσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν λόγω
του μεγζκουσ τουσ. Ξε τθν Small Business Act, θ Επιτροπι πρότεινε ζναν νζο κανονιςμό απαλλαγισ
(GBER — Γενικόσ κανονιςμόσ απαλλαγισ κατά κατθγορία όςον αφορά τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ) όςον
αφορά τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ, που ενοποιεί ςε ζνα κείμενο και εναρμονίηει τουσ κανόνεσ που
προθγουμζνωσ περιζχονταν ςε πζντε ξεχωριςτοφσ κανονιςμοφσ, και επεκτείνει τισ κατθγορίεσ των
κρατικϊν ενιςχφςεων που καλφπτονται από τθν απαλλαγι. Υτο πλαίςιο των νζων κανόνων, οι ΞΞΕ
μποροφν να λαμβάνουν επενδυτικζσ ενιςχφςεισ ζωσ και 7,5 εκατ. ευρϊ για ζνα δεδομζνο ςχζδιο
χωρίσ τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊνουν τθν Επιτροπι. Η πρωτοβουλία ζχει, επίςθσ, ωσ ςτόχο να
διευκολφνει τα ςχζδια περιβαλλοντικισ προςταςίασ και να προωκιςει τθ γυναικεία
επιχειρθματικότθτα.
Ανκρϊπινο δυναμικό: Υτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» ζχουν κεςπιςτεί τρεισ
εμβλθματικζσ πρωτοβουλίεσ οι οποίεσ εμπίπτουν ςτουσ τομείσ τθσ απαςχόλθςθσ, των κοινωνικϊν
υποκζςεων και τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ ωσ εξισ:


Οεολαία ςε κίνθςθ: ζχει ωσ ςτόχο να βελτιϊςει τισ πικανότθτεσ των νζων να βρουν δουλειά,
βοθκϊντασ τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευόμενουσ να αποκτιςουν εμπειρία ςε άλλεσ
χϊρεσ, και βελτιϊνοντασ τθν ποιότθτα και τθν ελκυςτικότθτα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ
κατάρτιςθσ ςτθν Ευρϊπθ
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Ατηζντα για νζεσ δεξιότθτεσ και κζςεισ εργαςίασ: ζχει ωσ ςτόχο να δϊςει νζα ϊκθςθ ςτισ
μεταρρυκμίςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ προκειμζνου να ενιςχυκεί θ απόκτθςθ κατάλλθλων
δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν κατάκτθςθ μελλοντικϊν κζςεων εργαςίασ, θ
δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ και θ αναμόρφωςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ ΕΕ για τθν
απαςχόλθςθ



Ευρωπαϊκι πλατφόρμα για τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ: ζχει ωσ ςτόχο να ενιςχφςει το ζργο ςε όλα τα επίπεδα για τθν επίτευξθ του
ςτόχου τθσ ΕΕ περί άρςθσ τουλάχιςτον 20 εκατομμυρίων ανκρϊπων από τθ φτϊχεια και τον
κοινωνικό αποκλειςμό μζχρι το 2020.

Ρι εν λόγω εμβλθματικζσ πρωτοβουλίεσ δρουν ςυμπλθρωματικά με τθ μια δζςμθ κατευκυντιριων
γραμμϊν, οι οποίεσ αντιμετωπίηουν τθν απαςχόλθςθ και τα γενικά κζματα οικονομικισ πολιτικισ με
ςυνεκτικό τρόπο. Ρι εν λόγω κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τισ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ των κρατϊν
μελϊν, περιλαμβάνονται ςε ςχετικι απόφαςθ του Υυμβουλίου16 και είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με
τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τισ οικονομικζσ πολιτικζσ των κρατϊν μελϊν και τθσ ΕΕ, που
προςαρτϊνται ςτισ ςυςτάςεισ του Υυμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουλίου 2010. Από κοινοφ, αποτελοφν τισ
ολοκλθρωμζνεσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ πρωτοβουλίασ «Ευρϊπθ 2020». Ειδικότερα οι
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν απαςχόλθςθ ςυνοψίηονται ςτα εξισ:


Ματευκυντιρια γραμμι 7: Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν αγορά εργαςίασ των γυναικϊν και
των ανδρϊν, μείωςθ τθσ διαρκρωτικισ ανεργίασ και τθν προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ των
κζςεων εργαςίασ.



Ματευκυντιρια γραμμι 8: Ανάπτυξθ ειδικευμζνου εργατικοφ δυναμικοφ που ανταποκρίνεται
ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ και προϊκθςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ



Ματευκυντιρια γραμμι 9: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και των επιδόςεων των ςυςτθμάτων
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε όλα τα επίπεδα και αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν
τριτοβάκμια ι ιςοδφναμθ εκπαίδευςθ



Ματευκυντιρια γραμμι 10: Σροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ
φτϊχειασ.

16

θσ

Απόφαςθ του υμβουλίου τθσ 21
(2010/707/EU)

Οκτωβρίου 2010 «guidelines for the employment policies of the Member States»

Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Η κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΞΞΕ ςτθν Ελλάδα

Υελ. 26

ΔΤΑΥΕΙΥ ΕΟΙΥΧΧΥΗΥ ΦΗΥ ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΜΑΙ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΦΩΟ ΞΞΕ

Υτο πλαίςιο ανάπτυξθσ και κατάρτιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ζχουν αναλθφκεί ςθμαντικζσ
ευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ και υλοποιοφνται προγράμματα για τθν ενίςχυςθ των νζων ι
υφιςτάμενων επιχειρθματιϊν με τθν παροχι υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ. Ενδεικτικά αναφζρονται:


Φο πρόγραμμα Δια βίου μάκθςθσ με προχπολογιςμό περίπου €7 δισ για το διάςτθμα 20072013, το οποίο περιλαμβάνει τζςςερα επιμζρουσ προγράμματα: το πρόγραμμα Comenius για
τα ςχολεία, το πρόγραμμα Erasmus για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, το πρόγραμμα Leonardo da
Vinci για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και το πρόγραμμα Grundtvig για τθν
εκπαίδευςθ ενθλίκων.



Φο πρόγραμμα Erasmus για νζουσ επιχειρθματίεσ, το οποίο βοθκά φιλόδοξουσ Ευρωπαίουσ
επιχειρθματίεσ να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για να ξεκινιςουν και/ ι να
διευκφνουν με επιτυχία μία μικρι επιχείρθςθ ςτθν Ευρϊπθ, μζςω τθσ ανταλλαγισ γνϊςεων
και επιχειρθματικϊν ιδεϊν με ζμπειρουσ επιχειρθματίεσ ςτουσ οποίουσ μζνουν κοντά και
ςυνεργάηονται για μία περίοδο 1-6 μθνϊν.

2.3

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΡΟΣΑΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

Η πρωτοβουλία «Σροτεραιότθτα ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ: μια “Small Business Act” για τθν
Ευρϊπθ», κεωρείται ζωσ ςιμερα θ πιο ολοκλθρωμζνθ και περιεκτικι πρωτοβουλία για τισ ΞΞΕ
που παρουςιάςτθκε από τθν Επιτροπι τον Ιοφνιο του 2008 με τθ μορφι ανακοίνωςθσ και αποτελεί
το τρζχον ενιαίο πολιτικό πλαίςιο για τισ ΞΞΕ ςτθν ΕΕ-27.
Υτο επίκεντρο τθσ SBA βρίςκονται δζκα κοινζσ κατευκυντιριεσ αρχζσ, οι οποίεσ πρζπει να
εφαρμόηονται μζςω πολιτικϊν μζτρων τόςο ςε επίπεδο ΕΕ όςο και ςε επίπεδο κρατϊν μελϊν.
Φον Φεβρουάριο του 2011 πραγματοποιικθκε θ αναςκόπθςθ τθσ πρωτοβουλίασ «Small Business
Act» για τθν Ευρϊπθ ςτθν οποία εξετάςτθκε θ πρόοδοσ που ςθμειϊκθκε τα δφο πρϊτα χρόνια τθσ
εφαρμογισ τθσ, και προτάκθκαν νζεσ ενζργειεσ για να αντιμετωπιςτοφν οι προκλιςεισ που
απορρζουν από τθν οικονομικι κρίςθ και αναφζρονται από τα ενδιαφερόμενα μζρθ, αλλά και
προτάκθκαν τρόποι για τθ βελτίωςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ πρωτοβουλίασ με ςαφι ρόλο για τα
ενδιαφερόμενα μζρθ. Φζλοσ, ςτθν εν λόγω ανακεϊρθςθ καταγράφονται μελλοντικζσ ενζργειεσ
βάςει των οποίων θ Επιτροπι δεςμεφεται για τθ ςυνζχεια εφαρμογισ τθσ πρωτοβουλίασ, ενϊ
ςυνιςτϊνται υποδείξεισ προσ τα κράτθ μζλθ και καλζσ πρακτικζσ που μποροφν να αναλάβουν για
τθν πλιρθ εφαρμογι των βαςικϊν αρχϊν τθσ πρωτοβουλίασ.

Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Η κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΞΞΕ ςτθν Ελλάδα

Υελ. 27

ΔΤΑΥΕΙΥ ΕΟΙΥΧΧΥΗΥ ΦΗΥ ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΜΑΙ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΦΩΟ ΞΞΕ

Υτο πλαίςιο αυτό και δεδομζνου ότι θ SBA αποτελεί τθν πλζον πρόςφατθ και ολοκλθρωμζνθ
ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για τθν ανάπτυξθ των ΞΞΕ, ςτο παρόν εδάφιο γίνεται μια καταγραφι
των ςθμαντικότερων πρωτοβουλιϊν που ζχουν αναλθφκεί ςε εκνικό επίπεδο, αλλά και των
ςθμαντικότερων προκλιςεων που αντιμετωπίηουν ςιμερα οι ελλθνικζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ.
Υθμειϊνεται ότι τόςο οι μζχρι ςιμερα αναλθφκείςεσ πρωτοβουλίεσ όςο και οι αναγκαίεσ
προςαρμογζσ των ελλθνικϊν ΞΞΕ, που περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια, ομαδοποιοφνται με βάςθ τισ
δζκα αρχζσ τθσ πρωτοβουλίασ SBA ενϊ για τθν καταγραφι τουσ ελιφκθςαν υπόψθ:


Φο Εκνικό Υχζδιο Υτιριξθσ Ξικρομεςαίων Επιχειριςεων 2010-2013



Η ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ «Αναςκόπθςθ τθσ πρωτοβουλίασ «Small Business Act» για τθν
Ευρϊπθ» (23.2.2011 COM(2011) 78 τελικό)



Φο ζγγραφο εργαςίασ τθσ Επιτροπισ «Ζκκεςθ για τθν εφαρμογι τθσ πρωτοβουλίασ Small
Business Act» (15.12.2009,COM(2009)680 τελικό



Ματάλογοι ορκϊν πρακτικϊν που εφαρμόηονται από διάφορα κράτθ – μζλθ ςτο πλαίςιο τθσ
ςυμμόρφωςισ τουσ με τισ αρχζσ τθσ πρωτοβουλίασ SBA. Από τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ
επιλζχκθκαν οι περιπτϊςεισ εκείνεσ οι οποίεσ μπορεί να ζχουν πρακτικι εφαρμογι ςε εκνικό
επίπεδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΧΗ Ι: Δθμιουργία περιβάλλοντοσ ςτο οποίο οι επιχειρθματίεσ και οι οικογενειακζσ επιχειριςεισ μποροφν να προοδεφουν και ςτο οποίο θ επιχειρθματικότθτα ανταμείβεται
ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΦΘΕΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ

ΑΡΠ ΤΗΝ ΕΡΙΤΟΡΗ

ΕΡΙΡΕΔΟ

ΡΟΣΑΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ

 Ο. 3853/2010: Δθμιουργία «Χπθρεςιϊν μιασ ςτάςθσ» (one-

 Επζκταςθ του Ο. 3853/2010 (Χπθρεςίεσ μιασ ςτάςθσ) ϊςτε

 Διοργάνωςθ τθσ «Ευρωπαϊκισ εβδομάδασ για τισ ΞΞΕ
 Ευρωπαϊκά Επιχειρθματικά Βραβεία
 Erasmus

για

νζουσ

stop shop)

επιχειρθματίεσ:

προςφορά

 Ο.

να ιςχφει για μεταβολζσ νομικισ μορφισ εταιρειϊν κακϊσ

3982/2011:

κζςπιςθ

ςυςτιματοσ

αδειοδότθςθσ

εκπαίδευςθσ επί του ζργου ςε εκκολαπτόμενουσ και νζουσ

(απλοποίθςθ διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ α) μεταποιθτικϊν

επιχειρθματίεσ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ διαςυνοριακισ

επιχειριςεων

δικτφωςθσ

επιχειρθματικϊν πάρκων)

και

τθν

επιχειρθματικι

ςυνεργαςία

με

δίκτυο

επιχειρθματικότθτασ

τεχνικϊν

επαγγελμάτων

γ)

πρεςβειρϊν

γυναικείασ

 Σεραιτζρω μείωςθ του χρόνου που απαιτείται για ζκδοςθ
αδειϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των περιβαλλοντικϊν) για
τθν άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςε ζνα μινα

 Ο.4014/2011: απλοποίθςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν

ζμπειρουσ επιχειρθματίεσ
 Ευρωπαϊκό

β)

και για τθ ςφςταςθ ατομικϊν επιχειριςεων

τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ και μείωςθ του
αρικμοφ των επενδυτικϊν ζργων που απαιτοφν τθ ςφνταξθ

μζχρι το τζλοσ του 2013
 Βελτίωςθ

ςυνκθκϊν-πλαιςίου

εκπαιδευτζσ

επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ/ κζςπιςθ μιασ νζασ

εκπαίδευςθ

εταιρικισ μορφισ, τθσ ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρίασ,
ανάγκεσ

τθσ

μικρομεςαίασ

επιχείρθςθσ

 Ενίςχυςθ

και

τθσ

τουσ

νζουσ

ςυμμετοχισ

των

ςτθν

δευτεροβάκμια

ΞΞΕ

ςε

δίκτυα,

προγράμματα κατάρτιςθσ, on-line κοινότθτεσ και φόρουμ,
ςυναντιςεισ κλπ που ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ

 Ο. 4019/2011: κζςπιςθ τθσ Μοινωνικισ Υυνεταιριςτικισ
Επιχείρθςθσ

μεταβιβάςεισ

επιχειριςεων

 Ο.4072/10-04-2012: Σολυνομοςχζδιο για τθ βελτίωςθ του

ςτισ

τισ

 Σρογράμματα κατάρτιςθσ επιχειρθματικότθτασ για τουσ

Ξελετϊν Σεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων

προςαρμοςμζνθσ

για

(Μοιν.Υ.ΕΣ.)

ωσ

φορζασ

Μοινωνικισ

Ρικονομίασ με εμπορικι δραςτθριότθτα

επιχεριματικότθτασ
 Σεραιτζρω προβολι των προγραμμάτων που διατίκενται
για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ των ΞΞΕ ϊςτε

 Υχζδιο Δράςθσ «Ξια Ελλάδα Φιλικι ςτισ Επιχειριςεισ»:

να είναι δυνατι θ χρθματοδότθςθ πρωτοβουλιϊν ζναρξθσ

εςτιάηει ςτθ χάραξθ τθσ πορείασ (80 δράςεισ πολιτικισ) για

και ανάπτυξθσ τθσ δραςτθριότθτασ των μικρομεςαίων
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Υελ. 29

ΔΤΑΥΕΙΥ ΕΟΙΥΧΧΥΗΥ ΦΗΥ ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΜΑΙ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΦΩΟ ΞΞΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΧΗ Ι: Δθμιουργία περιβάλλοντοσ ςτο οποίο οι επιχειρθματίεσ και οι οικογενειακζσ επιχειριςεισ μποροφν να προοδεφουν και ςτο οποίο θ επιχειρθματικότθτα ανταμείβεται
ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΦΘΕΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ

ΑΡΠ ΤΗΝ ΕΡΙΤΟΡΗ

ΕΡΙΡΕΔΟ

ΡΟΣΑΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ

τθν άρςθ των πλζον ςθμαντικϊν εμποδίων ςτθν

επιχειρθματιϊν

επιχειρθματικότθτα
 Σρόγραμμα ενίςχυςθσ επιχειρθματικότθτασ γυναικϊν
 Σρόγραμμα ενίςχυςθσ επιχειρθματικότθτασ νζων
 Σρόγραμμα

ενίςχυςθσ

επιςτθμόνων

–

ελεφκερων

επαγγελματιϊν ςτο πλαίςιο των ΣΕΣ του ΕΥΣΑ 2007-2013
 Σρόγραμμα Επιχειρθματικισ Εκπαίδευςθσ
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Υελ. 30

ΔΤΑΥΕΙΥ ΕΟΙΥΧΧΥΗΥ ΦΗΥ ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΜΑΙ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΦΩΟ ΞΞΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΧΗ ΙΙ: Εξαςφάλιςθ ότι παρζχεται γριγορα δεφτερθ ευκαιρία ςτουσ ζντιμουσ επιχειρθματίεσ ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ
ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΦΘΕΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ

ΑΡΠ ΤΗΝ ΕΡΙΤΟΡΗ

ΕΡΙΡΕΔΟ

ΡΟΣΑΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ

 Σολιτικι παροχισ δεφτερθσ ευκαιρίασ διευκολφνοντασ τισ
ανταλλαγζσ ορκϊν πρακτικϊν μεταξφ των κρατϊν μελϊν
 Μακιζρωςθ νομικϊν διαδικαςιϊν για τθν εκκακάριςθ μιασ
επιχείρθςθσ ςε περίπτωςθ μθ δόλιασ πτϊχευςθσ μζςα ςε
ζνα χρόνο

 Αναςτολι πλειςτθριαςμϊν
 Ζναρξθ διακρατικοφ προγράμματοσ

 Ανάλθψθ
T.O.K. – T.O.C.

(Transfer of Knowledge – Transfer of Human Capital) για
τθν μεταβίβαςθ επιχειριςεων

κατάλλθλων

μζτρων

π.χ.

εκςτρατείεσ

ενθμζρωςθσ του κοινοφ, ζτςι ϊςτε θ κοινωνία να
αντιμετωπίηει κετικά τθν παροχι δεφτερθσ ευκαιρίασ
ςτουσ επιχειρθματίεσ
 Βελτίωςθ των νομικϊν διαδικαςιϊν για τθν παφςθ τθσ
λειτουργίασ μιασ επιχείρθςθσ ςε περίπτωςθ μθ δόλιασ
πτϊχευςθσ
 Εξαςφάλιςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ των επιχειρθματιϊν που
κάνουν νζα αρχι ωσ ιςότιμουσ με εκείνουσ των νζων
επιχειριςεων, π.χ. ςτα προγράμματα υποςτιριξθσ
 Σροϊκθςθ, ςε μια μζγιςτθ περίοδο τριϊν ετϊν ζωσ το
2013, τθσ δεφτερθσ ευκαιρίασ μζςω του περιοριςμοφ του
χρόνου απαλλαγισ και εκκακάριςθσ των οφειλϊν για ζναν
ζντιμο επιχειρθματία μετά τθν πτϊχευςθ
 Ανάπτυξθ φιλικϊν προσ τον χριςτθ βάςεων δεδομζνων
και θλεκτρονικϊν αγορϊν με πλθροφορίεσ για τισ προσ
μεταβίβαςθ επιχειριςεισ
 Σαροχι εκπαίδευςθσ και υποςτιριξθσ για τθν αφξθςθ του
αρικμοφ των επιτυχϊν μεταβιβάςεων επιχειριςεων
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Υελ. 31

ΔΤΑΥΕΙΥ ΕΟΙΥΧΧΥΗΥ ΦΗΥ ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΜΑΙ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΦΩΟ ΞΞΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΧΗ ΙΙ: Εξαςφάλιςθ ότι παρζχεται γριγορα δεφτερθ ευκαιρία ςτουσ ζντιμουσ επιχειρθματίεσ ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ
ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΦΘΕΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ

ΑΡΠ ΤΗΝ ΕΡΙΤΟΡΗ

ΕΡΙΡΕΔΟ

ΡΟΣΑΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ



 Διοργάνωςθ

εκςτρατειϊν

ενθμζρωςθσ

/

ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τθν ανάγκθ για ζγκαιρθ
προετοιμαςία των μεταβιβάςεων επιχειριςεων.
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Υελ. 32

ΔΤΑΥΕΙΥ ΕΟΙΥΧΧΥΗΥ ΦΗΥ ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΜΑΙ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΦΩΟ ΞΞΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΧΗ ΙII: Κακοριςμόσ κανόνων ςφμφωνα με τθν αρχι «Ρροτεραιότθτα ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ»
ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΦΘΕΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ

ΑΡΠ ΤΗΝ ΕΡΙΤΟΡΗ

ΕΡΙΡΕΔΟ

ΡΟΣΑΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ

 Φεςτ ΞΞΕ

 Εκνικό Υχζδιο Υτιριξθσ των Ξικρομεςαίων Επιχειριςεων

 Εφαρμογι τθσ «ζξυπνθσ νομοκεςίασ»

 Ο. 3943/2011: μείωςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι για τα

 Εφαρμογι «ελζγχων καταλλθλότθτασ» ςτθν υφιςτάμενθ
νομοκεςία ςτον τομζα των υπθρεςιϊν για τον εντοπιςμό
αςυνεπειϊν και παρωχθμζνων ι μθ αποτελεςματικϊν
μζτρων (θ προςζγγιςθ αυτι κα αναπτυχκεί μελλοντικά

 Εκνικόσ Απεςταλμζνοσ τθσ Ελλάδασ για τισ Ξικρομεςαίεσ
Επιχειριςεισ - National SME Envoy»

περιβάλλοντοσ ςτο οποίο λειτουργοφν οι ΞΞΕ
 Εφαρμογι τθσ ανακοίνωςθσ για τθν ζξυπνθ νομοκεςία
ςτθν ΕΕ
 Υυςτθματικι αξιολόγθςθ του αντίκτυπου τθσ νομοκεςίασ
ςτισ ΞΞΕ μζςω τθσ χριςθσ των « Φεςτ ΞΞΕ»
 Ετιςιοσ προγραμματιςμόσ τθσ νομοκεςίασ τθσ προςεχοφσ

ςτον τομζα του εμπορίου ι τθσ βιοτεχνίασ)
 Απλοποίθςθ απαιτιςεων για διαφάνεια και παρουςίαςθ

δθμοςιονομικισ περιόδου που ςχετίηεται με τισ ΞΞΕ
 Ενιαία εφαρμογι τθσ αρχισ «προτεραιότθτα ςτισ μικρζσ

ςτοιχείων για τισ πιο μικρζσ εταιρείεσ
 Εξζταςθ τθσ απλοποίθςθσ των απαιτιςεων για λογιςτικό
ζλεγχο για τισ μικρότερεσ εταιρείεσ ςφμφωνα με τθν

επιχειριςεισ» όχι μόνο ςτθ νομοκεςία αλλά και ςε
διοικθτικζσ διατυπϊςεισ που αφοροφν τισ ΞΞΕ
 Ξείωςθ τθσ πρακτικισ «επιχρφςωςθσ»

Σράςινθ Βίβλο για τθν «πολιτικι ελζγχου»
 Σαράταςθ τθσ περιόδου δθμόςιασ διαβοφλευςθσ από 8 ςε
12 εβδομάδεσ

 Ενίςχυςθ

και

προϊκθςθ

του

ζργου

του

Εκνικοφ

Απεςταλμζνου τθσ Ελλάδασ

 Εφαρμογι τθσ αρχισ «μια φορά μόνο
 Δθμιουργία

νομικά πρόςωπα (ΑΕ και ΕΣΕ) ςε 20%

 Γενικι απλοποίθςθ του κανονιςτικοφ και διοικθτικοφ

δικτφου

εκνικϊν

απεςταλμζνων

 Εφαρμογι τθσ αρχισ «μια φορά μόνο» ϊςτε οι δθμόςιεσ
ΞΞΕ

(Network of SME Envoys)

αρχζσ να αποφεφγουν να ηθτοφν τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ,
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά που ζχουν ιδθ ςτθ διάκεςι

 Απλοποίθςθ του λογιςτικοφ πλαιςίου τθσ ΕΕ με τθν

τουσ, ςτο πλαίςιο άλλων διαδικαςιϊν

ανακεϊρθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων για τουσ ετιςιουσ
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Υελ. 33

ΔΤΑΥΕΙΥ ΕΟΙΥΧΧΥΗΥ ΦΗΥ ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΜΑΙ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΦΩΟ ΞΞΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΧΗ ΙII: Κακοριςμόσ κανόνων ςφμφωνα με τθν αρχι «Ρροτεραιότθτα ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ»
ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΦΘΕΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ

ΑΡΠ ΤΗΝ ΕΡΙΤΟΡΗ

ΕΡΙΡΕΔΟ

ΡΟΣΑΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ

και

ενοποιθμζνουσ

λογαριαςμοφσ,

των

εταιρειϊν

περιοριςμζνθσ ευκφνθσ.

 Υφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ περί ζξυπνθσ νομοκεςίασ
διερευνάται θ δυνατότθτα να τεκοφν ποςοτικοί ςτόχοι για
τθ μείωςθ τθσ "επιχρφςωςθσ" από τα κράτθ μζλθ.
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Υελ. 34

ΔΤΑΥΕΙΥ ΕΟΙΥΧΧΥΗΥ ΦΗΥ ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΜΑΙ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΦΩΟ ΞΞΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΧΗ ΙV: Μεγαλφτερθ ανταπόκριςθ των δθμόςιων διοικιςεων ςτισ ανάγκεσ των ΜΜΕ
ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΦΘΕΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ

ΑΡΠ ΤΗΝ ΕΡΙΤΟΡΗ

ΕΡΙΡΕΔΟ

ΡΟΣΑΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ

 Ξείωςθ των διοικθτικϊν επιβαρφνςεων: π.χ. κόςτοσ για

 Ο. 3853/2010: Δθμιουργία «Χπθρεςιϊν μιασ ςτάςθσ» (one-

 Σεραιτζρω μείωςθ του χρόνου που απαιτείται για τθν

τθν ζναρξθ επιχείρθςθσ, δθμιουργία υπθρεςίασ ενιαίασ

stop shop)

ζναρξθ λειτουργίασ μιασ επιχείρθςθσ

νομικϊν

 Ο. 3840/2010: Αποκζντρωςθ, απλοποίθςθ και ενίςχυςθ

διαδικαςιϊν για τθν εκκακάριςθ μιασ επιχείρθςθσ ςε

τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν του εκνικοφ

περίπτωςθ μθ δόλιασ πτϊχευςθσ

Υτρατθγικοφ Σλαιςίου Αναφοράσ (ΕΥΣΑ) 2007-2013 και

εξυπθρζτθςθσ,

ολοκλιρωςθ

όλων

των

 Υχζδιο δράςθσ για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ

άλλεσ διατάξεισ

 Απλοποίθςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και βελτίωςθ τθσ

 Ο.

3816/2010:

 Ξείωςθ

του

κόςτουσ

ζναρξθσ

λειτουργίασ

μιασ

επιχείρθςθσ (ωσ % του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ)
 Αφξθςθ

των

διακζςιμων

υπθρεςιϊν

θλεκτρονικισ

διακυβζρνθςθσ
Τφκμιςθ

επιχειρθματικϊν

και

 Σεραιτζρω μείωςθ του αρικμοφ των απαιτοφμενων

επικοινωνίασ μεταξφ επιχειριςεων και τθσ δθμόςιασ

επαγγελματικϊν οφειλϊν προσ τα πιςτωτικά ιδρφματα,

διαδικαςιϊν για τθν ζναρξθ λειτουργίασ μιασ επιχείρθςθσ

διοίκθςθσ

διατάξεισ για τθν επεξεργαςία δεδομζνων οικονομικισ

 Σεραιτζρω μείωςθ του αρικμοφ των απαιτοφμενων

ςυμπεριφοράσ και άλλεσ διατάξεισ
 Δθμόςιεσ

διαβουλεφςεισ

ιςτολογίου
 Σρωτοβουλία StartUp Greece

γίνονται

διαδικαςιϊν για τθ διλωςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων
μζςω

δθμόςιου

 Βελτίωςθ των κανονιςμϊν απαςχόλθςθσ
 Δθμιουργία κυρίδων ενιαίασ εξυπθρζτθςθσ για τθν
εγγραφι μιασ εταιρείασ με απλζσ και θλεκτρονικζσ
διαδικαςίεσ
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Υελ. 35

ΔΤΑΥΕΙΥ ΕΟΙΥΧΧΥΗΥ ΦΗΥ ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΜΑΙ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΦΩΟ ΞΞΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΧΗ V: Ρροςαρμογι των μζςων τθσ πολιτικισ ςτισ ανάγκεσ των ΜΜΕ: διευκόλυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των ΜΜΕ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και καλφτερθ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων
που προςφζρουν οι κρατικζσ ενιςχφςεισ για τισ ΜΜΕ
ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΦΘΕΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ

ΑΡΠ ΤΗΝ ΕΡΙΤΟΡΗ

ΕΡΙΡΕΔΟ

ΡΟΣΑΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ

 Μϊδικασ ΞΞΕ: ευρωπαϊκόσ κϊδικασ ορκϊν πρακτικϊν για

 Ο. 4013/2011:

τθ διαςφάλιςθ ιςότιμων όρων ανταγωνιςμοφ για όλουσ

Υυμβάςεων

τουσ οικονομικοφσ δρϊντεσ που ζχουν πρόςβαςθ ςτουσ

Δθμοςίων Υυμβάςεων

δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ

και

Υφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Μεντρικοφ

Ηλεκτρονικοφ

Ξθτρϊου

 Σροαγωγι του ευρωπαϊκοφ κϊδικα βζλτιςτων πρακτικϊν
για τθν πρόςβαςθ των ΞΞΕ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
 Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ μζςω
κεντρικϊν ιςτοτόπων, διαδραςτικϊν ιςτοςελίδων και

 Ματάτμθςθ προςφορϊν

άλλων ςχετικϊν με τισ θλεκτρονικζσ ςυμβάςεισ εξελίξεων

 Σαροχι πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ

 Μακιζρωςθ

διαδικαςιϊν

για

υπό

κοινοφ

υποβολι

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ μζςω κεντρικϊν διαδραςτικϊν

προςφορϊν ϊςτε οι μικρομεςαίοι επιχειρθματίεσ να ζχουν

ιςτοςελίδων

εφκολθ πρόςβαςθ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ

procurement)

και

άλλων

τεχνολογικϊν

λφςεων

(e-

 Δθμιουργία νζων μοντζλων για τθν ενκάρρυνςθ τθσ
ςυνεργαςίασ μεταξφ εταιρειϊν (π.χ. δίκτυα ςυνεργατικϊν
ςχθματιςμϊν).
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ΔΤΑΥΕΙΥ ΕΟΙΥΧΧΥΗΥ ΦΗΥ ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΜΑΙ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΦΩΟ ΞΞΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΧΗ VΙ: Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των ΜΜΕ ςτθ χρθματοδότθςθ και δθμιουργία νομικοφ και επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ που ευνοεί τισ ζγκαιρεσ πλθρωμζσ ςτισ εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ
ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΦΘΕΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ

ΑΡΠ ΤΗΝ ΕΡΙΤΟΡΗ

ΕΡΙΡΕΔΟ

ΡΟΣΑΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ

 Απλοποίθςθ κανόνων περί κρατικϊν ενιςχφςεων (βάςει

 Υφςταςθ του Εκνικοφ Φαμείου Επιχειρθματικότθτασ και

των οποίων οι ΞΞΕ είναι επιλζξιμεσ για όλεσ τισ

Ανάπτυξθσ το οποίο υποκακιςτά ςε όλα τα δικαιϊματα και

 Ξζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κακυςτζρθςθσ πλθρωμϊν

κατθγορίεσ ενιςχφςεων που επιτρζπονται ςφμφωνα με

υποχρεϊςεισ το Φαμείο Εγγυοδοςίασ Ξικρϊν και Σολφ

 Σεραιτζρω διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ των ΞΞΕ ςτα

τουσ κανόνεσ τθσ ΕΕ για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ, ενϊ για τισ

Ξικρϊν Επιχειριςεων

κατθγορίεσ ενιςχφςεων που μποροφν να χορθγθκοφν και
ςε μεγάλεσ επιχειριςεισ, οι ΞΞΕ επωφελοφνται από
υψθλότερθ ζνταςθ ενιςχφςεων)
 Γενικόσ κανονιςμόσ απαλλαγισ κατά κατθγορία (ΓΜΑΜΜανονιςμόσ (ΕΜ) αρικ. 800/2008)

 Ξζτρα για τθν αφξθςθ του κεφαλαίου κινδφνου

διαρκρωτικά ταμεία, επιτρζποντασ να υποβάλουν όλα τα

 Ζγκριςθ Υφςταςθσ Φαμείου Εγγφθςθσ για τισ ΞΞΕ για τθν
ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ των ΞΞΕ

αναγκαία ςτοιχεία για τθν ζγκριςθ τθσ ενίςχυςθσ από τα
διαρκρωτικά ταμεία μία φορά μόνο

 Αφξθςθ του ποςοςτοφ τθσ κοινοτικισ χρθματοδότθςθσ ςτα

 Ανάπτυξθ λφςεων τφπου «ςυνιγοροσ πίςτωςθσ» για

προγράμματα για τθν Ελλάδα από 75% ςε 85%, ενϊ ςτα

περαιτζρω διευκόλυνςθ του διαλόγου μεταξφ ΞΞΕ και

τζλθ του 2011 πραγματοποιικθκε επιπλζον προςωρινι

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων

 Μανόνασ για τισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ (Μανονιςμόσ

αφξθςθ του ποςοςτοφ ςε 95%. Επιπλζον με ςτόχο τθ

 Δθμιουργία κυρίδων ενιαίασ εξυπθρζτθςθσ (one-stop-

(ΕΜ) αρικ. 1998/2006 ο οποίοσ διπλαςίαςε το ανϊτατο

βελτιςτοποίθςθ τθσ αξιοποίθςθσ των διαρκρωτικϊν πόρων

shops) όπου οι ΞΞΕ κα μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ

όριο κάτω από το οποίο θ ενίςχυςθ δεν υπόκειται ςτθ

δθμιουργικθκε

για ευρωπαϊκζσ, εκνικζσ και τοπικζσ επιχορθγιςεισ

διαδικαςία κοινοποίθςθσ)

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ

 Ζκδοςθ εγχειριδίου για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ
 Αφξθςθ δανειοδοτικισ δραςτθριότθτασ προσ τισ ΞΞΕ τθσ
Ευρωπαϊκισ Φράπεηασ Επενδφςεων (ΕΦΕπ)
 ΕΦαΕ (Ευρωπαϊκό Φαμείο Επενδφςεων): πρωτοβουλίεσ
JASMINE, JEREMIE

Ρμάδα

Δράςθσ

(Task

Force)

τθσ

 Ενεργοποίθςθ του Φαμείου Εγγφθςθσ για τισ ΞΞΕ

 Ενεργοποίθςθ τθσ πρωτοβουλίασ JEREMIE με τθ μεταφορά

 Υωςτι φορολογικι μεταχείριςθ ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι

ςτο Φαμείο Χαρτοφυλακίου €250 εκ. / Χλοποίθςθ τριϊν

οι εξαγωγζσ επιχειριςεων δεν υπόκεινται ςε διπλι

δράςεων

φορολόγθςθ

 1θ δράςθ για τθν ενίςχυςθ Ξικρϊν και Σολφ Ξικρϊν
επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ
Ξεταποίθςθσ – Φουριςμοφ – Εμπορίου – Χπθρεςιϊν

παρεμποδίηοντασ

τισ

διαςυνοριακζσ

επενδφςεισ επιχειρθματικϊν κεφαλαίων
 Αξιοποίθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ που διατίκεται μζςω του
7ου προγράμματοσ-πλαιςίου για τθν ζρευνα και τθν
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΤΑΥΕΙΥ ΕΟΙΥΧΧΥΗΥ ΦΗΥ ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΜΑΙ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΦΩΟ ΞΞΕ

ΑΧΗ VΙ: Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των ΜΜΕ ςτθ χρθματοδότθςθ και δθμιουργία νομικοφ και επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ που ευνοεί τισ ζγκαιρεσ πλθρωμζσ ςτισ εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ
ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΦΘΕΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ

ΑΡΠ ΤΗΝ ΕΡΙΤΟΡΗ

ΕΡΙΡΕΔΟ

ΡΟΣΑΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ

 Απλοποίθςθ κανόνων διαχείριςθσ τθσ πολιτικισ ςυνοχισ

 Σρόγραμμα Ξεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

τεχνολογικι

 Απλοποίθςθ 7ου προγράμματοσ-πλαιςίου για τθν ζρευνα

 Σρόγραμμα Ζνδυςθ & υπόδθςθ – Οζεσ προοπτικζσ

ανταγωνιςτικότθτα και καινοτομία (CIP), του μθχανιςμοφ

 Εγγφθςθ από τθν ΦΕΞΣΞΕ ΑΕ χαμθλότοκων δανείων για

μικροχθματοδοτιςεων

και τθν τεχνολογικι ανάπτυξθ (FP7)
 Δθμιουργία φόρουμ για τθ χρθματοδότθςθ των ΞΞΕ:
ζρχονται ςε επαφι εκπρόςωποι των ΞΞΕ, τράπεηεσ και
άλλα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ (ΕΦΕπ)

(CIP):

επενδφςεισ

ςε

κάλυψθ

δαπανϊν

αγοράσ

πρϊτων

υλϊν,

του

και

προγράμματοσ

άλλων

για

τθν

χρθματοδοτικϊν

εργαλείων

εμπορευμάτων και υπθρεςιϊν
 Εγγφθςθ από τθν ΦΕΞΣΞΕ ΑΕ χαμθλότοκων δανείων για
τθν

 Σρόγραμμα-πλαίςιο για τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν
καινοτομία

τθν

ανάπτυξθ

κάλυψθ

φορολογικϊν

και

αςφαλιςτικϊν

υποχρεϊςεων των μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων

κεφάλαια

επιχειρθματικοφ κινδφνου και παροχι εγγυιςεων για τθ
δανειοδότθςθ των ΞΞΕ
 Εφαρμογι μθχανιςμοφ μικροχρθματοδοτιςεων Progress /
παροχι ςυμβουλϊν ςε ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων
 Ρδθγία περί κακυςτεριςεων πλθρωμϊν
 Ηλεκτρονικι τιμολόγθςθ (e-invoicing)
 Νογιςτικό ςφςτθμα για το ΦΣΑ
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ΔΤΑΥΕΙΥ ΕΟΙΥΧΧΥΗΥ ΦΗΥ ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΜΑΙ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΦΩΟ ΞΞΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΧΗ VIΙ: Υποςτιριξθ των ΜΜΕ για να επωφελθκοφν περιςςότερο από τισ ευκαιρίεσ που προςφζρει θ ενιαία αγορά
ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΦΘΕΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ

ΑΡΠ ΤΗΝ ΕΡΙΤΟΡΗ

ΕΡΙΡΕΔΟ

ΡΟΣΑΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ

 Ξείωςθ των χρεϊςεων για τα δικαιϊματα των εμπορικϊν

 Οζοσ νόμοσ περί ςθμάτων (άρ. 121 –183 Ο.4072/2012 Α'

 Σλιρθσ εφαρμογι του «ευρωπαϊκοφ κϊδικα βζλτιςτθσ

ςθμάτων ςε όλθ τθν ΕΕ και απλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ

πρακτικισ» που κα διευκολφνει τθν πρόςβαςθ των ΞΞΕ

 Σρόγραμμα Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα του ΕΥΣΑ

καταχϊριςθσ
 Ευρωπαϊκόσ κϊδικασ βζλτιςτων πρακτικϊν ενίςχυςθσ
ΞΞΕ

 Σρόγραμμα «Εξωςτρζφεια» και λοιπά προγράμματα του
Ρργανιςμοφ Αςφάλιςθσ Εξαγωγικϊν Σιςτϊςεων (ΡΑΕΣ)

 Ευρωπαϊκοί οργανιςμοί τυποποίθςθσ
 Διαςυνοριακι

86)

παροχι

υπθρεςιϊν

 Σρογράμματα του Ελλθνικοφ Ρργανιςμοφ Εξωτερικοφ
(π.χ.

ςφςταςθ

υπθρεςιϊν ενιαίασ εξυπθρζτθςθσ και ανάπτυξθ πρακτικϊν
λφςεων για τθ διευκόλυνςθ τθσ διαςυνοριακισ χριςθσ
θλεκτρονικϊν υπογραφϊν)
 Δθμιουργία επιχειρθματικϊν κζντρων: υποςτιριξθ προσ

Εμπορίου Α.Ε.
 Σρογράμματα του Εκνικοφ Φαμείου Επιχειρθματικότθτασ

δίκτυο

υποςτιριξθσ επιχειριςεων

ευρωπαϊκά

πρότυπα

(δθμοςίευςθ ςτο διαδίκτυο, περιλιψεισ κλπ)
 Δθμιουργία νζασ εταιρικισ ςτρατθγικισ και αλλαγι τθσ
νοοτροπίασ

των

ΞΞΕ

προςανατολιςμζνων ςτισ εξαγωγζσ

Enterprise Europe Network – Hellas ςτο οποίο ςυμμετζχει

 Ο.4072/10-04-2012: Σολυνομοςχζδιο για τθ βελτίωςθ του

θ Ελλάδα

ελλθνικισ νομολογίασ για το εξωτερικό εμπόριο
Network:

για

 Εκνικι Υτρατθγικι για τισ εξαγωγζσ

ΕΕ
Europe

πλθροφοριϊν

 Σεραιτζρω διάδοςθ του ρόλου του εκνικοφ δικτφου

και Ανάπτυξθσ (ΕΦΕΑΟ)

επιχειρθματικοφ

Enterprise

 Διάδοςθ

επιχειρθματικισ

ΞΞΕ που επικυμοφν να δραςτθριοποιθκοφν ςε χϊρεσ τθσ

 Δθμιουργία

ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ

περιβάλλοντοσ/

Απλοποίθςθ

τθσ

 Διάδοςθ των υπθρεςιϊν που κα προςφζρονται μζςω του
Single Window

 Χλοποίθςθ τθσ Σράξθσ Σλθροφοριακό Υφςτθμα Single
Window

 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ «Σροσ μια Σράξθ για τθν
Ενιαία αγορά»

 Υυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτο Εκνικό δίκτυο Enterprise
Europe Network – Hellas

 Ανάλυςθ των ακζμιτων εμπορικϊν πρακτικϊν (καρτζλ ι
κατάχρθςθ δεςπόηουςασ κζςθσ) ςτθν ΕΕ και, αν χρειαςτεί,
υποβολι από τθν Επιτροπι νομοκετικισ πρόταςθσ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΧΗ VIΙ: Υποςτιριξθ των ΜΜΕ για να επωφελθκοφν περιςςότερο από τισ ευκαιρίεσ που προςφζρει θ ενιαία αγορά
ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΦΘΕΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ

ΑΡΠ ΤΗΝ ΕΡΙΤΟΡΗ
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ΡΟΣΑΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ

 Διευκόλυνςθ τθσ διαςυνοριακισ ανάκτθςθσ οφειλϊν
Ευρωπαϊκό δίκαιο των ςυμβάςεων
 Ανακεϊρθςθ

Ευρωπαϊκοφ

ςυςτιματοσ

τυποποίθςθσ

περιςςότερο προςανατολιςμζνο ςτισ ανάγκεσ των ΞΞΕ
 Σαροχι διευκρινιςεων για τουσ κανόνεσ που ιςχφουν
ςχετικά με τθν επιςιμανςθ προζλευςθσ ςτα προϊόντα
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 Σαροχι χρθματοδότθςθσ ςε νζεσ καινοτομικζσ εταιρείεσ

 Υτιριξθ των κζντρων καινοτομίασ ι ανταγωνιςτικότθτασ

 Διοργάνωςθ τθσ «Ευρωπαϊκισ εβδομάδασ για τισ ΞΞΕ»
 Εμβλθματικι πρωτοβουλία ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ
Ευρϊπθ

2020

«Ζνωςθ

καινοτομίασ»:

πιλοτικά

μζςω

κεφαλαίων

αρχικισ

ϊκθςθσ

και

κεφαλαίων

επιχειρθματικοφ κινδφνου

για τθ ςφνδεςθ πανεπιςτθμίων, ερευνθτικϊν κζντρων και
επιχειριςεων

προγράμματα ςτο πλαίςιο των Ευρωπαϊκϊν Υυμπράξεων

 Μουπόνια καινοτομίασ για μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ

Μαινοτομίασ

 Σρόγραμμα Οζα Μαινοτομικι Επιχειρθματικότθτα

(«clusters»)

 Σρόγραμμα

ςυςτάδων

πανεπιςτθμίων, ερευνθτικϊν κζντρων και κοινότθτεσ

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Φαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ

επιχειριςεων – ζνα ελλθνικό προϊόν, μια αγορά: ο

επιςτθμόνων και επαγγελματιϊν για τθν ανταλλαγι

(ΕΓΦΑΑ)

Σλανιτθσ

γνϊςεων και ιδεϊν

 Σρογράμματα ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ για τθ ςυνοχι και

 Εμβλθματικι πρωτοβουλία «Ατηζντα για νζεσ δεξιότθτεσ
και κζςεισ εργαςίασ»
 Σρωτοβουλία «Οεολαία ςε κίνθςθ»: ζμφαςθ ςτθν

 Σρόγραμμα

Δθμιουργία

καινοτομικϊν

 Δθμιουργία ανταγωνιςτικϊν ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν

 Σαραδείγματα πολιτικϊν και δικτφων για τισ ΞΞΕ που
ςτοχεφουν ςτθν καινοτομία και τθν ζρευνα: «Help Desk

ΞΞΕ,

αναφορικά με τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ καινοτόμων

(Ε&ΦΑ)

λφςεων και πρακτικϊν ςτισ επιχειριςεισ

ειδικό κακεςτϊσ Υυνζργειασ και Δικτφωςθσ του Οόμου

 Διάδοςθ

και

αξιοποίθςθ

των

προγραμμάτων

που

χρθματοδοτοφν ενζργειεσ καινοτομίασ

3908/11, για το ζτοσ 2011

Επαφισ (ΕΥΕ) του ΣΣ7 για ΞΞΕ», το «Δίκτυο ευρωπαϊκϊν

ενιςχφςεων (φορολογικι απαλλαγι, επιχοριγθςθ και

κζντρων επιχειρθματικισ καινοτομίασ (ΜΕΜ) — ΕΒΟ», τα

επιδότθςθ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ)

καινοτομίασ» και τισ «Ηλεκτρονικζσ αγορζσ»

και

δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ

επιχειριςεων

 Επενδυτικόσ Οόμοσ 3908/2011 μζςω παροχισ τριϊν ειδϊν

εκκολαπτθρίων Cordis», θ «Cordis Ευρωπαϊκι πφλθ

εταιρειϊν

 Σαροχι εκπαίδευςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό των ΞΞΕ

νζων

ΔΣΙ», το «SME Techweb», το «Δίκτυο Εκνικϊν Υθμείων

«Δίκτυα καινοτομίασ», το «Gate2Growth», οι «Χπθρεςίεσ

μεγάλων

για

Χποςτιριξθ

 Σρόγραμμα για τθν ζνταξθ επενδυτικϊν ςχεδίων ςτο

επαγγελματικι κατάρτιςθ

μεταξφ

 Σρόγραμμα Χποςτιριξθ ομάδων ΞΞΕ για δραςτθριότθτεσ
ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ (Ε&ΦΑ)
 Σρόγραμμα Δθμιουργία – υποςτιριξθ νζων καινοτόμων
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επιχειριςεων κυρίωσ ζνταςθσ γνϊςθσ (spin off και spin
out)
 Σρόγραμμα Υυνεργαςία παραγωγικϊν και Ε&Φ φορζων
 Υυνεργατικοί

ςχθματιςμοί

ζνταςθσ

γνϊςθσ

ςτθ

μικροθλεκτρικι (Corallia)
 Σρόγραμμα Ενίςχυςθ επιχειριςεων λιανεμπορίου για τθν
υλοποίθςθ ψθφιακϊν επενδφςεων (digi-retail)
 Σρόγραμμα Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ
επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ
περιεχομζνου (digi-content)
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 Οζο ςχζδιο ενεργειακισ απόδοςθσ (ςχζδιο δράςθσ για τθν

 Σρόγραμμα Σράςινθ επιχείρθςθ 2010

 Σαροχι κινιτρων για αναβάκμιςθ ι αντικατάςταςθ του

οικολογικι καινοτομία) και δθμιουργία ενόσ «Υχεδίου

 Σρόγραμμα Σράςινεσ υποδομζσ 2010

εξοπλιςμοφ τουσ με ενεργειακά αποδοτικζσ λφςεισ

Δράςθσ οικολογικισ καινοτομίασ» για τθν προϊκθςθ τθσ

 Σρόγραμμα Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

(ευνοϊκά δάνεια ι άμεςεσ επιδοτιςεισ)

δικτφωςθσ, των τεχνολογιϊν χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα
και τθσ αποδοτικισ ωσ προσ τθ χριςθ των πόρων

 Δίκτυο «Enterprise Europe Network»: ςτιριξθ των ΞΞΕ
τθν

των ΞΞΕ ςτισ πράςινεσ αγορζσ
 Σαροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και ενθμζρωςθσ ςτισ

καινοτομίασ

για

 Χποςτιριξθ των αναπτυξιακϊν επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν

εμπορία

προϊόντων

και

υπθρεςιϊν

που

προκφπτουν από βζλτιςτεσ πρακτικζσ (ιδίωσ τεχνολογίεσ
χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα), και για τθ μεταφορά
τεχνογνωςίασ και βζλτιςτων πρακτικϊν ςε

κζματα

ΞΞΕ για τισ δυνατότθτεσ εξοικονόμθςθσ κόςτουσ μζςω
ενεργειακά αποδοτικϊν λφςεων και για επιχειρθματικζσ
ευκαιρίεσ
 Αξιοποίθςθ δυνατοτιτων κρατικισ ενίςχυςθσ για τθ
ςτιριξθ επενδφςεων ςτο περιβάλλον και τθν ενζργεια
 Χποςτιριξθ των ΞΞΕ ϊςτε να αποκτιςουν τισ αναγκαίεσ

περιβάλλοντοσ και ενζργειασ
 Χριςθ των ομάδων ΞΞΕ και τθσ βάςθσ δεδομζνων

διαχειριςτικζσ

και

τεχνικζσ

δεξιότθτεσ

για

να

ανάδραςθσ για τισ ΞΞΕ του δικτφου «Enterprise Europe

προςαρμόςουν τθν επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα

Network»

προσ μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα, και προσ

για

τθν

βελτίωςθ

περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ

τθσ

ποιότθτα

τθσ

μια αποδοτικι χριςθ των πόρων
 Σαροχι κινιτρων ςε ΞΞΕ που είναι πιςτοποιθμζνεσ με το
ςφςτθμα EMAS και με το ISO 14000 και λιψθ μζτρων για
τθν παρακίνθςθ των πολφ μικρϊν και μικρϊν
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επιχειριςεων ϊςτε να επωφελθκοφν από τα ςυςτιματα
τφπου EMAS, όπωσ το EMAS-EASY
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 Σροϊκθςθ ςυνεργατικϊν

ςχθματιςμϊν (clusters) με

επιχειριςεισ που είναι εγκαταςτθμζνεσ ςε τρίτεσ χϊρεσ
 Αξιοποίθςθ

υφιςτάμενων

οργανϊςεων

επιχειριςεων

(Ευρωπαϊκό Επιχειρθματικό και Φεχνολογικό Μζντρο τθσ ΕΕ

 Επζκταςθ του Ευρωπαϊκοφ Σαρατθρθτθρίου για τουσ
ςχθματιςμοφσ

(European

Cluster

Observatory)

 Ο.4072/10-04-2012: Σολυνομοςχζδιο για τθ βελτίωςθ του
επιχειρθματικοφ

περιβάλλοντοσ/

Απλοποίθςθ

τθσ

ελλθνικισ νομολογίασ για το εξωτερικό εμπόριο

Window

κανόνεσ για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ και τον ανταγωνιςμό
 Ενκάρρυνςθ των ΞΞΕ να μιςκϊςουν ι να αγοράςουν
εμπειρογνωμοςφνθ από ειδικοφσ που κα βοθκιςει τθν
ανάπτυξθ

των

εταιρειϊν,

τθν

καινοτομία

και

τθ

διεκνοποίθςθ των δραςτθριοτιτων τουσ
 Σαροχι οικονομικισ ενίςχυςθσ για τθν προϊκθςθ των
εξαγωγϊν, ςτρατθγικϊν πρόςβαςθσ ςτισ αγορζσ και

 Εξάλειψθ των μθ δαςμολογικϊν φραγμϊν ςτισ ςυμφωνίεσ
ελεφκερων ςυναλλαγϊν και διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ
των ΞΞΕ ςε τρίτθ χϊρα.

 Υτιριξθ τθσ δικτφωςθσ των ΞΞΕ, ςφμφωνα με τουσ

 Χλοποίθςθ τθσ Σράξθσ Σλθροφοριακό Υφςτθμα Single

ςτθν Ινδία, Μζντρο για τισ ΞΞΕ τθσ ΕΕ ςτθν Μίνα)

ςυνεργατικοφσ

 Εκνικι Υτρατθγικι για τισ εξαγωγζσ

ςυμμετοχισ ςε εμπορικζσ εκκζςεισ
 Υυςτθματικι προϊκθςθ των εξαγωγϊν υπθρεςιϊν (ςε
νζουσ τομείσ πζρα από τον τουριςμό και τθν ναυτιλία)
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3 . Δ Ι Α Μ Ο  Φ Ω Σ Η Δ Α Σ Ε Ω Ν Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η Σ Κ Α Ι Ρ  Ο ΤΑ Σ Ε Ω Ν
Για να είναι ςε κζςθ να αξιοποιιςουν πλιρωσ τθ κετικι ςυμβολι τουσ ςτθν απαςχόλθςθ, ακόμθ και
ςτο νζο πλαίςιο τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και παρά τθ διεκνι κρίςθ που εξακολουκεί να πλιττει τισ
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, οι ΞΞΕ πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να ανταγωνιςτοφν επί ίςοισ όροισ όςον
αφορά, μεταξφ άλλων, τα εξισ:


τθ δθμιουργία ενόσ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ που είναι αναγκαίο για να διαςφαλιςτεί
ότι οι ΞΞΕ μποροφν να ζχουν πλιρθ ςυμβολι ςτθ δθμιουργία απαςχόλθςθσ και ςτθ
ςυνολικι παραγωγικότθτα,



τθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ καινοτομίασ των ΞΞΕ και βελτίωςθσ / διατιρθςθσ του
ανταγωνιςτικοφ τουσ πλεονεκτιματοσ,



τθν εξαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ, και τθ βελτίωςθ τθσ εξαγωγικισ
τουσ ικανότθτασ,



τθν τιρθςθ των ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν οδθγιϊν και τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ,



τθ λιψθ μζτρων κατά τθσ αςφμμετρθσ πλθροφόρθςθσ όςον αφορά τθν πρόςβαςθ ςε
χρθματοδότθςθ

μζςω

διαρκρωτικϊν

προγραμμάτων

και

λοιπϊν

χρθματοδοτικϊν

εργαλείων,·


τθ δθμιουργία δομϊν δια βίου κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ τόςο για τθν προαγωγι τθσ
επιχειρθματικότθτασ και του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ των ΞΞΕ όςο και για τθν
εξαςφάλιςθ εξειδικευμζνου εργατικοφ δυναμικοφ ςε κζματα καινοτομίασ, πράςινθσ
ανάπτυξθσ, εξωςτρζφειασ, ανταγωνιςτικότθτασ, ποιότθτασ, κοινωνικισ ευκφνθσ κ.λ.π.,

Σαράλλθλα με τισ ανωτζρω διαπιςτϊςεισ, κρίνεται ςκόπιμο να ςυνεκτιμθκεί ότι υφίςτανται
πολυάρικμα εμπόδια ςτθν βελτίωςθ τθσ κζςθσ των ΞΞΕ και κυρίωσ ςτθ διατιρθςθ τθσ
βιωςιμότθτάσ τουσ, όπωσ:


μθ ενδεδειγμζνο περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ,·



δυςχερισ πρόςβαςθ ςε χρθματοδοτικά εργαλεία και αυξθμζνα προβλιματα ρευςτότθτασ,·



δυςκολίεσ ωσ προσ τθ διεκνοποίθςθ και τθν πρόςβαςθ ςε νζεσ αγορζσ,



ανεπαρκισ ροι γνϊςεων και διαχειριςτικϊν ικανοτιτων,
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πλθμμελισ προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ,



άγνοια ι ελλιπισ πλθροφόρθςθσ τθσ φπαρξθσ πρωτοβουλιϊν ςτιριξθσ, ι ςφγχυςθ που ζχει
προκλθκεί από τθν πλθκϊρα των δυνατοτιτων που παρζχονται ςτισ ΞΞΕ και τθν πικανι
αλλθλοεπικάλυψι τουσ,
ζλλειψθ

κουλτοφρασ

καινοτομίασ

και

διεκνοποίθςθσ

ςε

μεγάλθ

μερίδα

αυτοαπαςχολοφμενων και διαχειριςτϊν / ςτελεχϊν των ΞΞΕ
τα οποία ενδζχεται να παρακωλφςουν τόςο τθν άνκθςθ νζου επιχειρθματικοφ πνεφματοσ όςο και
τθ δθμιουργία και τθν ταχεία ανάπτυξθ καινοτόμων ΞΞΕ και, κυρίωσ, να τροχοπεδιςουν τθν
βιωςιμότθτά τουσ.
Υτο πλαίςιο αυτό ςτθ ςυνζχεια προτείνονται δράςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ κζςθσ των μικρομεςαίων
επιχειριςεων, οι οποίεσ αναλφονται διεξοδικά και περιλαμβάνουν με τθ ςειρά τουσ μια δζςμθ
ενεργειϊν οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ των
ΞΞΕ. Ρι δράςεισ αυτζσ ομαδοποιοφνται ςε πζντε άξονεσ προτεραιότθτασ οι οποίοι αποτελοφν τα
γενικά ςθμεία ςτα οποία προτείνεται να επικεντρωκοφν οι ΞΞΕ προκειμζνου να αναπτφξουν
ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα εντόσ τθσ περιόδου οικονομικισ κρίςθσ ςτθν οποία βρίςκεται θ χϊρα
μασ.
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3.1

ΆΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ
ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΕΣ/ΧΗΜΑΤΑΓΟΕΣ

πωσ αναφζρεται ςε επιςτθμονικό άρκρο17 που πραγματεφεται τα χρθματοοικονομικά εμπόδια
που αντιμετωπίηουν οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, οι κφριεσ πθγζσ πρόςβαςθσ των ΞΞΕ ςε
κεφάλαια ςτα πρϊτα ςτάδια ανάπτυξισ τουσ παραδοςιακά προερχόταν κυρίωσ από τισ ειςφορζσ
των ιδιοκτθτϊν και του ςτενοφ οικογενειακοφ τουσ κφκλου, κακϊσ επίςθσ και από επιχειρθματικά
κεφάλαια. Ματά τα επόμενα ςτάδια λειτουργίασ τουσ, οι επιχειριςεισ χρθματοδοτοφνται κατά κφριο
λόγο από τθ ςυςςϊρευςθ κερδϊν και μζςω εξωτερικϊν κεφαλαίων. Υθμειϊνεται ότι οι πιο ϊριμεσ
επιχειριςεισ (κυρίωσ οι μεςαίεσ) ζχουν ευκολότερθ πρόςβαςθ ςε εξωτερικά κεφάλαια και ιδιαίτερα
ςε τραπεηικά δάνεια ςε ςχζςθ με άλλεσ κατθγορίεσ μικρομεςαίων επιχειριςεων. Επιπλζον, θ
πρόςβαςθ ςε εξωτερικά κεφάλαια είναι θ κφρια πθγι χρθματοδότθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων μιασ
ΞΞΕ, ςτισ περιπτϊςεισ περιοριςμζνων εςωτερικϊν δυνατοτιτων ςυςςϊρευςθσ κεφαλαίου.
Ειδικότερα ωσ κφριεσ πθγζσ άντλθςθσ ξζνων κεφαλαίων για τισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ
αναφζρονται κυρίωσ: οι μθ τραπεηικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ (εμπορικζσ πιςτϊςεισ, μιςκϊςεισ,
factoring, franchising, δάνεια από το μθ τραπεηικό τομζα, πιςτϊςεισ που δίνονται από προμθκευτζσ)
κακϊσ και τα τραπεηικά δάνεια (κεφαλαίου κίνθςθσ και μακροπρόκεςμα). Φζλοσ, οι ελλθνικζσ ΞΞΕ
ζχουν επίςθσ πρόςβαςθ ςε κεφάλαια που παρζχονται από διάφορα εκνικά και κοινοτικά
προγράμματα.
Υτθν παροφςα αρνθτικι οικονομικι ςυγκυρία, θ κατάςταςθ των ΞΞΕ ζχει ςαφϊσ διαφοροποιθκεί,
με τα κυριότερεσ αλλαγζσ να εντοπίηονται ςτα εξισ:


Σαρατθρείται αρνθτικόσ ρυκμόσ πιςτωτικισ επζκταςθσ ςτο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, ςτο
πλαίςιο προςταςίασ του ζναντι του ςυνεχϊσ αυξανόμενου πιςτωτικοφ κινδφνου, γεγονόσ
που ζχει δυςχεράνει ςθμαντικά τθν πρόςβαςθ των επιχειριςεων ςε δανεικά κεφάλαια.



Ειδικά για τισ επιχειριςεισ με εξαγωγικό προςανατολιςμό, θ ζκκεςθ τουσ ζναντι του
πιςτωτικοφ κινδφνου (customer risk, country risk, κλπ), κακιςτά τθν χρθματοδότθςθ τθσ
εξαγωγικισ τουσ δραςτθριότθτασ ακόμα πιο δφςκολθ.

17

“Small and Medium Enterprises (SMEs) in Greece - Barriers in Access to Banking Services. An Empirical Investigation” Alina B. Hyz –Professor of Technological Educational Institute of Epirus, Greece - International Journal of Business and Social
Science - Vol. 2 No. 2; February 2011
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Σαρατθρείται ανεπαρκζσ ποςοςτό αξιοποίθςθσ των ευρωπαϊκϊν κονδυλίων για τθν
δθμιουργία και ενίςχυςθ των ΞΞΕ.



Χπάρχει αδυναμία εξεφρεςθσ ιδίων κεφαλαίων για τθ χρθματοδότθςθ των δραςτθριοτιτων
των ΞΞΕ τόςο κατά το ςτάδιο ζναρξθσ, όςο και ςε αυτό τθσ ςυνζχιςθσ τθσ επιχειρθματικισ
τουσ δραςτθριότθτασ.



Αδυναμία κάλυψθσ των εξαςφαλίςεων /εγγυιςεων που απαιτοφνται για τθν πρόςβαςθ ςε
τραπεηικά δάνεια λόγω τθσ ζλλειψθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων.



Ξεγαλφτερθ τάςθ των ΞΞΕ ςτον βραχυχρόνιο δανειςμό είτε λόγω ζλλειψθσ του
απαραίτθτου προγραμματιςμοφ των αναγκϊν τουσ ςε κεφάλαια, είτε διότι οι
χρθματοπιςτωτικοί φορείσ δεν εμπιςτεφονται ςε αυτζσ πολλά κεφάλαια.



Αδυναμία χρθματοδότθςθσ κεφαλαίου κίνθςθσ: ςφμφωνα με τθν ζρευνα ςυγκυρίασ για τισ
ΞΞΕ τθσ Εκνικισ Φράπεηασ18 θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ αποτελεί ςθμαντικό πρόβλθμα (ςχεδόν
για το 40% των μικρομεςαίων επιχειριςεων), ενϊ επιπλζον οι κακυςτεριςεισ ειςπράξεων
από πελάτεσ ζχουν αυξθκεί με τισ πλθρωμζσ προσ τουσ προμθκευτζσ να γίνονται
ςυντομότερα (ςυγκεκριμζνα, θ χρονικι απόκλιςθ μεταξφ είςπραξθσ απαιτιςεων και
πλθρωμισ προμθκευτϊν ζχει αυξθκεί τθν τελευταία διετία κατά περίπου 1 μινα, δθλ. ςε
περίπου 40 θμζρεσ από 10 θμζρεσ το 2010, αυξάνοντασ ζτςι τθ ηιτθςθ για κεφάλαια
κίνθςθσ).

Βάςει των ανωτζρω γίνεται αντιλθπτό ότι θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ και θ περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςε
δανειακά

κεφάλαια,

αποτελοφν

τουσ

ςθμαντικότερουσ

αναςταλτικοφσ

παράγοντεσ

τθσ

επιχειρθματικότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων, οι οποίοι εντείνονται ακόμθ περιςςότερο
λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ που επεκτείνεται ςτο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα.
Υτο πλαίςιο αυτό, κρίνεται απαραίτθτθ θ αξιοποίθςθ των διακζςιμων εργαλείων και λφςεων που
ζχουν ςχεδιαςκεί ι πρόκειται να ςχεδιαςτοφν για τθν εξυπθρζτθςθ των μικρομεςαίων
επιχειριςεων με δράςεισ όπωσ:


θ δθμιουργία ειδικοφ μθχανιςμοφ για τθν παροχι των απαιτοφμενων εγγυιςεων προσ τα
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα για τισ δανειακζσ υποχρεϊςεισ των ΞΞΕ,

18

Ζρευνα ςυγκυρίασ για Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ - Διεφκυνςθ τρατθγικισ και Οικονομικισ Ανάλυςθσ τθσ Εκνικισ
Σράπεηασ – Ιοφλιοσ 2012
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θ ενκάρρυνςθ των ΞΞΕ για ςυμμετοχι τουσ ςε πθγζσ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με δυνθτικζσ
πθγζσ χρθματοδότθςθσ,



θ προϊκθςθ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ χρθματοδότθςθ
μικρομεςαίων επιχειριςεων με υψθλό επιχειρθματικό ρίςκο, μζςω ςφςταςθσ νζων
εταιρειϊν (venture capitals, factoring),



θ επιτάχυνςθ των υφιςτάμενων προγραμμάτων και πόρων που απευκφνονται ςτισ
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ,



θ ςτροφι των ΞΞΕ ςε εναλλακτικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ, τόςο με τθν αξιοποίθςθ των
υφιςτάμενων, όςο και με τθν ανάδειξθ νζων καινοτόμων χρθματοδοτικϊν εργαλείων,
κατάλλθλα προςαρμοςμζνων ςτισ χρθματοδοτικζσ τουσ ανάγκεσ. Η ανάπτυξθ τζτοιων
εργαλείων κα παρζχει ςθμαντικι ςτιριξθ ςτισ ΞΞΕ, ιδίωσ για τθν αξιοποίθςθ των
καινοτομιϊν και τθσ νζασ τεχνολογίασ, τθν πρόςβαςι τουσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ και τθν
προςαρμογι τουσ ςτισ απαιτιςεισ του νζου ενεργειακοφ, οικονομικοφ και επιχειρθματικοφ
περιβάλλοντοσ. Ρι κυριότερεσ εναλλακτικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ είναι οι εξισ:


τα μικροδάνεια (Microcredits)



τα κεφάλαια επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (Venture Capitals)



τα πρακτορία επιχειρθματικϊν απαιτιςεων (Factoring).



οι επιχειρθματικοί άγγελοι (Business Angels)



οι εταιρείεσ αμοιβαίων εγγυιςεων (Ε.Α.Ε.)



οι κερμοκοιτίδεσ επιχειριςεων (Business Incubator ι Incubator)



τα τεχνολογικά πάρκα (Technology Parks), τα οποία αποτελοφν μια μορφι
κερμοκοιτίδασ επιχειριςεων,



οι υβριδικζσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ (Mezzanine Finance).

Για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ενεργειϊν προτείνονται μια ςειρά από δράςεισ οι οποίεσ
περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια.
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3.1.1 Δράςθ 1.1: Δθμιουργία μθχανιςμοφ παροχισ χρθματοδοτικϊν εγγυιςεων για
ΜΜΕ
Ξε τθν παροφςα δράςθ επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςε
δανειακά κεφάλαια, όχι μζςω τθσ άμεςθσ δανειοδότθςθσ τουσ από το Δθμόςιο, αλλά με τθν
χοριγθςθ των απαιτοφμενων εγγυιςεων κάλυψθσ των δανειακϊν τουσ υποχρεϊςεων προσ τα
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, για τθν επίτευξθ μόχλευςθσ των διατικζμενων κεφαλαίων.
Υυγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ και με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ δανειοδότθςθσ
των ΞΞΕ για:


τθ χρθματοδότθςθ καινοτόμων επενδφςεων



κεφάλαια κίνθςθσ



τθ χρθματοδότθςθ τθσ εξαγωγικισ τουσ δραςτθριότθτασ, κ.λ.π.,

προτείνεται θ ςφςταςθ ειδικοφ ταμείου για τισ ΞΞΕ, για τθν παροχι των απαιτοφμενων εγγυιςεων
και ρευςτότθτασ ςτα εγχϊρια χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. Για τθ χρθματοδότθςθ του ταμείου
προτείνεται να ελεγχκεί θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ πόρων του ΕΥΣΑ (μζςω του ΕΦΕΑΟ), κακϊσ και θ
δυνατότθτα ςυμμετοχισ με μόχλευςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Φράπεηασ Επενδφςεων μζςω των εγχϊριων
χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων.
Ρ βακμόσ εφικτότθτασ ανάλθψθσ τθσ παροφςασ δράςθσ κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιθτικόσ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ δεδομζνθ πλζον αναγνϊριςθ (τόςο από τθν Σολιτεία όςο και από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι) τθσ ανάγκθσ ενίςχυςθσ τθσ ρευςτότθτασ των ΞΞΕ. Ξε τθν ανάλθψθ τθσ
παροφςασ δράςθσ, αναμζνεται θ τόνωςθ τθσ ρευςτότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων του,
τόςο για τθ χρθματοδότθςθ των επενδυτικϊν τουσ ςχεδίων, όςο και για τθ χρθματοδότθςθ τθσ
εξαγωγικισ τουσ δραςτθριότθτασ και για τθν απόκτθςθ κεφαλαίων κίνθςθσ.

3.1.2 Δράςθ

1.2:

Αξιοποίθςθ

υφιςτάμενων

πόρων

και

προγραμμάτων

που

απευκφνονται ςτισ ΜΜΕ
Ξε δεδομζνθ τθν απροκυμία/αδυναμία του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ να παρζχει τα αναγκαία
κεφάλαια ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, αλλά και των ίδιων των επιχειριςεων να εξαςφαλίςουν
τισ απαραίτθτεσ εγγυιςεισ για να τφχουν δανειοδότθςθσ, τα προγράμματα τόςο ςε εκνικό όςο και
ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελοφν τθ μοναδικι πθγι βοικειασ ςτισ επιχειριςεισ για επενδφςεισ και
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επζκταςθ. Υτο πλαίςιο αυτό, γίνεται επιτακτικι θ ανάγκθ επιτάχυνςθσ τθσ απορρόφθςθσ των
υφιςτάμενων πόρων που διατίκενται μζςω του ΕΥΣΑ και άλλων προγραμμάτων τθσ ΕΕ, αλλά και θ
αξιοποίθςθ του ςυνόλου των εργαλείων που ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
εν γζνει τθσ ρευςτότθτασ των ΞΞΕ.
Αναλυτικότερα, θ παροφςα δζςμθ μζτρων για τθν ενίςχυςθ πρόςβαςθσ των ΞΞΕ ςε κεφάλαια
μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των υφιςτάμενων εργαλείων χρθματοδότθςθσ, αφορά:


τθν επιτάχυνςθ απορρόφθςθσ των εκνικϊν και περιφερειακϊν προγραμμάτων ΕΥΣΑ που
απευκφνονται

ςτισ

ΞΞΕ

εξαςφαλίηοντασ

ότι

ζνα

ςυγκεκριμζνο

ποςοςτό

του

προχπολογιςμοφ κα πρζπει να κατευκφνεται προσ τισ πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ,


τθν ενίςχυςθ ευρωπαϊκϊν πρωτοβουλιϊν όπωσ τα προγράμματα JEREMIE, JASPER και
JESSICA,



τθν ενεργοποίθςθ του ΕΦΕΑΟ με προγράμματα δανειοδότθςθσ και εγγυιςεων,
Σροτεραιότθτα πρζπει να δοκεί ςτθν προϊκθςθ προγραμμάτων εγγυιςεων για δάνεια που
αφοροφν κεφάλαιο κίνθςθσ και τθν αποπλθρωμι οφειλϊν,



τθν άμεςθ αξιοποίθςθ των κονδυλίων τθσ Ευρωπαϊκισ Φράπεηασ Επενδφςεων φψουσ
περίπου 1,4 δις. ευρϊ μζχρι το τζλοσ του 2015, τα οποία αναμζνεται να ειςζλκουν ςτθν
ελλθνικι οικονομία το φκινόπωρο του τρζχοντοσ ζτουσ,



τθν περεταίρω ενεργοποίθςθ των ελλθνικϊν τραπεηϊν για τθν ςφναψθ ςυμφωνιϊν παροχισ
εγγυιςεων ςτο πλαίςιο τθσ μικροχρθματοδότθςθσ Progress ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα
χοριγθςθσ μικροδανείων ςε ζλλθνεσ μικρομεςαίουσ επιχειρθματίεσ (με εςτίαςθ ςτθ
χρθματοδότθςθ νζων δανειολθπτϊν και τθν εκκίνθςθ νζων επιχειριςεων),



τθν φπαρξθ ρφκμιςθσ ςχετικά με τθν κακιζρωςθ ευνοϊκότερων προχποκζςεων /
υποχρεϊςεων ςυμμετοχισ των ΞΞΕ ςε προγράμματα επιχορθγιςεων,



τθν προαγωγι του ευρωπαϊκοφ κϊδικα βζλτιςτων πρακτικϊν για τθν πρόςβαςθ των ΞΞΕ
ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ,



τθν περαιτζρω διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ των ΞΞΕ ςτα διαρκρωτικά ταμεία, επιτρζποντασ να
υποβάλουν όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν ζγκριςθ τθσ ενίςχυςθσ από τα ταμεία, μία
φορά μόνο,
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τθν ενεργοποίθςθ του Φαμείου Εγγφθςθσ για τισ ΞΞΕ, τα οποίο κα παράςχει εγγυιςεισ προσ
τισ τράπεηεσ, προκειμζνου αυτζσ να χορθγιςουν κεφάλαια κίνθςθσ κατά προτεραιότθτα ςτισ
επιχειριςεισ που ζχουν ιδθ λάβει ςτιριξθ από το ΕΥΣΑ, είτε αυτζσ είναι υφιςτάμενεσ είτε
νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ,



τθ δθμιουργία κυρίδων ενιαίασ εξυπθρζτθςθσ (one-stop-shops) όπου οι ΞΞΕ κα μποροφν
να υποβάλουν αίτθςθ για ευρωπαϊκζσ, εκνικζσ και τοπικζσ επιχορθγιςεισ,



τθ δθμιουργία ενιαίασ εικονικισ πφλθσ με πλθροφορίεσ για τισ ΞΞΕ που επικυμοφν να
δραςτθριοποιθκοφν επιχειρθματικά πζρα από τα ςφνορα τθσ ΕΕ,



τθν διενζργεια ςειράσ δράςεων ενθμζρωςθσ των ΞΞΕ για τισ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςισ
τουσ από τα υφιςτάμενα προγράμματα.

3.1.3 Δράςθ 1.3: Αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν εργαλείων χρθματοδότθςθσ
Η ςφςταςθ του εγγυοδοτικοφ μθχανιςμοφ που προτάκθκε ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ 1.1 κακϊσ και θ
αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων εργαλείων, αναμζνεται να καλφψουν μεγάλο μζροσ των
χρθματοδοτικϊν αναγκϊν των μικρομεςαίων επιχειριςεων. Ωςτόςο, θ ςτροφι των επιχειριςεων ςε
εναλλακτικζσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ εκτιμάται να δϊςει περαιτζρω ϊκθςθ ςτθν εξαςφάλιςθ
ρευςτότθτασ. πωσ αναφζρκθκε ςτθν παράγραφο 3.1 του παρόντοσ παραδοτζου, οι εναλλακτικζσ
πθγζσ χρθματοδότθςθσ μπορεί να είναι:


μικροδάνεια (Microcredits): ςτοχεφουν ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, κυρίωσ
με τθ διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ ςτθ χρθματοδότθςθ των πολφ μικρϊν επιχειριςεων, νζων ι
υφιςταμζνων, κακϊσ και των αυτοαπαςχολουμζνων. Δεν απαιτοφν εμπράγματεσ
εξαςφαλίςεισ, αφοφ αξιολογοφνται το προφίλ και θ επιχειρθματικι ιδζα του επενδυτι.
Σολλζσ φορζσ ςτοχεφουν ςε ειδικζσ κατθγορίεσ πλθκυςμοφ (π.χ. ανκρϊπουσ με χαμθλό
ειςόδθμα, νζεσ, γυναίκεσ, ανζργουσ κλπ.) και αφοροφν ποςά τθσ τάξθσ των 5.000 ζωσ 20.000
ευρϊ,



κεφάλαια επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (Venture Capitals): παρζχουν κεφάλαια ςτισ ΞΞΕ,
ιδιαίτερα ςτισ νζεσ με υψθλζσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ και κερδοφορίασ. Ρι εταιρείεσ V.C.
χρθματοδοτοφν μια επιχείρθςθ με αντάλλαγμα τθν απόκτθςθ ενόσ ποςοςτοφ των μετοχϊν
τθσ, το οποίο ποικίλει ανάλογα με το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ και το μζγεκοσ τθσ
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χρθματοδοτοφμενθσ επιχείρθςθσ. Η διαφορά με τθ δανειακι χρθματοδότθςθ είναι ότι θ
επιχείρθςθ δεν υποχρεοφται ςε παροχι εγγυιςεων για το κεφάλαιο που τθσ παρζχεται,


πρακτορία επιχειρθματικϊν απαιτιςεων (Factoring): αποτελεί ζναν αποτελεςματικό τρόπο
χρθματοδότθςθσ κεφαλαίου κίνθςθσ και ζναν εφκολο και γριγορο τρόπο βελτίωςθσ τθσ
ρευςτότθτασ μιασ επιχείρθςθσ. Ξε τθν εφαρμογι του Factoring, οι επιχειριςεισ εκχωροφν
τθν ευκφνθ τθσ είςπραξθσ των επιχειρθματικϊν απαιτιςεων (τιμολόγια, επιταγζσ,
ςυναλλαγματικζσ, απαιτιςεισ από πιςτωτικζσ κάρτεσ κλπ.) ςτον πράκτορα (factor) δθλαδι ςε
μια εταιρεία Factoring. Ρ πράκτορασ αναλαμβάνει τθ διαχείριςθ, είςπραξθ, προεξόφλθςθ,
πιςτωτικό ζλεγχο και κάλυψθ του πιςτωτικοφ κινδφνου των απαιτιςεων του προμθκευτι,



επιχειρθματικοί άγγελοι (Business Angels): πρόκειται για ιδιϊτεσ επενδυτζσ (ςυμβοφλουσ,
επιχειρθματίεσ, ςτελζχθ κ.α.) οι οποίοι διακζτουν κεφάλαια και τεχνογνωςία ςε μικρζσ
επιχειριςεισ που παρουςιάηουν προοπτικζσ ανάπτυξθσ, κυρίωσ ςτο αρχικό ςτάδιο τθσ
λειτουργίασ τουσ. Επιπλζον παρζχουν ςθμαντικζσ ςυμβουλζσ ςε κζματα που ςχετίηονται με
τθ διοίκθςθ και οργάνωςθ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. Ρ κεςμόσ των Business Angels μπορεί να
χαρακτθριςτεί και ςαν το Venture Capital των πολφ μικρϊν επιχειριςεων. Φο ςχιμα που
λειτουργεί είναι παρόμοιο με αυτό των V.C. με τθ διαφορά ότι τα επενδυόμενα κεφάλαια
είναι μικρότερα. Για τθν εκπονείται το ζργο Measures to Accelerate the Mediterranean
Business Angel Market (MACC BAM), το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι και από δθμόςιουσ φορείσ και εντάςςεται ςτο πρόγραμμα MED (Άξονασ 1, Υτόχοσ
1,2). Φο ζργο ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία μόνιμων MED Μζντρων Χποςτιριξθσ των
Επιχειρθματικϊν Αγγζλων (MBASC) με απϊτερο ςτόχο το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ
κοινϊν αναπτυξιακϊν μζτρων για τθν επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ αγοράσ των
επιχειρθματικϊν αγγζλων ςτθν περιοχι τθσ Ξεςογείου. Αναλυτικότερα, οι εταίροι του
ζργου, μζςα από τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ και τθν μελζτθ βζλτιςτων πρακτικϊν,
ςτοχεφουν ςτθ δθμιουργία των κατάλλθλων εργαλείων αλλά και τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν
που ςτθρίηουν τθν καινοτομία και τθν ανάπτυξθ, ενιςχφοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν
επιχειρθματικότθτα και τισ ςυνζργειεσ ςε διεκνζσ επίπεδο. Υτο ζργο ςυμμετζχουν 8 εταίροι
εκπροςωπϊντασ εκτόσ τθσ Ελλάδασ άλλεσ 3 χϊρεσ: Ιταλία, Γαλλία και Ηνωμζνο Βαςίλειο, ενϊ
ωσ επικεφαλισ εταίροσ ζχει οριςτεί θ ΕΦΕΑΟ Α.Ε.



εταιρείεσ αμοιβαίων εγγυιςεων (Ε.Α.Ε.): αποτελεί μια μορφι ενίςχυςθσ των μικρϊν και
πολφ μικρϊν επιχειριςεων, ςχετικι με τον χρθματοπιςτωτικό τομζα, όπου ζνασ φορζασ
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εγγυάται μζροσ των δανείων που ςυνάπτουν οι επιχειριςεισ με τα πιςτωτικά ιδρφματα. Υτθν
Ελλάδα θ πρϊτθ προςπάκεια εγγυοδοςίασ ζγινε με τθν ίδρυςθ και λειτουργία των Εταιρειϊν
Αμοιβαίων Εγγυιςεων (Ε.Α.Ε.), οι οποίεσ αντικαταςτάκθκαν με το Φαμείο Εγγυοδοςίασ
Ξικρϊν και Σολφ Ξικρϊν Επιχειριςεων (ΦΕΞΣΞΕ) και ςτθ ςυνζχεια από το Εκνικό Φαμείο
Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ (ΕΦΕΑΟ ΑΕ),


κερμοκοιτίδεσ επιχειριςεων (Business Incubator ι Incubator): πρόκειται για εταιρείεσ οι
οποίεσ παρζχουν ςε νζεσ και με προοπτικζσ γριγορθσ ανάπτυξθσ επιχειριςεισ
χρθματοδότθςθ, χϊρουσ και εξοπλιςμό (κτιριακζσ υποδομζσ, ζπιπλα, Η/Χ, κλπ.),
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ αλλά και ζνα δίκτυο επαφϊν με πελάτεσ και προμθκευτζσ. Υε
αντάλλαγμα θ εταιρεία παίρνει ζνα ποςοςτό του μετοχικοφ κεφαλαίου ι/και πλθρωμζσ από
τθν νεοϊδρυόμενθ επιχείρθςθ,



μια μορφι κερμοκοιτίδασ επιχειριςεων αποτελοφν τα τεχνολογικά πάρκα (Technology
Parks), τα οποία δθμιουργοφνται από φορείσ (Διμουσ, Επαγγελματικζσ ι/και Επιςτθμονικζσ
Ενϊςεισ κλπ.) και περιορίηονται ςτο να παρζχουν ςτισ νζεσ επιχειριςεισ (κυρίωσ)
εγκαταςτάςεισ και (προαιρετικά) υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ επί πλθρωμι,



υβριδικζσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ (Mezzanine Finance): ςυνδυάηουν τα δάνεια με τα
ςυμμετοχικά

κεφάλαια,

που

μποροφν

να

είναι

ζνασ

ςυμπλθρωματικόσ

τρόποσ

χρθματοδότθςθσ για τθν ίδρυςθ, τθν ανάπτυξθ ι τθ μεταβίβαςθ των ΞΞΕ, τθν ειςαγωγι
καινοτομίασ. κακϊσ και των αυτοαπαςχολουμζνων.
Ξε τθν παροφςα δζςμθ δράςεων και με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των επιχειριςεων
τόςο ςε ξζνα όςο και ςε ίδια κεφάλαια, προτείνεται ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ ενόσ διευρυμζνου
μθχανιςμοφ ςυνδυαςμζνθσ χριςθσ υφιςτάμενων χρθματοδοτικϊν πόρων, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ
των ανωτζρω εναλλακτικϊν χρθματοδοτικϊν εργαλείων. Υτόχοσ είναι θ χρθματοδότθςθ κυρίωσ των
μεςαίων επιχειριςεων υψθλοφ επιχειρθματικοφ ρίςκου, υποςτθρίηοντασ τθ ςυνδυαςμζνθ χριςθ
πόρων από ιδιϊτεσ επενδυτζσ, χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, επενδυτικοφσ οργανιςμοφσ,
διαρκρωτικά ταμεία, κλπ.
Υτο πλαίςιο αυτό, απαιτείται θ ανάπτυξθ ενόσ ςφγχρονου δικτφου ςφνδεςθσ των μικρομεςαίων
επιχειριςεων με ιδιωτικοφσ επενδυτικοφσ φορείσ, μζςω του οποίου οι επιχειριςεισ κα
ενθμερϊνονται για τα διακζςιμα εργαλεία χρθματοδότθςθσ. Σαράλλθλα, ςε ςυνεργαςία με τουσ
επενδυτζσ (κυρίωσ με τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και με εταιρείεσ ςυμβοφλων) κα μποροφν να
προςδιορίςουν τισ χρθματοδοτικζσ τουσ ανάγκεσ κακϊσ και να ςυμβάλουν ςτθν ανάδειξθ και
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ανάπτυξθ νζων χρθματοδοτικϊν εργαλείων. Για το λόγο αυτό, προτείνεται θ υλοποίθςθ
οργανωμζνων ενθμερωτικϊν εκςτρατειϊν, ςυνεδρίων και ςεμιναρίων με τθ ςυμμετοχι των
επιχειριςεων, κακϊσ και θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν προσ αυτζσ, για τθν ανάδειξθ των
χρθματοδοτικϊν τουσ αναγκϊν και τθν προβολι και ανάδειξθ νζων εναλλακτικϊν εργαλείων
χρθματοδότθςθσ.
Σαράλλθλα, απαραίτθτθ κρίνεται θ περαιτζρω ενίςχυςθ (μζςω αναπτυξιακϊν προγραμμάτων) τθσ
ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ για τθν ανάπτυξθ και λειτουργία κερμοκοιτίδων ανάπτυξθσ επιχειριςεων
και τεχνολογικϊν πάρκων, κακϊσ και θ παροχι κινιτρων για τθ δθμιουργία ιδιωτικϊν εταιρειϊν
Venture Capital, Factoring, κλπ, με χριςθ πόρων από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, από το ΕΥΣΑ και
από ιδιωτικοφσ επενδυτικοφσ φορείσ.
Επιπλζον θ οργάνωςθ εκςτρατειϊν ενθμζρωςθσ (ενθμερωτικά fora, κλπ) των επιχειριςεων,
υφιςτάμενων και νζων, ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ ςε εναλλακτικζσ πθγζσ
χρθματοδότθςθσ, κα ςυνδράμει ςτθν περαιτζρω αξιοποίθςι τουσ.
Επιχειρϊντασ τθν τεκμθρίωςθ τθσ εφικτότθτασ ανάλθψθσ τθσ παροφςασ δράςθσ, διαφαίνεται ότι οι
ςυνκικεσ που ζχουν διαμορφωκεί εξαιτίασ τθσ δυςμενοφσ οικονομικισ ςυγκυρίασ επθρεάηουν προσ
το παρόν αρνθτικά τθν εκδιλωςθ επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ (κυρίωσ από ξζνα επενδυτικά
κεφάλαια), για δραςτθριότθτεσ υψθλοφ κινδφνου ςτθ χϊρα μασ. Ξακροπρόκεςμα όμωσ, δεδομζνθσ
τθσ ανάκαμψθσ και των ευνοϊκϊν ςυνκθκϊν που αναμζνεται να επικρατιςουν, αναμζνεται να
τονωκεί το επενδυτικό ενδιαφζρον για τουσ πλζον ανταγωνιςτικοφσ τομείσ, ςυμπεριλαμβανομζνου
των μικρομεςαίων επιχειριςεων.
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3.2

ΆΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

Υφμφωνα τισ εκκζςεισ του World Economic Forum (WEF) για τθν παγκόςμια ανταγωνιςτικότθτα θ
Ελλάδα κατατάςςεται ςτθν 90θ κζςθ ανάμεςα ςε 142 χϊρεσ βάςει τθσ ςυνολικισ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ, θ οποία είναι και θ χαμθλότερθ ανάμεςα ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ-27. Μφριοσ
παράγοντασ για τθν χαμθλι επίδοςι τθσ, ςφμφωνα με το WEF εκτιμάται ότι είναι θ ςυνεχόμενθ
κρίςθ χρζουσ και κατά ςυνζπεια θ αςτάκεια του μακροοικονομικοφ τθσ περιβάλλοντοσ (140θ κζςθ).
Για τον ίδιο λόγο, θ αποδοτικότθτα και θ εμπιςτοςφνθ ςτισ χρθματοοικονομικζσ αγορζσ εμφανίηεται
μειωμζνθ το 2011 (110θ κζςθ), ενϊ θ αξιολόγθςθ των δθμοςίων κεςμϊν τθσ εξακολουκεί να
κατατάςςεται χαμθλά (89θ κζςθ). Επιπλζον επιβαρυντικόσ παράγοντασ εκτιμάται ότι είναι θ
αναποτελεςματικι αγορά εργαςίασ (126θ κζςθ). Μινθτιρια δφναμθ για τθν ενίςχυςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ, εκτιμάται ότι είναι θ ςχετικά υψθλι εκπαίδευςθ του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ
χϊρασ και θ υψθλι τεχνολογικι του ετοιμότθτα.
Από τθν άλλθ μεριά, θ ςχζςθ καινοτομίασ και ανταγωνιςτικότθτασ ςτισ περιςςότερεσ των
περιπτϊςεων είναι προφανισ. Η υιοκζτθςθ καινοτόμων λφςεων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και
ςτο προςφερόμενο προϊόν, αποτελεί τον πλζον κρίςιμο παράγοντα για τθν ανάδειξθ
ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ από τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ ζναντι του διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ.
Σαρόλα αυτά, θ παραγωγι καινοτομίασ δεν αποτελεί προτεραιότθτα για τθ χϊρα μασ, θ οποία
χαρακτθρίηεται ωσ ζνασ «μζτριοσ καινοτόμοσ» (moderate innovator), με απόδοςθ χαμθλότερθ του
μζςου όρου τθσ Ε.Ε. των 27, καταλαμβάνοντασ τθν 20θ κζςθ ςτθ ςχετικι κατάταξθ.
Υτο πλαίςιο αυτό για τθν εξαςφάλιςθ ςυνζχειασ ςτθν επιχειρθματικότθτα των μικρομεςαίων
επιχειριςεων κρίνεται απαραίτθτθ θ ανάλθψθ δράςεων που κα ενιςχφςουν τθν ανταγωνιςτικότθτά
τουσ και τθν πρωτοβουλία τουσ ςτθν υιοκζτθςθ καινοτόμων λφςεων και πρακτικϊν, όπωσ:


ανάπτυξθ ςτον μικρομεςαίο επιχειρθματία καινοτομικισ κουλτοφρασ,



υιοκζτθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν καινοτόμων πρακτικϊν όπωσ π.χ. περιβαλλοντικζσ
καινοτομίεσ, περιβαλλοντικζσ καινοτομίεσ, ειςαγωγι τεχνολογικισ καινοτομίασ, ςυμμετοχι
ςε δίκτυα καινοτομίασ



προϊκθςθ ενόσ μοντζλου «ανοικτισ καινοτομίασ»,



ςυμμετοχι του ανκρϊπινου δυναμικοφ των ΞΞΕ ςε δράςεισ Ε&Α,
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περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ χρθματοδότθςθσ για δράςεισ καινοτομίασ,



δζςμευςθ πόρων από τον ιδιωτικό τομζα,



εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ των ΞΞΕ ςε κζματα καινοτομίασ.

Αναλυτικά, οι προτεινόμενεσ δράςεισ που εμπίπτουν ςτον ςυγκεκριμζνα άξονα προτεραιότθτασ
περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια.

3.2.1 Δράςθ 2.1: Ενςωμάτωςθ καινοτομίασ / ςτροφι ςε εναλλακτικζσ μορφζσ
καινοτομίασ
Είναι διαπιςτωμζνο ότι οι ελλθνικζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ δεν αναλαμβάνουν ςυχνά
πρωτοβουλίεσ για τθν ανάπτυξθ καινοτομίασ και τθν εφαρμογι καινοτόμων λφςεων, ενϊ
παράλλθλα εμφανίηουν υςτζρθςθ ςτθν υιοκζτθςθ κουλτοφρασ προϊκθςθσ βελτιϊςεων και
ενςωμάτωςθσ νζων τεχνολογιϊν και πρακτικϊν ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ για τθν ανάδειξθ
ςχετικοφ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ. Επιπλζον θ υφιςτάμενθ οικονομικι κρίςθ και θ
ςυνεπαγόμενθ αδυναμία εξεφρεςθσ κεφαλαίων κακιςτά δφςκολθ τθ διάκεςθ πόρων ςε Ε&Α, ενϊ το
μζγεκοσ τόςο τθσ ελλθνικισ αγοράσ όςο και τθσ πλειοψθφίασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων (το
96,5% περίπου των ΞΞΕ είναι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ), δυςχεραίνει ακόμα περιςςότερο τθ κζςθ
των ΞΞΕ ωσ προσ τθν καινοτομία.
Ωςτόςο για τθν ανάδειξθ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ ςτθν παροφςα οικονομικι ςυγκυρία οι
ΞΞΕ οφείλουν να ςτραφοφν προσ νζεσ τεχνολογίεσ και πρακτικζσ και να αναπτφξουν μία
κουλτοφρα ενςωμάτωςθσ καινοτόμων πρακτικϊν ςτισ δραςτθριότθτζσ τουσ. Άλλωςτε θ καινοτομία
δεν ςυνεπάγεται μόνο τθν μετατροπι ςθμαντικϊν ευρεςιτεχνιϊν και μοντζλων ςε εμπορικά
προϊόντα και υπθρεςίεσ, οφτε προχποκζτει αναγκαςτικά τθ χρθματοδότθςθ μεγάλων ερευνθτικϊν
τμθμάτων και εργαςτθρίων εντόσ των δομϊν μιασ επιχείρθςθσ. Ρι μεγάλεσ καινοτομικζσ
πρωτοβουλίεσ αφοροφν πιο ςυχνά τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ και δεν αποτελοφν μονόδρομο για τθ
διαφοροποίθςθ του προςφερόμενου προϊόντοσ και τθν ανάδειξθ ςχετικοφ ανταγωνιςτικοφ
πλεονεκτιματοσ για τον μικρομεςαίο επιχειρθματία. Χπάρχουν εναλλακτικζσ μορφζσ καινοτόμων
πρακτικϊν, οι οποίεσ μποροφν να προςαρμοςκοφν ςτισ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ των
μικρομεςαίων επιχειριςεων. Υτο πλαίςιο αυτό προτείνονται ςτθ ςυνζχεια μια ςειρά από ενζργειεσ,
που είτε ςυνκζτουν τισ προχποκζςεισ για τθν προϊκθςθ καινοτόμων πρακτικϊν ςτισ ΞΞΕ, είτε
ςυνιςτοφν καινοτόμεσ ιδζεσ που μποροφν να υιοκετθκοφν από τισ ΞΞΕ:
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Δθμιουργία δικτφων (clusters) καινοτομίασ τα οποία αποτελοφνται από ςφνολο
αλλθλεξαρτϊμενων επιχειριςεων που ςυνδζονται ςε αλυςίδα προςτικζμενθσ αξίασ με
κοινοφσ προμθκευτζσ, πελάτεσ, ι/και άλλουσ οργανιςμοφσ (πανεπιςτιμια, ερευνθτικά
κζντρα, φορείσ μεταφοράσ τεχνολογίασ και τεχνογνωςίασ, χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα,
κεφάλαια επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν κ.λπ.). Η από κοινοφ ςφναψθ ςυμβάςεων και θ
ανταλλαγι γνϊςεων μεταξφ των ΞΞΕ και μεγάλων επιχειριςεων κα μποροφςε να ευνοιςει
τθν

πραγματοποίθςθ

καινοτόμων

αλμάτων

διαμζςου

ςυςτθμάτων

δικτφωςθσ.

Αναλυτικότερα, θ ςυμμετοχι ςε Clusters καινοτομίασ:


δθμιουργεί οικονομίεσ κλίμακασ λόγω τθσ γεωγραφικισ ςυγκζντρωςθσ και τθσ
δυνατότθτασ χριςθσ κοινϊν υποδομϊν,



δραςτθριοποιεί τισ επιχειριςεισ ςε κεματικζσ περιοχζσ ζνταςθσ γνϊςθσ,



παρζχει ςτισ επιχειριςεισ πρόςβαςθ ςε τεχνογνωςία και εμπειρία,



βοθκά τισ επιχειριςεισ ςτθν απόκτθςθ εξαγωγικοφ προςανατολιςμοφ και διεκνϊν
διαςυνδζςεων, και



δθμιουργεί ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςε διεκνζσ επίπεδο.

Θα πρζπει να επιςθμανκεί ότι εκτόσ από τθ ςυνεργαςία μεταξφ επιχειριςεων, ςτα clusters
καινοτομίασ, πολφ ςθμαντικι είναι θ ςυνεργαςία μεταξφ των επιχειριςεων και ΑΕΙ / ΦΕΙ και
ερευνθτικϊν φορζων. Η ςυνεργαςία αυτι κεωρείται κρίςιμθ για τθν αναβάκμιςθ του
επιςτθμονικοφ και τεχνολογικοφ επιπζδου των επιχειριςεων, αλλά και τθν μεταφορά
τεχνογνωςίασ και καλϊν πρακτικϊν, μζςα από τισ ερευνθτικζσ ςυνεργαςίεσ των
Σανεπιςτθμίων με ΑΕΙ και επιχειριςεισ του εξωτερικοφ.


Χιοκζτθςθ περιβαλλοντικϊν καινοτομιϊν: είναι γεγονόσ ότι οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ και
κυρίωσ οι πολφ μικρζσ και οι μικρζσ, δυςκολεφονται να ςυμβαδίςουν με τουσ ευρωπαϊκοφσ
περιβαλλοντικοφσ κανόνεσ. Ωςτόςο αν αναλογιςτοφμε ότι οι ΞΞΕ δθμιουργοφν το 60% τθσ
ςυνολικισ παραγωγισ και ευκφνονται για το 70% τθσ βιομθχανικισ ρφπανςθσ ςτθν Ευρϊπθ,
γίνεται αντιλθπτό ότι θ ενςωμάτωςθ ςτθ λειτουργία τουσ πρακτικϊν «πράςινθσ»
επιχειρθματικότθτασ είναι μονόδρομοσ. Ενζργειεσ όπωσ:


θ διαχείριςθ αποβλιτων (ςυςκευαςίεσ θλεκτρικοφ-θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ,
μπαταρίεσ),



θ χριςθ «πράςινων» ςυςκευαςιϊν,
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θ παραγωγι «πράςινων» προϊόντων και θ χριςθ νζων, φιλικϊν προσ το περιβάλλον,
υλικϊν,



ο οικολογικόσ ςχεδιαςμόσ κτιρίων,



θ οικολογικι ςιμανςθ,



τα ςυςτιματα διαλογισ και αξιοποίθςθσ απορριμμάτων ι αποβλιτων,



θ μείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ανά μονάδα προϊόντοσ / υπθρεςίασ

αποτελοφν φιλικζσ προσ το περιβάλλον καινοτομίεσ και μποροφν να υιοκετθκοφν από τισ
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Σαράλλθλα θ δθμιουργία μιασ online πλατφόρμασ κα μποροφςε
να προςφζρει πλιρθ υποςτιριξθ των ΞΞΕ ςτθν προςπάκεια τουσ να αντιμετωπίςουν τα
περιβαλλοντικά ηθτιματα και εκείνα που ζχουν αντίκτυπο ςτον καινοτόμο προςανατολιςμό
τουσ.


Ειςαγωγι τεχνολογικισ καινοτομίασ: θ ζννοια τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ περιλαμβάνει:


τθν ειςαγωγι ςτθν αγορά ενόσ νζου ι ςθμαντικά βελτιωμζνου προϊόντοσ, ςε ςχζςθ
με τα βαςικά του χαρακτθριςτικά, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, το ενςωματωμζνο
λογιςμικό ι άλλα μθ υλικά ςυςτατικά, προτικζμενεσ χριςεισ ι τθ φιλικότθτα προσ
τον χριςτθ, (υλικοφ αγακοφ ι υπθρεςίασ), ι,



τθν ειςαγωγι ςτθν επιχείρθςθ μίασ νζασ ι ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ
παραγωγισ, μεκόδου παροχισ και διανομισ ι διαδικαςίασ υποςτιριξθσ για τα
αγακά ι τισ υπθρεςίεσ. Φο αποτζλεςμα (τθσ διαδικαςίασ) κα πρζπει να είναι
ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο τθσ παραγωγισ, τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το
κόςτοσ παραγωγισ και διανομισ (κακαρά οργανωτικζσ ι διοικθτικζσ μεταβολζσ δεν
περιλαμβάνονται ςτθν τεχνολογικι καινοτομία).

Αν και θ ειςαγωγι καινοτόμων τεχνολογιϊν ςυχνά ςυγχζεται με τθν απλι ειςαγωγι
πλθροφοριακϊν

ςυςτθμάτων

και

μθχανογράφθςθσ,

ωςτόςο

υπάρχουν

αρκετά

παραδείγματα καλϊν πρακτικϊν που ζχουν εφαρμοςτεί από μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ και
αποτελοφν τεχνολογικι καινοτομία. Ενδεικτικά αναφζρονται:


θ χριςθ νζων μεκόδων ςτθν παραςκευι τελικϊν και άλλων προϊόντων / υπθρεςιϊν
με νζεσ πρϊτεσ φλεσ,



θ χριςθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ και ελζγχου αποκεμάτων των προϊόντων,
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θ παραγωγι προϊόντων για τθν παροχι προςταςίασ του χριςτθ ι περιβάλλοντοσ,



θ ενςωμάτωςθ «πράςινων» τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγικι / παροχι υπθρεςιϊν,



θ ειςαγωγι μεκόδων που ςτθρίηονται ςε ψθφιακζσ τεχνολογίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ
παραγωγισ (π.χ. αυτοματοποιθμζνθ γραμμι παραγωγισ),



θ ειςαγωγι προγραµµάτων προςομοίωςθσ για τον ζλεγχο και τθ βελτιςτοποίθςθ των
τελικϊν ι και των ενδιάμεςων μεκόδων τθσ παραγωγισ και των προϊόντων,



θ πϊλθςθ απευκείασ ςτον πελάτθ - θλεκτρονικι ανταλλαγι προϊόντων,



θ ανάπτυξθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ για καινοτόμεσ εφαρμογζσ (π.χ. ςτον αγροτικό
τομζα),



θ εξϋ αποςτάςεωσ ςυντιρθςθ λογιςμικοφ και παροχι ςυμβουλϊν κ.λ.π.

οι οποίεσ μποροφν να ζχουν εφαρμογι ςε μεγαλφτερο ποςοςτό των ΞΞΕ και να τφχουν
ευρφτερθσ αποδοχισ.


Υυμμετοχι του ανκρϊπινου δυναμικοφ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςε ερευνθτικζσ
δράςεισ μζςω προγραμμάτων που υλοποιοφνται ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ενδεικτικά αναφζρονται:


ςτο πλαίςιο του 7ου Σρογράμματοσ Σλαίςιο για τθν Ζρευνα και τθν Φεχνολογικι
Ανάπτυξθ (2007-2013) διατίκενται τζςςερα προγράμματα τα οποία ςτοχεφουν ςτθν
ενκάρρυνςθ των ΞΞΕ να ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα και τεχνολογία19. Υυγκεκριμζνα
με το πρόγραμμα «Υυνεργαςία», οι ΞΞΕ ενκαρρφνονται ενεργά να ςυμμετζχουν ςε
όλεσ τισ ερευνθτικζσ δράςεισ. Η ςυμμετοχι των ΞΞΕ ςε Μοινζσ Φεχνολογικζσ
Σρωτοβουλίεσ (ΜΦΣ) ενκαρρφνεται επίςθσ όταν αυτι θ δραςτθριότθτα κεωρείται
κατάλλθλθ. Υτο πρόγραμμα «Ιδζεσ» οι ΞΞΕ μποροφν να ςυναγωνιςτοφν με βάςθ
τθν υπεροχι τουσ, όπωσ κάκε άλλθ ομάδα ερευνθτϊν. Υτο πρόγραμμα «Άνκρωποι»
δίνεται μεγαλφτερθ προςοχι ςτθν ενκάρρυνςθ αυξθμζνθσ ςυμμετοχισ των ΞΞΕ ςτα
πλαίςια τθσ δράςθσ «Βιομθχανία ακαδθμαϊκι κοινότθτα, ςυνεργαςίεσ και οδοί».
Φζλοσ ςτο πρόγραμμα «Ικανότθτεσ» και πι ςυγκεκριμζνα μζςω τθσ δράςθσ «Ζρευνα
προσ όφελοσ των ΞΞΕ» ενιςχφεται θ ικανότθτα των ευρωπαϊκϊν ΞΞΕ να
καινοτομοφν και να ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ προϊόντων και αγορϊν νζασ

19

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
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τεχνολογίασ. Ρ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ για τισ ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ για τισ
ΞΞΕ είναι €1,3 δισ περίπου,


υποςτιριξθ Ρμάδων Ξικρομεςαίων Επιχειριςεων για Δραςτθριότθτεσ Ζρευνασ &
Φεχνολογικισ Ανάπτυξθσ: θ πράξθ αφορά ςτθν υποςτιριξθ ζργων βιομθχανικισ
ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ, που εκτελοφνται ςτθν Ελλάδα από δυναμικζσ
ομάδεσ ΞΞΕ με ιδθ ανεπτυγμζνθ παραγωγικι και εμπορικι δραςτθριότθτα,
ανεξάρτθτα αν πρόκειται για ΞΞΕ που δραςτθριοποιοφνται ςε παραδοςιακοφσ
κλάδουσ ι κλάδουσ υψθλισ τεχνολογίασ ι διακζτουν τα μζςα να υλοποιιςουν οι
ίδιεσ μζροσ τθσ ζρευνασ. Μοινό χαρακτθριςτικό αποτελεί το γεγονόσ ότι ςε όλεσ τισ
περιπτϊςεισ οι ΞΞΕ ζχουν τθν ανάγκθ εξειδικευμζνου φορζα (φορείσ εκτζλεςθσ
ΕΦΑ) για τθν υλοποίθςθ μζρουσ τθσ ζρευνασ για λογαριαςμό τουσ, με ςκοπό τθν
επίλυςθ κοινϊν προβλθμάτων/αναγκϊν ι τθν επίτευξθ κοινϊν ςτόχων. Ρ
προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ είναι €23.730.000,00



Χιοκζτθςθ ενόσ μοντζλου «ανοικτισ καινοτομίασ»: το μοντζλο αυτό δεν αφορά τθν
παραδοςιακι προςζγγιςθ, ςφμφωνα με τθν οποία ανταγωνιςτικότθτα μζςω καινοτομίασ
ςθμαίνει δθμιουργία και χρθματοδότθςθ μεγάλων κάκετα ολοκλθρωμζνων ερευνθτικϊν
τμθμάτων και εργαςτθρίων, τα οποία παρζχουν τθν πρϊτθ φλθ για τθν ανάπτυξθ νζων
προϊόντων, προςτατεφοντασ ταυτόχρονα τισ νζεσ ανακαλφψεισ και καινοτομίεσ. Αντίκετα, το
εν λόγω μοντζλο προωκεί τθν αναηιτθςθ νζων ιδεϊν από πολλαπλζσ πθγζσ κυρίωσ από τθ
διεκνι αγορά (πελάτεσ, ανκρϊπινο δυναμικό, δίκτυα με επιχειριςεισ και ερευνθτικοφσ
φορείσ) και τθν προςαρμογι τουσ ςτθν εγχϊρια επιχειρθματικι πρακτικι, οι οποίεσ μποροφν
να οδθγιςουν ςτθν ανάπτυξθ μικρϊν καινοτόμων λφςεων, βελτιϊνοντασ τθν ποιοτικι
ςφνκεςθ του προϊόντοσ και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. Για τθν
επιτυχι μετάβαςθ ςτο μοντζλο τθσ ανοικτοφ τφπου καινοτομίασ, προτείνεται ενδεικτικά:


θ ανάπτυξθ δικτφων με επιχειριςεισ, πανεπιςτιμια & ερευνθτικοφσ φορείσ για τθν
ανάδειξθ νζων καινοτόμων επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ζνταςθσ γνϊςθσ,



θ δθμιουργία παρατθρθτθρίου καινοτομίασ,



θ εκπόνθςθ και διάχυςθ πιλοτικϊν ζργων τεχνολογικισ καινοτομίασ



θ κζςπιςθ ετιςιων βραβείων για τισ ΞΞΕ με καινοτόμο δραςτθριότθτα.
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3.2.2 Δράςθ 2.2: Δθμιουργία ευνοϊκϊν προχποκζςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ
καινοτομίασ
Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ δρα ςυμπλθρωματικά με τθν προθγοφμενθ και ζχει ωσ ςτόχο να ενιςχφςει
τθν όποια προςπάκεια διαφοροποίθςθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων για ενςωμάτωςθ
καινοτόμων λφςεων ςτθν παραγωγικι τουσ διαδικαςία ι ςτα προϊόντα τουσ. Φοφτο πρακτικά
ςθμαίνει ότι δεν αρκεί θ διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ για ςτροφι των ΞΞΕ προσ καινοτόμεσ λφςεισ
ϊςτε να αυξιςουν το ανταγωνιςτικό τουσ πλεονζκτθμα. Είναι αναγκαία θ ταυτόχρονθ διαμόρφωςθ
των βαςικϊν εκείνων προχποκζςεων που κα ευνοοφν τισ καινοτόμεσ πρωτοβουλίεσ των
επιχειριςεων. Υτθν κατεφκυνςθ αυτι με τθν παροφςα δράςθ προςδιορίηονται οι αναγκαίεσ
ενζργειεσ που προτείνεται να αναλθφκοφν προκειμζνου να διαμορφωκεί ζνα περιβάλλον φιλικό
προσ τθν καινοτομία:


ανάλθψθ δράςεων για τθν δθμιουργία καινοτομικισ κουλτοφρασ ςτισ ΞΞΕ: όπωσ
προαναφζρκθκε πολλοί μικρομεςαίοι επιχειρθματίεσ και κυρίωσ οι ιδιοκτιτεσ / διαχειριςτζσ
των πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων, είτε δθλϊνουν άγνοια για τα οφζλθ που
μποροφν να αποκομίςουν από μια ριηικι ι μερικι ςτροφι τθσ επιχείρθςθσ τουσ προσ τθν
καινοτομία, είτε κεωροφν ότι θ ειςαγωγι νζων καινοτόμων πρακτικϊν είναι απαγορευτικι
λόγω του μικροφ μεγζκουσ τθσ επιχείρθςισ τουσ, είτε λόγω ζλλειψθσ ςχετικισ
πλθροφόρθςθσ, τεχνογνωςίασ, βοφλθςθσ ι χρθματοδοτικϊν πόρων. Ξε δεδομζνο όμωσ των
επιλογϊν που ζχει θ ςφγχρονθ μικρομεςαία επιχείρθςθ για τθν υιοκζτθςθ καινοτόμων
λφςεων οι οποίεσ ζχουν εφαρμογι ςτθ δομι και λειτουργία τθσ, αυτό που πραγματικά
απουςιάηει είναι θ υιοκζτθςθ ςχετικισ κουλτοφρασ. Για το λόγο αυτό προτείνεται θ
υλοποίθςθ ενεργειϊν που κα ζχουν ωσ ςτόχο τθν παροχι υποςτιριξθσ προσ τισ ΞΞΕ για να
ξεπεράςουν τα εμπόδια για τθν καινοτομία και θ διάδοςθ και θ ενδυνάμωςθ του πνεφματοσ
για καινοτομία. Ενδεικτικά αναφζρονται:


θ οργάνωςθ δράςεων ενθμζρωςθσ του επιχειρθματικοφ κοινοφ για τουσ
διακζςιμουσ τρόπουσ οι οποίοι μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν αξιοποίθςθ των
διαφόρων μορφϊν καινοτομίασ,



θ περαιτζρω προβολι ςτουσ διάφορουσ δικτυακοφσ τόπουσ για τισ ΞΞΕ των
δυνατοτιτων που προςφζρονται για χρθματοδότθςθ δράςεων καινοτομίασ,
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θ ςυγκζντρωςθ και διάδοςθ προσ τουσ μικρομεςαίουσ επιχειρθματίεσ «καλϊν
πρακτικϊν» καινοτομίασ που ζχουν εφαρμοςτεί από άλλεσ ομοειδείσ επιχειριςεισ ςε
εκνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο κ.α.



επζνδυςθ ςε ανκρϊπινο κεφάλαιο: θ καινοτομία είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με το
ανκρϊπινο παράγοντα και ωσ εκ τοφτου απαιτείται θ ανάλθψθ δράςεων που κα ενιςχφςουν
τισ δυνατότθτεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ εντόσ των ΞΞΕ ςε κζματα καινοτομίασ, όπωσ:


εκπαίδευςθ του υφιςτάμενου ανκρϊπινου δυναμικοφ των ΞΞΕ ςε κζματα
καινοτομίασ: θ βελτιωμζνθ ποιότθτα του ανκρϊπινου κεφαλαίου, θ οποία
επιτυγχάνεται μζςω καλφτερθσ και μακροχρόνιασ εκπαίδευςθσ, διευκολφνει τθν
αναγνϊριςθ και αφομοίωςθ νζων ιδεϊν και καινοτομιϊν από τισ μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ. Υτόχοσ του ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων
με καινοτόμο προςανατολιςμό, είναι να αυξθκεί θ κατανόθςθ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ αναφορικά με τθν ανάγκθ επζνδυςθσ ςε καινοτομία ϊςτε να είναι ςε
κζςθ να αξιολογεί αφενόσ τθν καινοτομικι ετοιμότθτα και τισ προοπτικζσ επζνδυςθσ
ςε καινοτόμεσ λφςεισ τθσ επιχείρθςισ του και αφετζρου τθ κζςθ άλλων ομοειδϊν
επιχειριςεων ζναντι τθσ καινοτομίασ. Επιπλζον ςθμαντικόσ παράγοντασ επιτυχίασ
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ είναι θ εκπαίδευςθ των ίδιων των διευκυντικϊν
ςτελεχϊν ι ιδιοκτθτϊν των ΞΞΕ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να διευκολφνουν τθ λιψθ
επιχειρθςιακϊν αποφάςεων ςε πρακτικά κζματα καινοτομίασ και να αποφαςίηουν
για τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των χρθματοδοτικϊν εργαλείων,



επζνδυςθ ςε εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό: ςτθν παροφςα δφςκολθ
οικονομικι ςυγκυρία θ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ επενδφςεων από τισ ΞΞΕ ζχει
πρακτικά εξαλειφκεί ι τουλάχιςτον είναι εξαιρετικά περιοριςμζνθ. Σόςο μάλλον
όταν οι επενδφςεισ αφοροφν ςε εξειδικευμζνο και τεχνολογικά καταρτιςμζνο
προςωπικό, το οποίο ςυχνά αποτελεί κακοριςτικι προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ και
ειςαγωγι νζων καινοτόμων λφςεων. Ωςτόςο δεν είναι δυνατόν να μθν αναφερκεί θ
ςθμαςία φπαρξθσ εξειδικευμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ εντόσ μιασ επιχείρθςθσ θ
οποία προςανατολίηεται προσ τθν καινοτομία. Αυτό που αξίηει ίςωσ να αναφερκεί
ότι το εν λόγω ανκρϊπινο δυναμικό είναι δυνατόν να μθν αποτελεί μόνιμο
προςωπικό τθσ εταιρείασ, αλλά να πρόκειται για χριςθ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν
από ςτελζχθ με εξειδικευμζνθ εμπειρία ςε κζματα καινοτομίασ, ι εμπειρογνωμόνων
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με τεχνογνωςία ςε καινοτόμεσ πρακτικζσ ι ακόμα εξωτερικϊν ςυνεργατϊν. Επίςθσ,
προτείνεται να ενκαρρφνονται οι ΞΞΕ προσ τθν εξεφρεςθ εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν
προγραμμάτων τα οποία χρθματοδοτοφν τθν υιοκζτθςθ καινοτόμων λφςεων και
ειδικότερα τισ δαπάνεσ προςωπικοφ.


δζςμευςθ πόρων από τον ιδιωτικό τομζα: αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν
υιοκζτθςθ ενόσ μοντζλου «ανοικτισ» καινοτομίασ, όπωσ προτάκθκε ςτθν ανωτζρω δράςθ.
Ζμφαςθ οφείλεται να δοκεί ςτθν αξιοποίθςθ επενδυτικϊν κεφαλαίων προϊκθςθσ τθσ
καινοτομίασ/τεχνολογίασ (venture capitals), κυρίωσ για τθν ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων
αφομοίωςθσ καινοτόμων τεχνολογιϊν υψθλοφ ρίςκου και απόδοςθσ, από επιχειριςεισ με
ενιςχυμζνο «καινοτομικό» προςανατολιςμό.



περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ χρθματοδότθςθσ για δράςεισ καινοτομίασ: θ περιοριςμζνθ
δυνατότθτα διάκεςθσ κεφαλαίων για Ε&Α εξαιτίασ τθσ παροφςασ αρνθτικισ οικονομικισ
ςυγκυρίασ, αλλά και του μεγζκουσ τθσ ελλθνικισ αγοράσ ςε ςχζςθ με άλλεσ οικονομίεσ, δε
κα πρζπει να αποκαρρφνει τουσ μικρομεςαίουσ επιχειρθματίεσ ςτθν ανάπτυξθ καινοτόμων
λφςεων. Είναι εξάλλου γνωςτό πωσ μία από τισ πιο ςυχνζσ πρακτικζσ των κρατϊν – μελϊν
τθσ ΕΕ-27 για τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ είναι θ παροχι επιχορθγιςεων ςε νζεσ
καινοτόμεσ επιχειριςεισ μζςω ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων. Άλλεσ πρακτικζσ
αφοροφν τθν χρθματοδότθςθ καινοτόμων κζντρων ι ανταγωνιςτικϊν πόλων ςυνεργαςίασ
μεταξφ πανεπιςτθμίων και επιχειριςεων, ενϊ διαδεδομζνθ πρακτικι (και ςτθν Ελλάδα)
αποτζλεςαν τα «κουπόνια καινοτομίασ», όπου επζτρεπαν ςτισ ΞΞΕ τθν αγορά
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και τεχνογνωςίασ.
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3.3

ΆΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΜΕ

Ζνα από τα βαςικότερα επιτεφγματα τθσ ΕΕ είναι θ δθμιουργία τθσ ενιαίασ αγοράσ θ οποία ζγινε
πραγματικότθτα χάρθ ςτθν Ενιαία Ευρωπαϊκι Σράξθ και τζκθκε ςε εφαρμογι τον Ιοφλιο του 1987.
Ζκτοτε ζχουν γίνει ςθμαντικά βιματα για τθν εξάλειψθ περιοριςμϊν που δροφςαν αναςταλτικά
ςτθν διεκνοποίθςθ των κρατϊν μελϊν (ελεφκεροσ ανταγωνιςμόσ, ςυνοριακοί ζλεγχοι προϊόντων
κ.λ.π).
Η ανάγκθ διεκνοποίθςθσ των ελλθνικϊν μικρομεςαίων επιχειριςεων αποτελεί κεμελιακό
παράγοντα τθσ μακροπρόκεςμθσ βιωςιμότθτάσ τουσ. Επιπλζον, υπάρχει ςτενι ςχζςθ τθσ
εξωςτρζφειασ και διεκνοποίθςθσ των επιχειριςεων με τθν ανάπτυξι τουσ και τθν προϊκθςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ. Ειδικά ςτθν παροφςα οικονομικι ςυγκυρία, όπου οι μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ και ζντονα προβλιματα
ρευςτότθτασ, κρίνεται απαραίτθτθ θ υποςτιριξθ τθσ διεκνοποίθςισ τουσ ςτισ παγκόςμιεσ αγορζσ
και θ ανάπτυξθ των δυνατοτιτων τουσ ςτθν εςωτερικι αγορά, με τθ διαςφάλιςθ ιςότιμων όρων
ανταγωνιςμοφ και λειτουργίασ.
Υθμειϊνεται ότι θ ενκάρρυνςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων προσ τθ διεκνοποίθςθ, δεν
περιλαμβάνει αποκλειςτικά ενζργειεσ προϊκθςθσ τθσ εξαγωγικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Η
διεκνοποίθςθ αποτελεί ζναν ευρφ όρο ςτον οποίο εμπεριζχονται ενζργειεσ όπωσ θ ςυμμετοχι ςε
διεκνι δίκτυα, θ διαςυνοριακι ςυνεργαςία, θ διαμόρφωςθ εταιρικϊν ςχζςεων με ξζνεσ
επιχειριςεισ, θ δθμιουργία ξζνων ςχζςεων υπεργολαβίασ κ.λ.π.
Ωςτόςο θ ανάπτυξθ τθσ διεκνοποίθςθσ και των εξαγωγικϊν δραςτθριοτιτων εξακολουκοφν να
αποτελοφν πρόβλθμα για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ και κυρίωσ για τισ πολφ μικρζσ και μικρζσ, οι
οποίεσ ςυνεχίηουν να εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό ι αποκλειςτικά από τισ εγχϊριεσ αγορζσ. Φα
βαςικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι ΞΞΕ ςτθν ανάπτυξθ εξωςτρζφειάσ τουσ ζχουν
περιγραφεί ςε μελζτθ20 που διεξιχκθ για λογαριαςμό του ΕΡΞΞΕΧ ωσ εξισ:
Α) Εμπόδια που προζρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ:


Διαφορετικό πολιτικό, πολιτιςμικό και κοινωνικοοικονομικό πλαίςιο

20

Μελζτθ για τθ Διεκνοποίθςθ των αγορϊν και τισ νζεσ μορφζσ ςυνεργαςίασ και ολοκλιρωςθσ των ΜΜΕ, European
Profiles, 2008. Εκπονικθκε για λογαριαςμό του ΕΟΜΜΕΧ ςτο πλαίςιο του Ε.Π. Ανταγωνιςτικότθτα, Γ ΚΠ 2000-2006
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Διαφορετικό νομικό και ρυκμιςτικό πλαίςιο



Διαφορετικζσ επιχειρθματικζσ πρακτικζσ



Δυςκολίεσ με τα απαιτοφμενα ζγγραφα και πιςτοποιθτικά και ιδιαίτερα με αυτά που
απαιτοφν οι αλλοδαπζσ χϊρεσ κακϊσ και με τισ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ



Σροβλιματα με τθν είςπραξθ πλθρωμϊν από αλλοδαποφσ πελάτεσ.



Σροβλιματα που προκαλοφνται από τουσ δαςμολογικοφσ και μθ δαςμολογικοφσ
περιοριςμοφσ που κεςπίηει θ κάκε χϊρα



Ζλλειψθ ικανοποιθτικισ βοικειασ και τεχνικισ υποςτιριξθσ από τουσ αρμόδιουσ δθμόςιουσ
οργανιςμοφσ τθσ μθτρικισ χϊρασ



Δυςκολίεσ ςτθ γλϊςςα.

Β) Εμπόδια που προζρχονται από τθν εςωτερικι λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ


Ζλλειψθ ςτελεχϊν με τισ κατάλλθλεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και εμπειρία ςτισ εξαγωγικζσ
λειτουργίεσ



Ζλλειψθ ςτελεχϊν που να γνωρίηουν τθ γλϊςςα των χωρϊν-ςτόχων



Ζλλειψθ και δυςκολίεσ εξαςφάλιςθσ ζγκυρθσ και ζγκαιρθσ πλθροφόρθςθσ για τισ ξζνεσ
αγορζσ



Επιπλζον κόςτοσ που επωμίηεται προκαταβολικά θ εξαγωγικι επιχείρθςθ ςτθν περίπτωςθ
που πρζπει να προςαρμόςει το προϊόν τθσ ςτισ προτιμιςεισ των αλλοδαπϊν πελατϊν αλλά
και ςτισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ τθσ χϊρασ εξαγωγισ.



Δυςκολία

ανεφρεςθσ

κεφαλαίων

κίνθςθσ

για

τθ

χρθματοδότθςθ

εξαγωγικϊν

δραςτθριοτιτων.


Αδυναμία παραγωγισ πλεονάηουςασ ποςότθτασ προϊόντων για κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ από το
εξωτερικό



Δυςκολίεσ ςτον ζλεγχο των δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ (π.χ. ζρευνα αγοράσ,
διαφιμιςθ, προϊκθςθ, διανομι) ςτισ αλλοδαπζσ αγορζσ



Υθμαντικζσ δυςκολίεσ ςτθν επικοινωνία με τουσ αλλοδαποφσ πελάτεσ.

Υτο πλαίςιο αυτό οι δράςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ διεκνοποίθςθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων,
που προτείνονται ςτθ ςυνζχεια ςτοχεφουν ςτα ακόλουκα:
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ςτθ δθμιουργία μιασ εκνικισ ςτρατθγικισ διεκνοποίθςθσ των ΞΞΕ,



ςτθ διεφρυνςθ τθσ πελατειακισ βάςθσ και του δικτφου προμθκευτϊν των μικρομεςαίων
επιχειριςεων



ςτθν διευκόλυνςθ των μικρομεςαίων επιχειρθματιϊν ϊςτε να ζρκουν ςε επαφι με άλλεσ
ομοειδείσ εταιρείεσ, με νζεσ τεχνολογίεσ και πρακτικζσ ανάπτυξθσ τθσ διεκνοποίθςθσ,



ςτθ διευκόλυνςθ των ΞΞΕ ϊςτε να ζχουν πρόςβαςθ ςε νζεσ αγορζσ ςε μια χρονικι ςτιγμι
όπου θ εγχϊρια αγορά παρουςιάηεται κορεςμζνθ και με μικρζσ δυνατότθτεσ
δραςτθριοποίθςθσ.

3.3.1 Δράςθ 3.1: Ανάπτυξθ Στρατθγικισ Διεκνοποίθςθσ για τισ ΜΜΕ
πωσ προαναφζρκθκε θ ςτροφι των μικρομεςαίων επιχειριςεων προσ τθ διεκνοποίθςθ και τθν
ανάπτυξθ εξαγωγικϊν δραςτθριοτιτων, αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα τθσ μακροπρόκεςμθσ
επιβίωςισ τουσ. Ξε τθν παροφςα χρθματοπιςτωτικι κρίςθ, οι δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ των ΞΞΕ
ςτθν εγχϊρια αγορά παρουςιάηονται απειλθτικά περιοριςμζνεσ, ενϊ θ αδυναμία πρόςβαςισ τουσ
ςε κεφάλαια κίνθςθσ και θ μειωμζνθ ρευςτότθτά τουσ κακιςτά εξαιρετικά δφςκολθ τθν οικονομικι
τουσ ανάκαμψθ.
Αν και θ επζκταςθ των δραςτθριοτιτων μιασ μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ ςτο εξωτερικό εξακολουκεί
να κεωρείται από πολλοφσ είτε περιττι είτε υπερβολικά δαπανθρι ι επικίνδυνθ, παρόλα αυτά, θ
διεκνοποίθςθ παρζχει πρόςβαςθ ςε ζνα διευρυμζνο πελατολόγιο, ςε περιςςότερουσ προμθκευτζσ
ι διευκολφνει τθν επαφι με νζεσ τεχνολογίεσ. Υε γενικζσ γραμμζσ, αποτελεί ζνα μζςο για αυξθμζνεσ
επιδόςεισ, μακροπρόκεςμθ βιωςιμότθτα και υψθλότερθ ανταγωνιςτικότθτα, τα οποία ςυνιςτοφν τα
οφζλθ μιασ επιτυχοφσ ςτρατθγικισ διεκνοποίθςθσ. Υτο πλαίςιο αυτό θ ανάπτυξθ μιασ εκνικισ
ςτρατθγικισ για τθ διεκνοποίθςθ και τον εξαγωγικό προςανατολιςμό των μικρομεςαίων
επιχειριςεων αποτελεί ενζργεια ουςιαςτικισ ςθμαςίασ για τουσ παρακάτω κυρίωσ λόγουσ:


Υτθν Ελλάδα υπάρχει πλικοσ φορζων που ενεργοφν για τθν προϊκθςθ και ςτιριξθ τθσ
εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ επιχειριςεων (π.χ. Ελλθνικόσ Ρργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου
Α.Ε. Α.Ε., Ρργανιςμόσ Αςφάλιςθσ Εξαγωγικϊν Σιςτϊςεων, Σανελλινιοσ Υφνδεςμοσ
Εξαγωγζων, τοπικοί ςφνδεςμοι εξαγωγζων, Γραφεία Ρικονομικϊν και Εμπορικϊν Χποκζςεων
κ.λ.π.), ωςτόςο απουςιάηει μια ςυντονιςμζνθ προςπάκεια προςανατολιςμζνθ ςτον διεκνι
και εξαγωγικό χαρακτιρα ειδικά των μικρομεςαίων επιχειριςεων
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Διευκολφνει τθν πρόςβαςθ ςε νζεσ αγορζσ ςε μια χρονικι ςτιγμι όπου θ εγχϊρια αγορά
παρουςιάηεται κορεςμζνθ και με μικρζσ δυνατότθτεσ δραςτθριοποίθςθσ

Η ανάπτυξθ τθσ ςτρατθγικισ για τθ διεκνοποίθςθ των ΞΞΕ περιλαμβάνει ςε μια ςειρά από
ενζργειεσ, οι οποίεσ προτείνεται να ςχεδιαςτοφν και να υλοποιοφνται από ζναν ςυλλογικό φορζα
(υφιςτάμενο φορζα του εξαγωγικοφ κλάδου ι νζο φορζα που κα ςυςτακεί για τον ςκοπό αυτό), ο
οποίοσ κα είναι επιφορτιςμζνοσ με τισ εν λόγω αρμοδιότθτεσ. Υτο πλαίςιο αυτό μια ολοκλθρωμζνθ
ςτρατθγικι διεκνοποίθςθσ των ΞΞΕ προτείνεται να περιλαμβάνει ενζργειεσ όπωσ:


Χάραξθ εκνικισ ςτρατθγικισ διεκνοποίθςθσ για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, ςτο πλαίςιο
τθσ οποίασ κα ςχεδιαςτοφν ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ και πολιτικζσ διεκνοποίθςθσ και
εξωςτρζφειασ με ςαφι προςανατολιςμό ςε επίπεδο προϊόντοσ, ςε κλαδικό επίπεδο και με
βάςθ τθ γεωγραφικι διάςταςθ. Υυντονιςμόσ των προτάςεων και δράςεων ςτιριξθσ τθσ
διεκνοποίθςθσ



Δθμιουργία ενόσ ςυνεκτικοφ μθχανιςμοφ αξιολόγθςθσ και ανακεϊρθςθσ τθσ ςτρατθγικισ
διεκνοποίθςθσ, πικανά ςε ετιςια βάςθ



Δθμιουργία διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ των δραςτθριοτιτων των ΞΞΕ ςτισ διεκνείσ
αγορζσ και των αποτελεςμάτων τθσ εξαγωγικισ τουσ δράςθσ



Υυνολικόσ ςχεδιαςμόσ των χρθματοδοτικϊν εργαλείων που κα διατίκενται ςε ετιςια βάςθ
ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ διεκνοποίθςθσ και τθσ εξωςτρζφειάσ
τουσ, με τθ μεγαλφτερθ δυνατι ςυμμετοχι φορζων του εξαγωγικοφ κλάδου (δθμόςιων και
ιδιωτικϊν)



Υυνεχισ παρακολοφκθςθ των διακζςιμων ευρωπαϊκϊν πθγϊν χρθματοδότθςθσ εξαγωγϊν



Χάραξθ και υλοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου διάχυςθσ τθσ διακζςιμθσ πλθροφορίασ
και τεχνογνωςίασ ςχετικά με κζματα που άπτονται τθσ διεκνοποίθςθσ και τθσ εξαγωγικισ
δραςτθριότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων



Υχεδιαςμόσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων των εργαηομζνων
των ΞΞΕ, προκειμζνου να δθμιουργθκεί ζνα ςθμαντικό απόκεμα ανκρϊπινου δυναμικοφ,
με ειδικζσ γνϊςεισ και τεχνικζσ ςε κζματα εξωςτρζφειασ



Επανεξζταςθ και ανακεϊρθςθ των υφιςτάμενων νομοκετικϊν ρυκμίςεων που ενδεχομζνωσ
αποτελοφν

αντικίνθτρα

για

τισ

μικρομεςαίεσ

επιχειριςεισ

που

επικυμοφν

να

δραςτθριοποιθκοφν ςε ξζνεσ αγορζσ. Ενδεικτικά αναφζρονται:
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Άρςθ

των

κακυςτεριςεων

επιςτροφισ

ΦΣΑ

για

τισ

επιχειριςεισ

που

πραγματοποιοφν εξαγωγζσ


Επίςπευςθ τθσ διαδικαςίασ υπογραφισ ςυμφωνιϊν με χϊρεσ όπου υπάρχει
επιχειρθματικό ενδιαφζρον από τισ ΞΞΕ για τθν ανάπτυξθ εξαγωγϊν, ϊςτε να
αποφευχκεί το φαινόμενο τθσ διπλισ φορολόγθςθσ των επιχειριςεων



Απλοποίθςθ των χρονοβόρων διαδικαςιϊν και των εγγράφων που απαιτοφνται για
τθν άςκθςθ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ από τισ επιχειριςεισ (π.χ. άδειεσ εξαγωγισ
κ.λ.π.)



Σαρακολοφκθςθ των διεκνϊν αγορϊν και κλάδων και διάχυςθ τθσ αποκτοφμενθσ ςχετικισ
γνϊςθσ και πλθροφορίασ



Υυνεχισ ςυγκζντρωςθ και διάχυςθ των βζλτιςτων πρακτικϊν που ακολουκοφνται ςε άλλεσ
Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςχετικά με τθν ανάπτυξθ εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ των
επιχειριςεων



Υχεδιαςμόσ δράςεων προβολισ των ελλθνικϊν εξαγωγικϊν μικρομεςαίων επιχειριςεων



Σροβολι των προτφπων για τα προϊόντα που εξάγονται από ελλθνικζσ ΞΞΕ.

3.3.2 Δράςθ 3.2: Διάχυςθ πλθροφοριϊν και γνϊςθσ ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ
διεκνοποίθςθσ
Υτο ςφγχρονο περιβάλλον οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ ζνα ευρφ φάςμα
πθγϊν και μζςων ενθμζρωςθσ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ που τουσ προςφζρονται για τθν ανάπτυξθ
εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ και διεκνοποίθςθσ. Αναλυτικότερα, ςε επίπεδο ΕΕ, υπάρχει ζνα μεγάλο
και ακόμθ ςθμαντικότερο εφροσ δραςτθριοτιτων ςτιριξθσ των επιχειριςεων ςε αγορζσ εκτόσ τθσ
ΕΕ, οι οποίεσ παρζχονται από τα κράτθ μζλθ, τα εκνικά εμπορικά επιμελθτιρια και τον ιδιωτικό
τομζα (ενϊςεισ επιχειριςεων και εμπορικοί ςφμβουλοι). Υε εκνικό και τοπικό επίπεδο, οι
επιχειρθματικοί οργανιςμοί, οι φορείσ ΞΞΕ και οι οργανιςμοί προϊκθςθσ του εμπορίου ζχουν
αναπτφξει μεγάλθ εμπειρία ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθ προςπάκεια διεκνοποίθςθσ των ΞΞΕ.
Αςχολοφνται κυρίωσ με «βαςικζσ» δραςτθριότθτεσ προϊκθςθσ του εμπορίου όπωσ θ ανεφρεςθ
ςυναφϊν επιχειριςεων, οι εμπορικζσ εκκζςεισ, οι επιχειρθματικζσ αποςτολζσ και οι μελζτεσ ςε
ςυγκεκριμζνεσ αγορζσ. Υτθν Ελλάδα, υπάρχει πλικοσ φορζων που δραςτθριοποιείται ςτον τομζα
προϊκθςθσ εξαγωγϊν ςτισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ. Ενδεικτικά αναφζρονται:
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Ρ Ελλθνικόσ Ρργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε. Α.Ε., ο οποίοσ αποτελεί τον εκνικό φορζα
υλοποίθςθσ τθσ Εκνικισ Σολιτικισ για τισ εξαγωγζσ και το εξαγωγικό εμπόριο γενικότερα και
υλοποιεί ποικίλα προγράμματα ενίςχυςθσ τθσ εξωςτρζφειασ (π.χ. εκπαίδευςθ ανκρϊπινου
δυναμικοφ, διοργάνωςθ επιχειρθματικϊν ςυναντιςεων κλπ)



Ρ Ρργανιςμόσ Αςφάλιςθσ Εξαγωγικϊν Σιςτϊςεων (ΡΑΕΣ), ο οποίοσ αςφαλίηει, ζναντι
εμπορικϊν και πολιτικϊν κινδφνων μθ πλθρωμισ, τισ εξαγωγικζσ πιςτϊςεισ που παρζχουν οι
Ζλλθνεσ εξαγωγείσ ςε πελάτεσ του εξωτερικοφ για τθν πϊλθςθ προϊόντων, υπθρεςιϊν, ι
ακόμα καταςκευισ τεχνικϊν ζργων, κακϊσ και ζναντι πολιτικϊν κινδφνων, τισ επενδφςεισ
που πραγματοποιοφν Ζλλθνεσ επιχειρθματίεσ ςτο εξωτερικό και υλοποιεί προγράμματα
αςφάλιςθσ εξαγωγϊν



Ρ Σανελλινιοσ Υφνδεςμοσ Εξαγωγζων, είναι ελεφκερο επαγγελματικό Υωματείο που
αποτελεί τθν κεντρικι εξαγωγικι οργάνωςθ τθσ χϊρασ, και ζχει ωσ μζλθ εξαγωγικζσ
επιχειριςεισ, ςυνεταιριςμοφσ και εξαγωγικζσ οργανϊςεισ όλων των κλάδων τθσ εξαγωγισ
από όλα τα γεωγραφικά διαμερίςματα τθσ χϊρασ τα οποία ζχουν πρόςβαςθ ςε δράςεισ
ενθμζρωςθσ, δικτφωςθσ, επιμόρφωςθσ, προϊκθςθσ προϊόντων κ.λ.π



Φοπικοί ςφνδεςμοι εξαγωγζων (π.χ. Υφνδεςμοσ Εξαγωγζων Μριτθσ. Υφνδεςμοσ Εξαγωγζων
Βορείου Ελλάδοσ κ.λ.π.)



Φορείσ που υλοποιοφν ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα και ςυμβάλλουν κατ’ αυτόν τον
τρόπο ςτθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων (ενδεικτικά αναφζρεται το
Σρόγραμμα «Εξωςτρζφεια – Ανταγωνιςτικότθτα» τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ που
υλοποιείται ςτο πλαίςιο του ΕΣΑΟ ΙΙ του ΕΥΣΑ 2007-2013).

Σαράλλθλα πλικοσ δικτυακϊν τόπων προςφζρουν υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ προσ
τισ επιχειριςεισ που επικυμοφν να αποκτιςουν ι να διευρφνουν τισ εξαγωγικζσ τουσ
δραςτθριότθτεσ, να τφχουν ςχετικισ χρθματοδότθςθσ, να αποκτιςουν διεκνείσ προςβάςεισ, να
ςχεδιάςουν τισ εξαγωγζσ τουσ, να ενθμερωκοφν για ευρωπαϊκά προγράμματα κ.λ.π. Ενδεικτικά
αναφζρεται το Enterprise Europe Network Hellas (μζςω του οποίου θ Ελλάδα ςυμμετζχει ςτο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Europe Network), που αποτελεί ζνα δικτυακό τόπο παροχισ ολοκλθρωμζνων
υπθρεςιϊν ςτισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ ϊςτε να ενιςχφςουν τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ, με βάςθ
τθ γνϊςθ και τθν καινοτομία.

Ετιςια Ζκκεςθ 2011:Η κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΞΞΕ ςτθν Ελλάδα

Υελ. 71

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σαρόλα αυτά είναι πικανόν πολλζσ από τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ να ζχουν άγνοια ι ελλιπι
πλθροφόρθςθ τθσ φπαρξθσ πρωτοβουλιϊν ςτιριξθσ, ι ςφγχυςθ που ζχει προκλθκεί από τθν
πλθκϊρα των δυνατοτιτων που τουσ παρζχονται και τθν πικανι αλλθλοεπικάλυψι τουσ, γεγονόσ
που τισ οδθγεί ςε αδιζξοδο όταν ζρχεται θ ςτιγμι να κζςουν ςε εφαρμογι τα ςχζδιά τουσ για
διεκνοποίθςθ. Αυτό ιςχφει ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ των μικρότερων ΞΞΕ και εκείνων που βρίςκονται
ςτα πρϊτα ςτάδια διεκνοποίθςθσ, οι οποίεσ ςυχνά ςτεροφνται των πόρων και τθσ
εμπειρογνωμοςφνθσ που απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ εξαγωγικϊν δραςτθριοτιτων.
Υυνεπϊσ, είναι προφανζσ ότι για να αυξθκεί ο αρικμόσ των διεκνοποιθμζνων ΞΞΕ, χρειάηεται να
διευκολυνκεί θ πρόςβαςι τουσ ςτο ςχετικό είδοσ πλθροφοριϊν, οφτωσ ϊςτε να ελαχιςτοποιθκεί το
ςχετικά υψθλό κόςτοσ εκκίνθςθσ κακϊσ και οι κίνδυνοι τθσ διεκνοποίθςθσ για τισ επιχειριςεισ. Η
διακεςιμότθτα των πλθροφοριϊν αυτϊν είναι βαςικι για τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων από τισ
ΞΞΕ, κακϊσ κακιςτά εφικτό το ςχεδιαςμό τθσ ςτρατθγικισ διεκνοποίθςθσ.
Υτο πλαίςιο αυτό είναι απαραίτθτο ο μικρομεςαίοσ επιχειρθματίασ να αποκτιςει ζνα κοινό ςθμείο
επαφισ ςτο οποίο κα μπορεί να απευκφνεται προκειμζνου να τφχει τθσ κατάλλθλθσ υποςτιριξθσ
και πλθροφόρθςθσ. Ζτςι προτείνεται θ υιοκζτθςθ ενεργειϊν ςτιριξθσ τθσ διεκνοποίθςθσ των ΞΞΕ,
με τθν αξιοποίθςθ ΦΣΕ, και ςυγκεκριμζνα θ δθμιουργία μιασ ενιαίασ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ
διαδικτυακισ εφαρμογισ, φιλικισ προσ το χριςτθ (one stop shop), θ οποία κα είναι ειδικά
προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ διεκνοποίθςθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων και κα παρζχει
υψθλισ αξίασ πλθροφόρθςθ προσ αυτζσ τισ επιχειριςεισ που φιλοδοξοφν ι ζχουν αρχίςει να
κάνουν τα πρϊτα τουσ βιματα ςε ζνα διεκνοποιθμζνο περιβάλλον.
Ξε τθ χριςθ του εν λόγω ςυςτιματοσ ο επιχειρθματίασ μιασ μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ που
προςανατολίηεται προσ τισ διεκνείσ αγορζσ κα μπορεί:


να ζχει πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ αναφορικά με τισ διακζςιμεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ των
εξαγωγικϊν του δραςτθριοτιτων,



να ενθμερϊνεται ςχετικά με τα διακζςιμα εκνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
εξωςτρζφειασ και διεκνοποίθςθσ,



να εξετάηει δυνθτικζσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ ςτο εξωτερικό και τισ δυνατότθτεσ εφρεςθσ
πικανϊν ςυνεργατϊν,



να ζχει πρόςβαςθ, με ζξυπνεσ ςυνδζςεισ που κα παρζχει το ςφςτθμα, ςε επικαιροποιθμζνεσ
ςελίδεσ του διαδικτφου φορζων εξωςτρζφειασ,
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να ενθμερϊνεται ςε τακτικι βάςθ για τισ ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ που διζπουν τισ εξαγωγζσ,
τθν ελλθνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία και τουσ όρουσ εμπορικισ προϊκθςθσ,



να πλθροφορείται για τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ εξαγωγικοφ προφίλ για τθν
επιχείρθςι του (π.χ. ςχετικζσ άδειεσ, αςφάλιςθ εξαγωγικϊν πιςτϊςεων),



να ενθμερϊνεται και να δθλϊνει ςυμμετοχι ςε προγράμματα κατάρτιςθσ και λοιπζσ
ενθμερωτικζσ και εκπαιδευτικζσ εκδθλϊςεισ με ςκοπό να εξοικειωκεί με τισ διαδικαςίεσ
διεκνοποίθςθσ και εξαγωγϊν,



να ζχει πρόςβαςθ ςε μελζτεσ / αναλφςεισ ςχετικά με τισ προοπτικζσ των διεκνϊν αγορϊν και
ςυγκεκριμζνων κλάδων τθσ οικονομίασ,



να ενθμερϊνεται ςχετικά με τισ υφιςτάμενεσ και μελλοντικζσ πρωτοβουλίεσ που
αναλαμβάνονται ςε εκνικό επίπεδο για τθν προϊκθςθ ελλθνικϊν προϊόντων,



να λαμβάνει πλθροφορίεσ για τουσ υφιςτάμενουσ φορείσ εξωςτρζφειασ που δρουν ςε εκνικό
επίπεδο κακϊσ και τισ δραςτθριότθτζσ τουσ,



να λαμβάνει πλθροφορίεσ για τουσ φορείσ εξωςτρζφειασ του εξωτερικοφ,



να μελετά τισ βζλτιςτεσ επιχειρθματικζσ πρακτικζσ που εφαρμόηονται από άλλεσ χϊρεσ,



να ενθμερϊνεται και να δθλϊνει ςυμμετοχι ςε ομάδεσ / δίκτυα επιχειριςεων, αλλά και ςε
online κοινότθτεσ ανάπτυξθσ εξωςτρζφειασ,



να ενθμερϊνεται και να δθλϊνει ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, εκκζςεισ εξαγωγϊν και
διεκνοποίθςθσ, φόρουμ επιχειρθματικότθτασ κ.λ.π.



να δθμιουργεί το προφίλ τθσ εταιρείασ που εκπροςωπεί προκειμζνου να είναι διακζςιμο ςε
ομοειδείσ εταιρείεσ οι οποίεσ μπορεί να ενδιαφζρονται για τθ ςφναψθ ςυνεργαςίασ,



να λαμβάνει πλθροφορίεσ για τισ δραςτθριότθτεσ άλλων εγχϊριων και διεκνϊν εταιρειϊν με
τισ οποίεσ επικυμεί να ςυνάψει ςυνεργαςία.
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3.3.3 Δράςθ 3.3: Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων δικτφωςθσ των ΜΜΕ για τθν προϊκθςθ τθσ
διεκνοποίθςθσ
Μρίςιμοσ παράγοντασ για τθν διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ διεκνοποίθςθσ των ελλθνικϊν ΞΞΕ
είναι θ μεγιςτοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ αυτϊν των επιχειριςεων ςε εταιρικζσ ςχζςεισ / δίκτυα
εξαςφαλίηοντάσ τθν πρόςβαςι τουσ ςτισ αγορζσ τθσ ΕΕ και τρίτων χωρϊν.
Ρ χαρακτιρασ των δικτφων που δθμιουργοφνται για τθν προϊκθςθ τθσ διεκνοποίθςθσ και τθσ
εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων μπορεί να ποικίλλει, κακϊσ ςτθ ςφνκεςι τουσ
ςυμμετζχουν εκτόσ από ΞΞΕ, μεγάλεσ επιχειριςεισ, επιχειριςεισ από διαφορετικοφσ κλάδουσ τθσ
οικονομίασ, από διαφορετικζσ εκνικζσ ι περιφερειακζσ περιοχζσ ανάλογα με τον προςανατολιςμό
του δικτφου.
Φα δίκτυα εξ οριςμοφ διευκολφνουν τθν αλλθλεπίδραςθ και επικοινωνία μεταξφ διαφόρων
επιχειριςεων που ςυμμερίηονται τουσ ίδιουσ ςτόχουσ ι δραςτθριοποιοφνται ςτουσ ίδιουσ τομείσ,
προςφζροντασ ταυτόχρονα μια ςειρά από πλεονεκτιματα όπωσ:


αποτελοφν μια πθγι επικερδϊν ςυνεργαςιϊν από άποψθ μείωςθσ κόςτουσ λόγω τθσ
εκμετάλλευςθσ φκθνότερων πθγϊν ςτισ ξζνεσ οικονομίεσ, τθσ καλφτερθσ πρόςβαςθσ ςε
δυνθτικοφσ επιχειρθματικοφσ εταίρουσ, προμθκευτζσ, πελάτεσ κ.λ.π.,



ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακοσ,



ζχουν χαμθλό κόςτοσ ςυμμετοχισ για τισ ΞΞΕ,



αποτελοφν ζνα χριςιμο εργαλείο επζκταςθσ των δραςτθριοτιτων των επιχειριςεων ςτο
εξωτερικό και ζνα μζςο αναηιτθςθσ νζων τεχνολογιϊν και τεχνογνωςίασ,



ςε αυτά μποροφν να ςυμμετάςχουν επιχειριςεισ με πολφ μικρό μζγεκοσ,



θ ςυμμετοχι ςε αυτά εξαςφαλίηει τθν καλφτερθ πρόςβαςθ και ενθμζρωςθ ςχετικά με εκνικά
και Ευρωπαϊκά χρθματοδοτικά προγράμματα εξωςτρζφειασ και διεκνοποίθςθσ.

Υτο πλαίςιο αυτό κρίνεται απαραίτθτθ θ λιψθ μζτρων για τθν ενίςχυςθ των ελλθνικϊν
μικρομεςαίων επιχειριςεων προκειμζνου να τεκοφν ςε μια ανταγωνιςτικι κζςθ ςε παγκόςμιο
επίπεδο και να αναηθτιςουν ςυνεργάτεσ και προμθκευτζσ αλλά και διευρυμζνο πελατολόγιο ςε
νζεσ αγορζσ. Αναλυτικότερα προτείνονται:


δθμιουργία ενόσ θλεκτρονικοφ δικτφου μεταξφ εγχϊριων και διεκνϊν μικρομεςαίων
επιχειριςεων ςτο οποίο κα ζχουν πρόςβαςθ οι ελλθνικζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ
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προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςε ςυναντιςεισ με άλλουσ εταίρουσ ςε όλο τον κόςμο. Ξε
τον τρόπο αυτό κα δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ΞΞΕ να αναπτφξουν επιχειρθματικζσ επαφζσ
ςε πραγματικό χρόνο με εταίρουσ που οι ίδιεσ ζχουν επιλζξει βάςει ςυγκεκριμζνων
κριτθρίων (π.χ. τον κλάδο δραςτθριοποίθςθσ, τθν τοποκεςία, το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ
κ.λ.π.). Υτο πλαίςιο λειτουργίασ του εν λόγω δικτφου οι επιχειριςεισ κα μποροφν να
προςδιορίςουν τθ ςυχνότθτα των ςυναντιςεων βάςει τθσ διακεςιμότθτάσ τουσ, τον
ςυνολικό αρικμό των ςυναντιςεων, τθ διάρκειά τουσ αλλά και να ορίςουν τισ προδιαγραφζσ
ςχετικά με τθ γλϊςςα των διαπραγματεφςεων. Ρι εν λόγω ςυναντιςεισ γίνεται με απ’
ευκείασ ςυνάντθςθ των ενδιαφερόμενων μερϊν (ςθμειϊνεται ότι παρόμοιο δίκτυο είναι το
«Connect Europe» το οποίο αποτελεί ζργο του Handwerk International του Διεκνοφσ
τμιματοσ του Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Υτουτγάρδθσ),


ςυμμετοχι των ΞΞΕ ςε εταιρικζσ ςχζςεισ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ θ οποία αφενόσ κα
διευκολφνει τθν πρόςβαςι τουσ ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ και αφετζρου κα ςυμβάλει ςτθ
δθμιουργία γνϊςθσ ςε ςυγκεκριμζνα κεματικά αντικείμενα ι κλάδουσ,



δθμιουργία δικτφων μεταξφ πρωτοςτατϊν ςτουσ τομείσ τθσ εξωςτρζφειασ,

τθσ

διεκνοποίθςθσ και τθσ καινοτομίασ: επιχειριςεων, διευκυντικϊν ςτελεχϊν, ερευνθτϊν,
αυτοαπαςχολοφμενων, προκειμζνου να ενκαρρυνκεί θ ανάλθψθ ςυνεργιϊν και να βελτιωκεί
θ διεκνοποίθςθ επιχειριςεων,


διάχυςθ τθσ πλθροφόρθςθσ προσ τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ
ςυμμετοχισ τουσ ςε διεκνείσ εμπορικζσ εκκζςεισ προκειμζνου να ενιςχφςουν τισ
πικανότθτεσ ςυμμετοχισ τουσ ςε διεκνι και ευρωπαϊκά επιχειρθματικά δίκτυα,



διοργάνωςθ εκςτρατειϊν ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ των ελλθνικϊν
ΞΞΕ ςε διεκνι και ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν,



περαιτζρω ενίςχυςθ και διάχυςθ πλθροφορίασ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ και το εφροσ
των υπθρεςιϊν που προςφζρονται μζςω του δικτφου «Enterprise Europe Network-Hellas».
Φο εν λόγω δίκτυο αποτελεί μζροσ του αντίςτοιχου ευρωπαϊκοφ δικτφου το οποίο
αποτελείται από 600 οργανιςμοφσ ςε περιςςότερεσ από 40 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και ζχει ςαν
ςτόχο τθν υποςτιριξθ των ΞΞΕ ζτςι ϊςτε να επωφελοφνται περιςςότερο από τισ ευκαιρίεσ
τθσ Ενιαίασ Αγοράσ. Φο Ελλθνικό δίκτυο αποτελεί μια ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι
υποςτιριξθ ςτθν Ελλάδα αποτελοφμενο από βιομθχανικοφσ ςυνδζςμουσ, ερευνθτικά και
τεχνολογικά ιδρφματα, εμπορικά και βιομθχανικά επιμελθτιρια και καταξιωμζνουσ φορείσ
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ςτο χϊρο τθσ καινοτομίασ και των ΞΞΕ. Σαρζχει υπθρεςίεσ διεκνοφσ επιχειρθματικισ
ςυνεργαςίασ, ενθμζρωςθσ για ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ, υπθρεςίεσ για τθν καινοτομία και τθ
μεταφορά τεχνολογίασ κακϊσ και υπθρεςίεσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των
μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτα ευρωπαϊκά προγράμματα για Ζρευνα και Φεχνολογία. Φο
δίκτυο Enterprise Europe Network - Hellas λειτουργεί αμφίδρομα μεταξφ επιχειρθματιϊν και
Επιτροπισ, αναδιανζμοντασ απόψεισ και ςτισ δφο κατευκφνςεισ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται
ότι οι πολιτικζσ και οι πρωτοβουλίεσ που καταρτίηει θ Επιτροπι κα είναι χριςιμεσ για τισ
ΞΞΕ και δεν κα ςυνεπάγονται πρόςκετο διοικθτικό φόρτο.

3.4

ΆΞΟΝΑΣ

ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑΣ

4:

ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ

ΦΙΛΙΚΟΤΕΟΥ

ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η ζννοια τθσ επιχειρθματικότθτασ είναι ςυχνά ςυνδεδεμζνθ με τισ ενζργειεσ που αναλαμβάνουν
επίδοξα άτομα ι ομάδεσ ατόμων προκειμζνου να ιδρφςουν μια επιχείρθςθ. Εντοφτοισ θ
επιχειρθματικότθτα περιλαμβάνει μια δζςμθ ενεργειϊν που ξεκινοφν από τθν ςφλλθψθ και τον
ςχεδιαςμό μιασ επιχειρθματικισ ευκαιρίασ, τθν υλοποίθςι τθσ με τθ χριςθ των κατάλλθλων μζςων,
πόρων και κεφαλαίων, τθν μετατροπι τθσ ςε προϊόντα ι υπθρεςίεσ, τθ διάκεςι τουσ ςε
ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ πελατϊν για τθν αποκόμιςθ οικονομικοφ οφζλουσ και τθ λιψθ μζτρων
για τθν εξαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτάσ τθσ επιχείρθςθσ. Υτο πλαίςιο αυτό θ ενίςχυςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων περιλαμβάνει δράςεισ που αφοροφν όλον τον
κφκλο ηωισ τουσ, από τθν ίδρυςι τουσ μζχρι τθν εξαςφάλιςθ τθσ μακροπρόκεςμθσ ανάπτυξθσ και
επιβίωςισ τουσ.
Φα τελευταία χρόνια ζχει γίνει ςθμαντικι πρόοδοσ όςον αφορά ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν
άςκθςθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ περιβάλλοντοσ που
διευκολφνει τθ δθμιουργία και λειτουργία των επιχειριςεων και ειδικότερα των ΞΞΕ. Υυνοπτικά
αναφζρονται θ λειτουργία των Χπθρεςιϊν μιασ Υτάςθσ, θ Εκνικι πρωτοβουλία για τθν απλοποίθςθ
και τον εκςυγχρονιςμό του ςυςτιματοσ αδειοδότθςθσ των τεχνικϊν επαγγελμάτων, των
μεταποιθτικϊν επιχειριςεων και των επιχειρθματικϊν πάρκων (Ο. 3982/2011), θ απλοποίθςθ των
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, ο Ο.4072/10-04-2012 με τον οποίο
ψθφίςτθκε το πολυνομοςχζδιο για τθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ το οποίο
μεταξφ άλλων προβλζπει τθ δθμιουργία τθσ ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρίασ (Ι.Μ.Ε.),
προςαρμοςμζνθσ ςτισ ανάγκεσ τθσ μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ, θ μείωςθ του φορολογικοφ
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ςυντελεςτι για τα νομικά πρόςωπα (ΑΕ και ΕΣΕ) ςε 20% θ οποία εφαρμόηεται ςτο ςφνολο των
κερδϊν, ο Οόμοσ 4019/2011 με τον οποίο κεςπίςτθκε ο νζοσ φορζασ Μοινωνικισ Ρικονομίασ, θ
λεγόμενθ «Μοινωνικι Υυνεταιριςτικι Επιχείρθςθ».
Σαρά όμωσ τισ αξιοςθμείωτεσ προςπάκειεσ βελτίωςθσ του περιβάλλοντοσ δραςτθριοποίθςθσ των
επιχειριςεων, θ Ελλάδα υπολείπεται ςθμαντικά του Ευρωπαϊκοφ μζςου όρου ςτον τομζα τθσ
επιχειρθματικότθτασ. Υφμφωνα με τον δείκτθ «Ευκολίασ του Επιχειρείν» (Ease of Doing21 Business)
που ζχει διαμορφϊςει και παρουςιάηει κάκε χρόνο θ Σαγκόςμια Φράπεηα ςτθν ετιςια ζκκεςι τθσ
με τίτλο "Doing Business", θ Ελλάδα το ζτοσ 2012 κατζλαβε τθν 100θ κζςθ και βρζκθκε πίςω από
χϊρεσ όπωσ το Βιετνάμ, θ Γουατεμάλα, θ Ιορδανία, θ Φηαμάικα και θ Ξογγολία (ζναντι τθσ 101θσ
κζςθσ που κατείχε το 2011 και τθσ 97θσ το 2009).
Υυνεπϊσ θ εντατικοποίθςθ τθσ προςπάκειασ για τθν ενίςχυςθ και ςτακεροποίθςθ του
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ αναδεικνφεται ωσ απαραίτθτθ ςτρατθγικι για τθν επίτευξθ του
ςτόχου τθσ ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ εδραίωςθσ τθσ κζςθσ των μικρομεςαίων
επιχειριςεων ςτθν εγχϊρια αγορά.
Υτο πλαίςιο αυτό είναι απαραίτθτθ θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν από τθν Σολιτεία, με ςκοπό τθ
διευκόλυνςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ των ελλθνικϊν μικρομεςαίων επιχειριςεων,
εςτιάηοντασ:


ςτθν αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ζξυπνθσ νομοκεςίασ ςε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο, με τρόπο ϊςτε αφενόσ να ενςωματϊνονται οι οδθγίεσ τθσ ΕΕ ςτα
εκνικά νομικά πλαίςια και αφετζρου να λαμβάνονται υπόψθ οι δυνθτικζσ επιπτϊςεισ από το
ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι μιασ νζασ νομοκετικισ ρφκμιςθσ ςτισ μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ



ςτον ςυνεχι ζλεγχο των επιπτϊςεων τθσ νομοκεςίασ ςτθ λειτουργία και ανάπτυξθ των ΞΞΕ,



ςτθν εξαςφάλιςθ ελάφρυνςθσ των επιχειριςεων από το διοικθτικό φόρτο,



ςτθν περεταίρω διευκόλυνςθ των διαδικαςιϊν που ςυνδζονται με τθ λειτουργία των ΞΞΕ
κακ’ όλο τον κφκλο ηωισ τουσ (ίδρυςθ, μεταβίβαςθ, λφςθ επιχειριςεων)

Η υιοκζτθςθ τθσ παροφςασ δράςθσ απαιτεί τθν ανάλθψθ ςειράσ ενεργειϊν, οι οποίεσ ςυνοψίηονται
ακολοφκωσ:

21

Βλζπε ςθμείωςθ 10
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Διοικθτικι και νομοκετικι απλοφςτευςθ – εξάλειψθ τθσ γραφειοκρατίασ



Εξαςφάλιςθ ευνοϊκότερου περιβάλλοντοσ για τισ ΞΞΕ κακ’ όλο τον κφκλο ηωισ τουσ

3.4.1 Δράςθ

4.1:

Διοικθτικι

και

νομοκετικι

απλοφςτευςθ

–

εξάλειψθ

τθσ

γραφειοκρατίασ
Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει εκδϊςει με ανακοίνωςι τθσ22 τα μζτρα που προτείνονται να
αναλθφκοφν προκειμζνου να υιοκετθκεί μια πολιτικι «ζξυπνθσ νομοκεςίασ» θ οποία περιλαμβάνει
πρωτοβουλίεσ τόςο για τθν εξαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ νομοκεςία τθσ ΕΕ ςε ολόκλθρο τον
κφκλο πολιτικισ (από τον ςχεδιαςμό ενόσ νομοκετιματοσ μζχρι τθν ζγκριςθ, τθν εφαρμογι, τθν
αξιολόγθςθ και τθν ανακεϊρθςι του) όςο και για τθ μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου που
επιβαρφνει τθσ επιχειριςεισ. Υτο πλαίςιο αυτό γίνεται ςαφζσ ότι θ νομοκετικι απλοφςτευςθ κακϊσ
και οι ελαχιςτοποίθςθ των διοικθτικϊν επιβαρφνςεων των επιχειριςεων αποτελεί όχι μόνο εκνικι
αλλά και ευρωπαϊκι προτεραιότθτα.
Ωςτόςο, οι εκνικζσ αρχζσ φζρουν τθν πρωταρχικι ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ζξυπνθσ
νομοκεςίασ ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με τρόπο ϊςτε αφενόσ να ενςωματϊνονται οι
οδθγίεσ τθσ ΕΕ ςτα εκνικά νομικά πλαίςια και αφετζρου να λαμβάνονται υπόψθ οι δυνθτικζσ
επιπτϊςεισ από το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι μιασ νζασ νομοκετικισ ρφκμιςθσ ςτουσ πολίτεσ και
τισ επιχειριςεισ. Υτο πλαίςιο αυτό είναι απαραίτθτθ θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν από τθν Σολιτεία,
με ςκοπό τθ εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ζξυπνθσ νομοκεςίασ προσ όφελοσ των ελλθνικϊν
μικρομεςαίων επιχειριςεων, οι οποίεσ ςυνοψίηονται ςτα εξισ:


Εςτίαςθ ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ κατά τθν εφαρμογι κανονιςτικϊν ρυκμίςεων και
εφαρμογι «ελζγχων καταλλθλότθτασ» τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, με ςτόχο τόςο τθν
άμβλυνςθ των ςωρευτικϊν επιπτϊςεων τθσ νομοκεςίασ όςο και τθ μείωςθ των
επιβαρφνςεων και του κόςτουσ



Εκτίμθςθ του δυνθτικοφ αντίκτυπου κατά τθν χάραξθ μιασ νζασ νομοκεςίασ ςτθν κακθμερινι
λειτουργία των μικρομεςαίων επιχειριςεων



Χιοκζτθςθ των Φεςτ MME (SME test) για τθν αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων των νζων
πολιτικϊν ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ: τα Φεςτ MME χρθςιμοποιοφνται με επιτυχία από

22

Ανακοίνωςθ Επιτροπισ με κζμα «Ζξυπνθ Νομοκεςία ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ» 8-10-2010, COM (2010) 543 τελικό
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15 κράτθ – μζλθ τθσ ΕΕ και ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν αξιολόγθςθ των πολιτικϊν και τθν
απλοποίθςθ των κανονιςμϊν για τισ ΞΞΕ. Αν και διαφοροποιοφνται από χϊρα ςε χϊρα,
τόςο ςτο περιεχόμενο όςο και ςτθ ςυχνότθτα τθσ εφαρμογισ τουσ, θ ΕΕ προτείνει τα
ακόλουκα ςτάδια για τθν εφαρμογι τουσ: α) διαβοφλευςθ με τουσ εκπροςϊπουσ των ΞΞΕ,
β) προκαταρκτικι αξιολόγθςθ των επιχειριςεων που ενδζχεται να επθρεαςτοφν, γ) μζτρθςθ
του αντίκτυπου ςτισ ΞΞΕ και δ) αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν και αναπροςαρμοςτικϊν μζτρων.
Υθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν ζρευνα που διεξιχκθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ
των Φεςτ ΞΞΕ από τα κράτθ μζλθ23, θ προςτικζμενθ αξία τουσ ςυνοψίηεται ςτα εξισ:


ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ καλφτερου κανονιςτικοφ πλαιςίου, μειϊνοντασ
τα δυςανάλογα κόςτθ για τισ επιχειριςεισ,



αναδεικνφουν τον αντίκτυπο των πολιτικϊν ςτισ επιχειριςεισ,



διευκολφνουν τθ διαμόρφωςθ νζων μζτρων και δίνουν ςτισ ΞΞΕ τον χρόνο και τθν
οικονομικι δυνατότθτα να προςαρμόςουν τισ επιχειριςεισ τουσ

Φζλοσ ςφμφωνα με τθν ζρευνα, μεταξφ των ων μζτρων που προτείνονται για τθ βελτίωςθ των
τεςτ ςε εκνικό επίπεδο είναι θ ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ ςχετικά με τισ μικρζσ επιχειριςεισ, θ
ανάπτυξθ μοντζλων για τθ μείωςθ του δυςανάλογου κόςτουσ ςτισ ΞΞΕ, θ κατάρτιςθ, ο
ζλεγχοσ ποιότθτασ, θ ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων μεκοδολογιϊν, θ ομογενοποίθςθ προτφπων
και θ εμπλοκι περιςςότερων ενδιαφερόμενων φορζων, θ νομικι κζςπιςθ των τεςτ, θ
βελτίωςθ τθσ ανάλυςθσ κόςτουσ-οφζλουσ


Ξεγαλφτερθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων των ΞΞΕ ςτο «Enterprise Europe Network - Hellas»24,
το οποίο αποτελεί μια θλεκτρονικι πλατφόρμα ανοιχτϊν διαβουλεφςεων αποτελοφμενθ από
δφο μθχανιςμοφσ για τον ζλεγχο των επιπτϊςεων τθσ νομοκεςίασ και των προγραμμάτων
τθσ ΕΕ. Ξζςω τθσ λειτουργίασ του δικτφου επιτυγχάνεται: α) θ εκ των προτζρων αξιολόγθςθ
των εν λόγω επιπτϊςεων μζςω τθσ λειτουργίασ των panels MME τα οποία ζχουν ωσ ςτόχο
τθν ενθμζρωςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςχετικά με τθν επικείμενθ νομοκεςία /
προγράμματα β) θ εκ των υςτζρων αξιολόγθςθ, μζςω του μθχανιςμοφ ανατροφοδότθςθσ
των εταίρων του δικτφου με τισ απόψεισ και τα ςχόλια των ΞΞΕ ςε ζνα ευρφ φάςμα
πολιτικϊν πρωτοβουλιϊν τθσ ΕΕ, δράςεων, νομοκεςίασ ι προγραμμάτων που ςχετίηονται με

23
24

2011 Survey on the SME test application in EU Member States - MEMO/11/601 - 14/09/2011
http://www.enterprise-hellas.gr/
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τθν εςωτερικι αγορά (τυπικοί τομείσ πολιτικισ ςτουσ οποίουσ ηθτείται ανατροφοδότθςθ
είναι το περιβάλλον, θ αειφορία, θ απαςχόλθςθ και οι κοινωνικζσ υποκζςεισ, θ υποςτιριξθ
τθσ καινοτομίασ, θ φορολογία, τα τελωνεία και ςε γενικζσ γραμμζσ θ βελτίωςθ τθσ
νομοκεςίασ και θ απλοφςτευςθ)


Ετιςιοσ προγραμματιςμόσ τθσ νομοκεςίασ τθσ προςεχοφσ δθμοςιονομικισ περιόδου που
ςχετίηεται με τισ ΞΞΕ



Εφαρμογι ποςοτικοποιθμζνων ςτόχων για μείωςθ τθσ πρακτικισ «επιχρφςωςθσ» (gold
plating) δθλαδι τθσ τάςθσ υιοκζτθςθσ αυςτθρότερων διατάξεων από τισ απαιτιςεισ τθσ ΕΕ
κατά τθ μεταφορά οδθγιϊν ςτθν εκνικι νομοκεςία.

Σαράλλθλα με τα ανωτζρω ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ «Ευρϊπθ 2020» τονίηεται θ
αναγκαιότθτα βελτίωςθσ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ μζςω τθσ ελάφρυνςθσ των
επιχειριςεων από το διοικθτικό φόρτο. Υτο πλαίςιο αυτό προτείνεται θ ανάλθψθ δράςεων όπωσ:


Χριςθ

υφιςτάμενων

εξαιρζςεων,

απαλλαγϊν

ι

απλοφςτερων

κακεςτϊτων

που

εφαρμόηονται από τθν ΕΕ και αμβλφνουν τον φόρτο των ΞΞΕ. Θα πρζπει ιδιαίτερα να
εξετάηεται θ φπαρξθ τυχόν ειδικϊν διατάξεων για τισ νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ, τισ πολφ
μικρζσ επιχειριςεισ ι άλλεσ ομάδεσ ΞΞΕ που να τισ εξαιρεί από τθν υποχρζωςθ παροχισ
πλθροφοριϊν.


Σαροχι πρόςβαςθσ ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςε ψθφιακζσ λφςεισ και θλεκτρονικζσ
πλατφόρμεσ προκειμζνου:


να εκπλθρϊνουν όςον το δυνατόν περιςςότερεσ απαιτιςεισ πλθροφόρθςθσ με
θλεκτρονικό τρόπο,



να ζχουν τθν δυνατότθτα υποβολισ θλεκτρονικισ αίτθςθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε
χρθματοδοτικά προγράμματα,



να λαμβάνουν τθν απαιτοφμενθ πλθροφόρθςθ που χρειάηονται για τθν κακθμερινι
λειτουργία τουσ



να διευρφνουν τισ ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ ςε δράςεισ κατάρτιςθσ, ενίςχυςθσ τθσ
εξωςτρζφειασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ, ςυμμετοχισ τουσ ςε επιχειρθματικά
δίκτυα, πρόςβαςθσ ςε χρθματοδοτικά εργαλεία και ανάπτυξθσ καινοτόμων λφςεων.
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Ανάπτυξθ «ςθμείων μίασ επαφισ» για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ϊςτε να
διευκολφνονται οι διοικθτικζσ διαδικαςίεσ και οι ςυναλλαγζσ τουσ με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ



Άρςθ υποχρεωτικισ δθμοςίευςθσ αποτελεςμάτων των εταιρειϊν ςτον ζντυπο τφπο



Εφαρμογι τθσ αρχισ «μόνο μια φορά», βάςθ τθσ οποίασ οι δθμόςιεσ αρχζσ κα αποφεφγουν
να ηθτοφν τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ, ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά που ζχουν ιδθ ςτθ διάκεςι τουσ,
ςτο πλαίςιο άλλων διαδικαςιϊν



Ψθφιακι διαδικαςία δθμόςιων ςυμβάςεων

3.4.2 Δράςθ 4.2: Εξαςφάλιςθ ευνοϊκότερου περιβάλλοντοσ για τισ ΜΜΕ κακ’ όλο τον
κφκλο ηωισ τουσ
Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ αφορά ςτθν εξαςφάλιςθ ευνοϊκότερου περιβάλλοντοσ για τισ μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ κατά τθ διάρκεια των τριϊν κρίςιμων φάςεων τθσ ηωισ τουσ δθλαδι τθν ίδρυςθ, τθν
ανάπτυξθ και τθ μεταβίβαςι τουσ. Υθμαντικι επίςθσ είναι θ απλοποίθςθ των απαιτοφμενων
διαδικαςιϊν κατά τθ διαδικαςία λφςθσ των επιχειριςεων. Υτο πλαίςιο αυτό προτείνονται μια ςειρά
ενεργειϊν:


Επζκταςθ του Ο. 3853/2010, ο οποίοσ αφορά ςτθν κζςπιςθ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν μιασ
ςτάςθσ, ϊςτε να ιςχφει για μεταβολζσ νομικισ μορφισ εταιρειϊν κακϊσ και για τθ ςφςταςθ
ατομικϊν επιχειριςεων οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν μεγάλο ποςοςτό των ελλθνικϊν ΞΞΕ



Σεραιτζρω μείωςθ του χρόνου που απαιτείται για ζκδοςθ αδειϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων
των περιβαλλοντικϊν) για τθν άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςε ζνα μινα, μζχρι
το τζλοσ του 2013



Διαμόρφωςθ ενόσ φιλικοφ περιβάλλοντοσ που κα ευνοεί τισ μεταβιβάςεισ επιχειριςεων,
δεδομζνου ότι αυτζσ εξαςφαλίηουν τθ βιωςιμότθτά τουσ διατθρϊντασ το κεφάλαιο, τθν
τεχνογνωςία και το πελατολόγιό τουσ και αποφεφγοντασ παράλλθλα μια ενδεχόμενθ λφςθ
τθσ επιχείρθςθσ. Ξε τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ για τθ μεταβίβαςθ25 μικρομεςαίων
επιχειριςεων26 ζγιναν οι πρϊτεσ ςχετικζσ υποδείξεισ τθσ ΕΕ προσ τα κράτθ μζλθ ςχετικά με

25

τον όρο μεταβίβαςθ επιχειριςεων ςυμπεριλαμβάνονται ενζργειεσ όπωσ θ μεταφορά οικογενειακϊν επιχειριςεων ςτθ
νζα γενιά επιχειρθματιϊν (μζςω διαδοχισ, δωρεάσ, κλθρονομιάσ, παραχϊρθςθσ μεριδίου κλπ) και θ μεταφορά
επιχειριςεων ςε τρίτουσ (εξαγορά από τθ διεφκυνςθ τθσ εταιρείασ ι τουσ εργαηόμενουσ τθσ εταιρείασ που δεν ανικουν
ςτθν οικογζνεια, ι πϊλθςθ προσ τρίτα πρόςωπα ι ςε άλλεσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ)
26
ΕΕ L 385 τθσ 31/12/1994
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πρωτοβουλίεσ που πρζπει να αναλθφκοφν ςτο πλαίςιο αυτό. Υτο πιο πρόςφατο παρελκόν,
με τθ πρωτοβουλία Small Business Act τα κράτθ μζλθ καλοφνται να εφαρμόςουν μια ςειρά
μζτρων για τθ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ μεταβιβάςεων επιχειριςεων. Υτο πλαίςιο αυτό
οι ενζργειεσ που μποροφν να αναλθφκοφν ςε εκνικό επίπεδο αφοροφν ςτα εξισ:


διευκόλυνςθ μετατροπισ του εταιρικοφ τφπου προ τθσ μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ,



μείωςθ φόρων κλθρονομιάσ και δωρεάσ και φορολογικι διευκόλυνςθ για τθ
μεταβίβαςθ τθσ επιχείρθςθσ ςε τρίτουσ,



παροχι χρθματοδότθςθσ πράξεων μεταβίβαςθσ (π.χ. μζςω ΕΦΕΑΟ),



παροχι επιχορθγιςεων προσ τισ ΞΞΕ για τθν εκπόνθςθ μελετϊν / δράςεων που
ςυνδζονται με τθν μεταβίβαςθ όπωσ ενδεικτικά: εκπόνθςθ μελετϊν αποτίμθςθσ τθσ
αξίασ τθσ επιχείρθςθσ, ολοκλθρωμζνου business plan, αξιολόγθςθσ τθσ προσ
μεταβίβαςθ επιχείρθςθσ κ.λ.π.



λοιπζσ νομοκετικζσ παρεμβάςεισ περί τθ μεταβίβαςθ που αφοροφν π.χ τθ ςυνζχεια
προςωπικϊν επιχειριςεων και όχι τθ λφςθ τουσ κλπ
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3.5

ΆΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

πωσ προαναφζρκθκε ςτο κεφάλαιο 2.2.2 ςε ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ,
τα κράτθ μζλθ ζχουν τθν υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τισ πολιτικζσ
απαςχόλθςθσ που ζχουν κεςπιςτεί ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ «Ευρϊπθ 2020». Ρι
κατευκφνςεισ αυτζσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με ςυγκεκριμζνουσ ποςοτικοφσ ςτόχουσ με τουσ
οποίουσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται τα κράτθ μζλθ:


αφξθςθ του ποςοςτοφ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν και των ανδρϊν θλικίασ 20-64 ετϊν ςτο
75% ζωσ το 2020 μζςω, μεταξφ άλλων, τθσ μεγαλφτερθσ ςυμμετοχισ των νζων, των
θλικιωμζνων εργαηομζνων, των ανειδίκευτων εργαηομζνων και τθσ καλφτερθσ ενςωμάτωςθσ
των νόμιμων μεταναςτϊν,



μείωςθ του ποςοςτοφ εγκατάλειψθσ του ςχολείου ςε λιγότερο από 10%, και αφξθςθ του
μεριδίου των ατόμων θλικίασ 30-34 ετϊν που ζχουν ςυμπλθρϊςει τριτοβάκμια ι ιςοδφναμθ
εκπαίδευςθ τουλάχιςτον 40%,



προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, ιδίωσ με τθ μείωςθ τθσ φτϊχειασ, με ςτόχο να βγουν
τουλάχιςτον 20 εκατομμφρια άνκρωποι από τον κίνδυνο τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ.

Από τα ανωτζρω γίνεται ςαφζσ ότι θ ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε εκνικό επίπεδο
αποτελεί δζςμευςθ τθσ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ Ευρϊπθ 2020. Επιπλζον, μια ςειρά
από προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, κυρίωσ λόγω τθσ τρζχουςασ
χρθματοοικονομικισ κρίςθσ, κάνουν ακόμα πιο επιτακτικι τθν ανάγκθ επενδφςεων ςε ανκρϊπινο
δυναμικό, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατάρτιςθσ, τθσ δια βίου μάκθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων. Ρι πρόςφατεσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι ΞΞΕ εςτιάηονται κυρίωσ:


ςε αλλαγζσ ςτθν αγορά εργαςίασ ςτο πλαίςιο τθσ επαγγελματικισ μετανάςτευςθσ, τθσ
αυξανόμενθσ εξάρτθςθσ από τθν ευζλικτθ εργαςία (εποχιακι εργαςία, υπθρεςίεσ εφρεςθσ
εργαςίασ, μερικι απαςχόλθςθ κ.λπ.) και τθσ ςυμπίεςθσ του κόςτουσ εργαςίασ,



ςτισ δθμογραφικζσ αλλαγζσ οι οποίεσ προκφπτουν είτε λόγω τθσ μεταβίβαςθσ των
επιχειριςεων ςε νεότερεσ γενιζσ, είτε λόγω μεταβολϊν ςτθ ςφνκεςθ του ενεργοφ
πλθκυςμοφ (γιρανςθ του εργατικοφ πλθκυςμοφ των επιχειριςεων, αφξθςθ των γυναικϊν
επιχειρθματιϊν, ενςωμάτωςθ μεταναςτϊν ςτθν αγορά εργαςίασ),
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ςτθν αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ από τρίτεσ χϊρεσ ςτο πλαίςιο τθσ διεφρυνςθσ τθσ ΕΕ και τθσ
παγκοςμιοποίθςθσ,



ςτθν ολοζνα αυξανόμενθ ανάγκθ για προϊκθςθ καινοτόμων λφςεων και δραςτθριοτιτων,



ςτα υψθλά ποςοςτά ανεργίασ,



ςτθν ανάγκθ για προςαρμογι του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε νζεσ δεξιότθτεσ όπωσ ςτισ
πράςινεσ τεχνολογίεσ.

Σαράλλθλα όμωσ με τισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν ςιμερα οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςε
ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιμετωπίηουν και πλικοσ εξωτερικϊν και εςωτερικϊν προβλθμάτων και
εμποδίων τα οποία ςχετίηονται κυρίωσ με τθ διαδικαςία βελτίωςθσ τθσ βάςθσ δεξιοτιτων του
ανκρϊπινου δυναμικοφ τουσ και τθν υλοποίθςθ δράςεων κατάρτιςθσ. Φα εν λόγω προβλιματα
ςυνοψίηονται ςτα εξισ:


Ψπαρξθ εςωτερικϊν προβλθμάτων και εμποδίων κατάρτιςθσ ςτισ ΞΞΕ



Αδυναμία εξεφρεςθσ κατάλλθλων μεκόδων και τεχνικϊν κατάρτιςθσ



Αντιμετϊπιςθ των τρεχουςϊν και διαρκρωτικϊν προκλιςεων ανάπτυξθσ ικανοτιτων



Υυχνά βραχυπρόκεςμθ απαςχόλθςθ των εργαηομζνων



Μόςτοσ εκπαίδευςθσ και ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων αξιοποίθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ



Απροκυμία των επιχειρθματιϊν και διευκυντϊν για επενδφςεισ ςε ανκρϊπινουσ πόρουσ



Σεριοριςμζνθ ςυχνά ικανότθτα των επιχειρθματιϊν και διευκυντϊν να αντιλθφκοφν τισ
ανάγκεσ τουσ ι να προςεγγίςουν εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό.

Για τθν αντιμετϊπιςθ των ανωτζρω προβλθμάτων, τθν άμεςθ απόκριςθ των μικρομεςαίων
επιχειριςεων ςτισ προκλιςεισ που παρουςιάηονται, αλλά και τθν πλιρθ αξιοποίθςθ τθσ κετικισ
τουσ ςυμβολισ ςτθν απαςχόλθςθ κρίνεται απαραίτθτθ θ ανάλθψθ δράςεων που αποβλζπουν ςτθν
ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.

3.5.1 Δράςθ 5.1: Λειτουργία ςυςτιματοσ επαγγελματικϊν προςόντων
Ξε τθν παροφςα δράςθ προτείνεται θ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ βάςει του οποίου κα
εξετάηονται, κα αξιολογοφνται και κα πιςτοποιοφνται οι εργαηόμενοι ςτισ μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ για τθν κατοχι ςυγκεκριμζνων επαγγελματικϊν προςόντων.
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Υτθν Ελλάδα, με τθν ψιφιςθ του νόμου 3879/2010 για τθν «Ανάπτυξθ τθσ διά βίου μάκθςθσ»
κεςμοκετικθκε το Εκνικό Σλαίςιο Σροςόντων. Υυγκεκριμζνα, το Άρκρο 11 του ςχετικοφ νόμου
προβλζπεται θ ίδρυςθ ενόσ νζου φορζα με τθν επωνυμία «Εκνικόσ Ρργανιςμόσ Σιςτοποίθςθσ
Σροςόντων» (Ε.Ρ.Σ.Σ.), ο οποίοσ ωσ βαςικό ςκοπό ζχει τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ του Εκνικοφ
Σλαιςίου Σροςόντων και τθν αντιςτοίχιςθ του με το Ευρωπαϊκό Σλαίςιο Σροςόντων (EQF). Ρ
Εκνικόσ Ρργανιςμόσ Σιςτοποίθςθσ Σροςόντων και Επαγγελματικοφ Σροςανατολιςμοφ λειτουργεί
ωσ κφριοσ φορζασ πιςτοποίθςθσ των εκροϊν τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ και τθσ άτυπθσ μάκθςθσ,
αναπτφςςοντασ ςφςτθμα αναγνϊριςθσ και πιςτοποίθςθσ των προςόντων που αποκτϊνται μζςω
αυτϊν. Σαράλλθλα αδειοδοτεί και ελζγχει τθ λειτουργία των Φορζων Σιςτοποίθςθσ των
ςυγκεκριμζνων προςόντων. Επιπλζον το 2010, ολοκλθρϊκθκε θ δθμόςια διαβοφλευςθ του Εκνικοφ
Σλαιςίου Σροςόντων, ενϊ ςτο τζλοσ του 2012 αναμζνεται να ζχει ολοκλθρωκεί αφενόσ θ
κεςμοκζτθςθ του ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ προςόντων και αφετζρου θ αντιςτοίχιςι του με το
Ευρωπαϊκό Σλαίςιο Σροςόντων. Ξε τθν ςυγκρότθςθ του εν λόγω Σλαιςίου αναμζνεται θ προϊκθςθ
τθσ δια βίου μάκθςθσ μζςω τθσ διαςφνδεςθσ όλων των μορφϊν τυπικισ (1-βάκμια, 2-βάκμια, 3βάκμια εκπαίδευςθ), μθ τυπικισ (ΙΕΜ, ΜΕΜ, ΜΕΞΕ, ΕΕΥ κ.λ.π.) αλλά και άτυπθσ μάκθςθσ (εργαςιακι
εμπειρία, βιωματικι μάκθςθ) με τρόπο που διαςφαλίηει τθν αναγνϊριςθ και τθν πιςτοποίθςθ των
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.
Υτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ προτείνεται θ περαιτζρω εξειδίκευςθ του Εκνικοφ Σλαιςίου
Σροςόντων προκειμζνου να προβλζπεται θ πιςτοποίθςθ των επαγγελματικϊν προςόντων
απαςχολοφμενων ειδικά ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Ξε τον τρόπο αυτό οι ενδιαφερόμενοι
(εργαηόμενοι ςτισ ΞΞΕ, αυτοαπαςχολοφμενοι ι άνεργοι) που κα επικυμοφν να λάβουν
πιςτοποίθςθ των επαγγελματικϊν τουσ προςόντων κα μποροφν να κάνουν αίτθςθ γραπτισ,
προφορικισ εξζταςθσ αλλά και εξζταςθσ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ ι/ και ςε αποδεκτζσ
ςυνκικεσ προςομοίωςθσ, ςε κακοριςμζνα επίπεδο επαγγελματικοφ προςόντοσ.
Βεβαίωσ είναι γεγονόσ ότι οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα δραςτθριοποιοφνται ςχεδόν
ςτο ςφνολο των κλάδων τθσ οικονομίασ, ωσ εκ τοφτου είναι ανζφικτοσ ο κακοριςμόσ των
επαγγελματικϊν προςόντων που απαιτοφνται και κεωροφνται ωσ «πρότυπα» για τθν άςκθςθ
επαγγελμάτων ςτο ςφνολο των ΞΞΕ. Εντοφτοισ προτείνεται καταρχιν ο προςδιοριςμόσ εκείνων
των κλάδων τθσ οικονομίασ οι οποίοι ςυγκεντρϊνουν το μεγαλφτερο ποςοςτό των μικρομεςαίων
επιχειριςεων όπωσ για παράδειγμα το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι υπθρεςίεσ και θ
μεταποίθςθ. Για κάκε ζναν από αυτοφσ τουσ κλάδουσ κα προςδιορίηονται διαφορετικά
επαγγελματικά πεδία ςτα οποία κα πρζπει να αξιολογοφνται οι ενδιαφερόμενοι. Για τον κακοριςμό
Ετιςια Ζκκεςθ 2011:Η κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΞΞΕ ςτθν Ελλάδα

Υελ. 85

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

των επαγγελματικϊν πεδίων κάκε τομζα προτείνεται θ ςφςταςθ ομάδων εργαςίασ οι οποίεσ κα
απαρτίηονται ενδεικτικά από ςτελζχθ επιμελθτθρίων, ομοςπονδιϊν εργαηομζνων και εργοδοτϊν,
υπουργείων, φορζων του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα κλπ.
Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ δφναται να χρθματοδοτθκεί από το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα «Ανάπτυξθ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» του ΕΥΣΑ, ενϊ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ τθσ δράςθσ απαιτείται αφενόσ θ
πλιρθσ εναρμόνιςι τθσ με το Εκνικό Σλαίςιο Σροςόντων και αφετζρου θ ςυμμετοχι
πιςτοποιθμζνων δομϊν κατάρτιςθσ (ΜΕΜ) ςτισ οποίεσ κα διενεργοφνται οι εξετάςεισ και
πιςτοποιθμζνων εξεταςτϊν.
Φα αναμενόμενα αποτελζςματα τθσ δράςθσ ςυνοψίηονται ςτα εξισ:


αναβάκμιςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ,



διευκόλυνςθ εφρεςθσ εργαςίασ για ανζργουσ,



προϊκθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και παραγωγικότθτασ των επιχειριςεων που
απαςχολοφν άτομα με πιςτοποιθμζνα επαγγελματικά προςόντα,



ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ των προςόντων και ςφνδεςι τουσ με τθν εργαςία και τθν
απαςχόλθςθ,



ενίςχυςθ τθσ (ανοδικισ) επαγγελματικισ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων,



ςφνδεςθ του εν λόγω ςυςτιματοσ με προγράμματα κατάρτιςθσ μζςω τθσ ενςωμάτωςθ των
διαφόρων κεματικϊν ενοτιτων που απαιτοφνται για τθν πιςτοποίθςθ επαγγελματικϊν
προςόντων ςε αντίςτοιχα προγράμματα κατάρτιςθσ.

3.5.2 Δράςθ 5.2: Ρρογράμματα επιμόρφωςθσ, κατάρτιςθσ απαςχολοφμενων ςτισ ΜΜΕ
Για τθν αναβάκμιςθ και διατιρθςθ των δεξιοτιτων ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, κρίνεται
αναγκαία θ επζνδυςθ ςτθ ςυνεχι κατάρτιςθ και δια βίου μάκθςθ τόςο των εργαηομζνων όςο και
των διευκυντικϊν ςτελεχϊν / ιδιοκτθτϊν ςε αυτζσ, εξαςφαλίηοντασ τθ βελτίωςθ τθσ
παραγωγικότθτασ και παρζχοντασ ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα για τισ εν λόγω επιχειριςεισ. Επίςθσ,
αναγκαία κρίνεται θ διάχυςθ ςφγχρονων εργαλείων διοίκθςθσ, μζςω τθσ εκπαίδευςθσ των
επιχειρθματιϊν ςε κζματα ανταγωνιςτικότθτασ, εξωςτρζφειασ, επιχειρθματικότθτασ, ποιότθτασ,
κοινωνικισ ευκφνθσ και περιβάλλοντοσ, κακϊσ και τθσ υιοκζτθςθσ τθσ κατάλλθλθσ πολιτικισ ςτον
τομζα του προςδιοριςμοφ των τιμϊν και των επενδφςεων.
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Είναι γεγονόσ ότι το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςε προγράμματα κατάρτιςθσ των μεγάλων επιχειριςεων
είναι υψθλότερο ςε ςφγκριςθ με τισ πολφ μικρζσ και τισ μικρζσ επιχειριςεισ, ενϊ παράλλθλα ςτισ
πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ αποτελοφν και τθν πλειονότθτα τόςο των ΞΞΕ (96,54% για το
ζτοσ 2011)27 όςο και του ςυνόλου των επιχειριςεων (96,46% το 2011), θ κατάρτιςθ που
πραγματοποιείται ζχει τθν μορφι άτυπθσ ανάπτυξθσ ικανοτιτων και δεξιοτιτων και πρακτικισ
άςκθςθσ. Φζλοσ θ ςφγχρονθ αντίλθψθ των αναγκϊν κατάρτιςθσ από τα διευκυντικά ςτελζχθ ι τουσ
ιδιοκτιτεσ των ΞΞΕ είναι ότι δεν υπάρχουν ουςιαςτικζσ ευκαιρίεσ κατάρτιςθσ ειδικά
προςαρμοςμζνων ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των εν λόγω επιχειριςεων ι ότι δεν παρζχεται επαρκισ
ενθμζρωςθ και διάχυςθ των ευκαιριϊν που διατίκενται.
Υτο πλαίςιο αυτό, προτείνονται:


θ παροχι κινιτρων προσ τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ για τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των
απαςχολουμζνων, των αυτοαπαςχολοφμενων και των διευκυντικϊν ςτελεχϊν / ιδιοκτθτϊν
ςε προγράμματα κατάρτιςθσ ειδικά προςαρμοςμζνων ςτισ ανάγκεσ των ΞΞΕ ςυγκεκριμζνου
πικανϊν κλάδου τθσ οικονομίασ (π.χ. μεταποιθτικζσ, εμπορικζσ κλπ),



θ περαιτζρω ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν από τουσ πιςτοποιθμζνουσ φορείσ κατάρτιςθσ με
εμπειρία και τεχνογνωςία ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ των ΞΞΕ, για το ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςθ νζων εξειδικευμζνων και εςτιαςμζνων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων
κατάρτιςθσ,



θ ανάπτυξθ κατάλλθλων εργαλείων διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ (θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ),
ευαιςκθτοποίθςθσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν των ΞΞΕ ςε κζματα κατάρτιςθσ και
ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, κακϊσ και εργαλείων ενθμζρωςθσ των ενδιαφερόμενων
ςχετικά τισ προςφερόμενεσ δυνατότθτεσ,



θ παροχι δια βίου κατάρτιςθσ ςε διευκυντικά ςτελζχθ και υπαλλιλουσ των ΞΞΕ θ οποία
κατά κφριο λόγω εςτιάηεται ςτθν μθ-τυπικι εκπαίδευςθ και δευτερευόντωσ ςτθν άτυπθ και
τυπικι εκπαίδευςθ, για τθν επιτυχι υλοποίθςθ τθσ οποίασ απαιτείται μια ολοκλθρωμζνθ
ςτρατθγικι που κα περιλαμβάνει α) τθ ςυνεργαςία των αρμόδιων φορζων (ΜΕΜ,
επιχειριςεισ, Σανεπιςτιμια και ΦΕΙ, οργανϊςεισ εργοδοτϊν και εργαηομζνων, αλλά και
φορείσ διαμόρφωςθσ πολιτικισ όπωσ Εκνικόσ Ρργανιςμόσ Σιςτοποίθςθσ Σροςόντων, ο
Ρργανιςμόσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ματάρτιςθσ, το Χπουργείο

27

Σαιδείασ &

Eurostat (Structural Business Statistics, SBS), Ecorys, Cambridge Econometrics
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Θρθςκευμάτων, Σολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ κ.λ.π.) β) τθν κατανόθςθ των αναγκϊν των ΞΞΕ
και τθ ςφνδεςθ με τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ γ) τθν εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων
πόρων και τθ βζλτιςτθ κατανομι τουσ.
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4 . Σ Υ Μ Ρ Ε Α Σ Μ ΑΤΑ

ΚΑΙ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ

ΡΑ ΟΥ Σ ΙΑΣ Η

ΤΩΝ

Δ Α Σ Ε Ω Ν
Είναι αποδεδειγμζνο από πλικοσ ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν μελετϊν και ςτατιςτικϊν δεδομζνων ότι
οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ αποτελοφν τθν ραχοκοκαλιά τθσ οικονομίασ τθσ ΕΕ-27 και τθσ
Ελλάδασ. Η ςθμαςία των εν λόγω επιχειριςεων και κυρίωσ των πολφ μικρϊν, οι οποίεσ κυριαρχοφν
ζναντι των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων, επιβεβαιϊνεται τόςο από άποψθ αρικμοφ όςο και
άποψθ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ. Ωςτόςο θ ςυμβολι τουσ ςτθν ςυνολικι εγχϊρια
παραγωγικότθτα δεν είναι ανάλογθ των ανωτζρω μεγεκϊν, με τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ
είναι ςαφϊσ λιγότερεσ και αντιπροςωπεφουν λιγότερεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ, να ςυμβάλλουν
ςθμαντικά ςτθν ςυνολικι προςτικζμενθ αξία.
Είναι επομζνωσ προφανζσ τόςο ςε ευρωπαϊκό όςο και ςε εκνικό επίπεδο, ότι θ ενίςχυςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων κρίνεται κακοριςτικισ ςθμαςίασ. Αποτελεί
εξάλλου βοφλθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ ελλθνικισ πολιτείασ, θ ςτιριξθ των εν λόγω
επιχειριςεων, θ οποία επιβεβαιϊνεται από τθν ανάλθψθ πλικουσ πρωτοβουλιϊν με κορυφαία τθν
πρωτοβουλία «Σροτεραιότθτα ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ: μια “Small Business Act” για τθν Ευρϊπθ»,
θ οποία αποτελεί το νζο ενιαίο πολιτικό πλαίςιο για τισ ΞΞΕ ςτθν ΕΕ-27.
Ωςτόςο θ αναπτυξιακι δυνατοτιτων των μικρομεςαίων επιχειριςεων αναχαιτίηεται ςθμαντικά
λόγω τθσ υφιςτάμενθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ, θ οποία, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυςςϊρευςθ χρόνιων
διαρκρωτικϊν αδυναμιϊν, οδιγθςαν τθν Ελλάδα ςτθ δυςκολότερθ περίοδο τθσ πρόςφατθσ
οικονομικισ τθσ ιςτορίασ, τθν οποία χαρακτθρίηει θ ςυνεχϊσ επιδεινοφμενθ φφεςθ και θ ταχζωσ
εδραιϊμενθ χρθματοοικονομικι κρίςθ ςχεδόν ςτο ςφνολο των παραγωγικϊν τομζων τθσ χϊρασ. Για
τθν αναςτροφι του αρνθτικοφ κλίματοσ και τθν ανάκαμψθ του ελλθνικοφ επιχειρείν, το ενδιαφζρον
οφείλει να ςτραφεί, μεταξφ άλλων, προσ τουσ τισ επιχειριςεισ που αποτελοφν τθν πλειοψθφία του
ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. Ρι ΞΞΕ επιχειριςεισ πρζπει να αποτελζςουν ζνασ από
τουσ πυλϊνεσ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ, δεδομζνου τόςο του αρικμοφ τουσ όςο και τθσ πολιτικισ
βοφλθςθσ για τθ ςτιριξι τουσ. Ωσ αποτζλεςμα, θ ανάδειξθ και προϊκθςθ του κατάλλθλου μίγματοσ
δράςεων ενίςχυςθσ των ΞΞΕ, αξιοποιϊντασ τθν αναπτυξιακι δυναμικι του ιδιωτικοφ τομζα,
μπορεί να αναδειχκεί μείηονοσ ςθμαςίασ για τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν ανάκαμψθσ και αυξθμζνθσ
αξιοπιςτίασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.
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Για τον προςδιοριςμό των προτεινόμενων δράςεων ενίςχυςθσ των μικρομεςαίων επιχειρθματιϊν,
πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ μειωμζνθ ρευςτότθτα των ΞΞΕ κακϊσ και θ περιοριςμζνθ δυνατότθτα
πρόςβαςισ τουσ ςε δανειακά κεφάλαια, ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυνεχϊσ αυξανόμενθσ οικονομικισ
φφεςθσ ςτθν οποία βρίςκεται θ χϊρα. Υτο πλαίςιο αυτό, ςτα κεφάλαια που προθγικθκαν ζγινε
προςπάκεια να εντοπιςτοφν εναλλακτικοί τρόποι ενίςχυςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κζςθσ των ΞΞΕ, οι
οποίοι μποροφν να διαχωριςτοφν ςε δφο πυλϊνεσ:


τον πυλϊνα που αφορά ενζργειεσ που πρζπει να αναλθφκοφν προκειμζνου να υπάρχει
πλιρθσ αξιοποίθςθ των μζςων που προςφζρονται για τθ χρθματοδότθςθ των μικρομεςαίων
επιχειρθματιϊν.



τον δεφτερο πυλϊνα ο οποίοσ αφορά δράςεισ ενίςχυςθσ του τρίπτυχου «Μαινοτομία –
Διεκνοποίθςθ – Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ».

Αναλυτικότερα από τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ των ΞΞΕ ςε εκνικό επίπεδο, γίνεται
ςαφζσ ότι τα τελευταία χρόνια ζχει ςθμειωκεί ςθμαντικι πρόοδοσ κυρίωσ αναφορικά με τθ
βελτίωςθ των ςυνκθκϊν άςκθςθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και τθ διαμόρφωςθ ενόσ
περιβάλλοντοσ που διευκολφνει τθ δθμιουργία και λειτουργία των επιχειριςεων και ειδικότερα των
ΞΞΕ. Σαράλλθλα διατίκεται πλικοσ εργαλείων και πρωτοβουλιϊν που ζχουν ςκοπό να
υποςτθρίξουν τισ ΞΞΕ ςτθν προςπάκεια διατιρθςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ βιωςιμότθτάσ
τουσ.
Σαρόλα αυτά οι ςφγχρονεσ ΞΞΕ ζρχονται αντιμζτωπεσ με ςθμαντικά προβλιματα ρευςτότθτασ και
με τθν περιοριςμζνθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτισ χρθματαγορζσ για άντλθςθ δανειακϊν
κεφαλαίων. Υτο πεδίο αυτό όμωσ, που αποτελεί και τον πρϊτο πυλϊνα παρζμβαςθσ, παρά τθ
υφιςτάμενθ αρνθτικι οικονομικι ςυγκυρία, διαπιςτϊνονται ςθμαντικά περικϊρια βελτίωςθσ και
ενζργειεσ που μποροφν να αναλθφκοφν για τθν ανάκαμψθ τθσ υφιςτάμενθσ κζςθσ των
μικρομεςαίων επιχειριςεων, όπωσ:


θ επιτάχυνςθ απορρόφθςθσ των υφιςτάμενων κονδυλίων που διατίκενται μζςω
προγραμμάτων ενίςχυςθσ των ΞΞΕ και θ πλιρθσ αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων
χρθματοδοτικϊν εργαλείων (π.χ. ενεργοποίθςθ του ΕΦΕΑΟ και του Φαμείου Εγγφθςθσ,
αξιοποίθςθ των κονδυλίων τθσ Ευρωπαϊκισ Φράπεηασ Επενδφςεων)



θ ςτροφι του ενδιαφζροντοσ του μικρομεςαίου επιχειρθματία ςε εναλλακτικζσ πθγζσ
χρθματοδότθςθσ

(π.χ.

μικροδάνεια,

κεφάλαια

επιχειρθματικϊν
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επιχειρθματικοί άγγελοι κ.λ.π), κακϊσ και ανάπτυξθ βοφλθςθσ για ςυνεχι και
ολοκλθρωμζνθ ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ διακζςιμεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ


θ δθμιουργία ενόσ μθχανιςμοφ παροχισ των απαιτοφμενων εγγυιςεων προσ τα
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα,



θ ενίςχυςθ ςφςταςθσ νζων εταιρειϊν (venture capitals, factoring) ϊςτε θ ιδιωτικι
πρωτοβουλία να ςυμμετζχει ενεργά ςτθ χρθματοδότθςθ των ΞΞΕ.

Ξόνο με τθν αξιοποίθςθ των παραπάνω «εργαλείων» ενίςχυςθσ τθσ οικονομικισ κζςθσ των
μικρομεςαίων επιχειριςεων κα είναι δυνατι θ αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν που διατίκενται για τθν
ενίςχυςθ του τρίπτυχου τθσ καινοτομίασ, του εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ και του ανκρϊπινου
δυναμικοφ των επιχειριςεων (2οσ πυλϊνασ παρζμβαςθσ)
Η επιτυχία επιπλζον των δράςεων που τίκενται ςτο πλαίςιο των δφο πυλϊνων ανάπτυξθσ, κζτει μια
βαςικι προτεραιότθτα: τθν εντατικοποίθςθ τθσ προςπάκειασ για τθν ενίςχυςθ και ςτακεροποίθςθ
του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ εντόσ του οποίου δραςτθριοποιοφνται οι μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ. Υτο πλαίςιο αυτό είναι απαραίτθτθ θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν από τθν Σολιτεία, με
ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ ελλθνικοφ επιχειρείν των ΞΞΕ, εςτιάηοντασ:


ςτθν αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ζξυπνθσ νομοκεςίασ ςε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο, με τρόπο ϊςτε αφενόσ να ενςωματϊνονται οι οδθγίεσ τθσ ΕΕ ςτα
εκνικά νομικά πλαίςια και αφετζρου να λαμβάνονται υπόψθ οι δυνθτικζσ επιπτϊςεισ από το
ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι μιασ νζασ νομοκετικισ ρφκμιςθσ ςτισ μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ



ςτον ςυνεχι ζλεγχο των επιπτϊςεων τθσ νομοκεςίασ ςτθ λειτουργία και ανάπτυξθ των ΞΞΕ,



ςτθν εξαςφάλιςθ ελάφρυνςθσ των επιχειριςεων από το διοικθτικό φόρτο,



ςτθ ενίςχυςθ τθσ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ των ΞΞΕ ςε χρθματοδοτικά εργαλεία (π.χ.
ρφκμιςθ για ευνοϊκότερεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των ΞΞΕ ςε προγράμματα
επιχορθγιςεων, προαγωγι του ευρωπαϊκοφ κϊδικα βζλτιςτων πρακτικϊν για τθν πρόςβαςθ
των ΞΞΕ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, εφαρμογι τθσ αρχισ «μια φορά μόνο», δθμιουργία
κυρίδων ενιαίασ εξυπθρζτθςθσ κ.λ.π.),



ςτθν περεταίρω διευκόλυνςθ των διαδικαςιϊν που ςυνδζονται με τθ λειτουργία των ΞΞΕ
κακ’ όλο τον κφκλο ηωισ τουσ (ίδρυςθ, μεταβίβαςθ, λφςθ επιχειριςεων).
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Υτθ ςυνζχεια γίνεται ςυνοπτικι παρουςίαςθ των δράςεων που προτάκθκαν ανά άξονα
προτεραιότθτασ.
ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΑΣΕΙΣ

Α/Α

Ρεριγραφι

Α/Α

Κωδικόσ

Ρεριγραφι

1οσ

ΕΟΙΥΧΧΥΗ ΦΗΥ ΣΤΡΥΒΑΥΗΥ ΦΩΟ ΞΞΕ

1

1.1

Δθμιουργία
μθχανιςμοφ
παροχισ
χρθματοδοτικϊν εγγυιςεων για ΞΞΕ

2

1.2

Αξιοποίθςθ υφιςτάμενων πόρων και
προγραμμάτων που απευκφνονται ςτισ ΞΞΕ

3

1.3

Αξιοποίθςθ
εναλλακτικϊν
χρθματοδότθςθσ

4

2.1:

Ενςωμάτωςθ καινοτομίασ / ςτροφι ςε
εναλλακτικζσ μορφζσ καινοτομίασ

2.2:

Δθμιουργία ευνοϊκϊν προχποκζςεων για τθν
ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ

7

3.1:

Ανάπτυξθ Υτρατθγικισ Διεκνοποίθςθσ για τισ
ΞΞΕ

8

3.2:

Διάχυςθ πλθροφοριϊν και γνϊςθσ ςχετικά
με τισ ευκαιρίεσ διεκνοποίθςθσ

9

3.3:

Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων δικτφωςθσ των ΞΞΕ
για τθν προϊκθςθ τθσ διεκνοποίθςθσ

10

4.1:

Διοικθτικι και νομοκετικι απλοφςτευςθ –
εξάλειψθ τθσ γραφειοκρατίασ

13

4.2:

Εξαςφάλιςθ ευνοϊκότερου περιβάλλοντοσ
για τισ ΞΞΕ κακ’ όλο τον κφκλο ηωισ τουσ

14

5.1:

Νειτουργία
προςόντων

15

5.2:

Σρογράμματα επιμόρφωςθσ,
απαςχολοφμενων ςτισ ΞΞΕ

ΥΦΙΥ ΜΕΦΑΝΑΙΑΓΡΤΕΥ /

ΧΤΗΞΑΦΑΓΡΤΕΥ

2οσ

ΕΟΙΥΧΧΥΗ ΦΗΥ ΜΑΙ ΜΑΙΟΡΦΡΞΙΑΥ ΦΩΟ
ΞΞΕ

3οσ

ΕΟΙΥΧΧΥΗ ΦΗΥ ΔΙΕΘΟΡΣΡΙΗΥΗΥ ΦΩΟ
ΞΞΕ

4οσ

ΔΙΑΞΡΤΦΩΥΗ ΦΙΝΙΜΡΦΕΤΡΧ
ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΧ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ

5οσ

ΑΟΑΣΦΧΠΗ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ
ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ

ςυςτιματοσ
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