
 

 

Η Επιτροπή υποστηρίζει τη χρήση των χρηματοδοτικών 
μέσων της ΕΕ στην Ελλάδα 

 

Σήμερα, 27/3, πραγματοποιείται στην Αθήνα συνέδριο με θέμα 
την «Πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ». Το συνέδριο είναι 
αφιερωμένο στη νέα γενιά χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για τη στήριξη 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από το 2014 έως το 2020 και 
συνδιοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας. 

Στόχος του σημερινού συνεδρίου είναι να προετοιμάσει το έδαφος για την 
εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ στην Ελλάδα, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται και τα μέσα που θα διατεθούν στο πλαίσιο της 
ιστορικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής για τη στήριξη των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων — του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME). Από το 2014 έως το 2020, το 
πρόγραμμα COSME θα βοηθήσει να καλυφθεί το κενό της αγοράς όσον 
αφορά την παροχή χρηματοδότησης στις ΜΜΕ. Αναμένεται ότι θα 
διατεθούν από 14 έως 21 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια ή επενδύσεις 
για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να δοθεί ώθηση σε 
220 000 έως 330 000 ΜΜΕ στην Ευρώπη καθ’ όλη διάρκεια ζωής του 
προγράμματος. 
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Το συνέδριο θα δώσει μια γενική εικόνα των μελλοντικών χρηματοδοτικών 
μέσων της ΕΕ τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων COSME και «Ορίζοντας 2020», των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, καθώς και στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Θα παρουσιαστούν επίσης οι 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων που αφορούν τις ΜΜΕ. Η διάσκεψη θα 
δώσει την ευκαιρία να γίνει παρουσίαση των μηχανισμών των εν λόγω 
μέσων και να κινηθεί το ενδιαφέρον των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
στην Ελλάδα να γίνουν μεσάζοντες για τα προγράμματα της ΕΕ. Μια 
αποτελεσματική σύμπραξη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των φορέων 
της αγοράς που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να προσφέρουν ενισχυμένη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχημένη χρήση των χρηματοδοτικών 
μέσων. 

Η ενίσχυση της ρευστότητας, ειδικά για τις ΜΜΕ, αποτελεί σήμερα πρώτη 
προτεραιότητα για την Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό, το ελληνικό 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει κινητοποιήσει διάφορα 
μέσα, μεταξύ των οποίων κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και χρηματοδοτικά μέσα από το Ελληνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Επιπλέον, έχει ήδη συστηθεί 
το Ίδρυμα για την Ανάπτυξη στην Ελλάδα, ένα ταμείο επενδύσεων που 
αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ρευστότητας για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, και αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα. 

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που ασχολούνται με τη χρηματοδότηση των 
ΜΜΕ (εμπορικά επιμελητήρια, επιχειρηματικές οργανώσεις, 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) κλήθηκαν να συμμετάσχουν και να μάθουν 
περισσότερα για μια μορφή στήριξης που προσφέρει η ΕΕ και η οποία στην 
Ελλάδα μέχρι τώρα έχει χρησιμοποιηθεί σε περιορισμένο μόνο βαθμό. Η 
διάσκεψη εντάσσεται σε μια σειρά εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ από το φθινόπωρο του 2013 έως την άνοιξη 
του 2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο «Πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση της ΕΕ»: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm 
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Περισσότερα σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ 

Πολλά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργήσουν 
καταλυτικά όσον αφορά τις επενδύσεις στον κλάδο των ΜΜΕ μέσω 
εγγυήσεων δανείων, επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου και άλλων 
μηχανισμών που ενέχουν κίνδυνο και να στηρίξουν τις βιώσιμες ΜΜΕ οι 
οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση είτε λόγω του υψηλότερου κινδύνου που ενέχουν είτε 
λόγω της έλλειψης επαρκών εγγυήσεων. 

Τα μέσα αυτά είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ενεργοποίηση 
της παροχής κεφαλαίων — γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για τη 
δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος στην Ευρώπη για τις ΜΜΕ. 

Η συνδρομή της ΕΕ διοχετεύεται μέσω επιλεγμένων ενδιάμεσων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως είναι οι τράπεζες, οι εταιρείες 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι εταιρείες αμοιβαίων εγγυήσεων ή οι 
εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να 
συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης των 
ΜΜΕ (βλ. MEMO/13/909). 

Αποτελέσματα των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για τις ΜΜΕ 

Τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν ήδη στεφθεί 
από επιτυχία. Ένα από τα κύρια προγράμματα — το πρόγραμμα-πλαίσιο 
για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP, 2007-13), το οποίο 
διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων εξ ονόματος της 
Επιτροπής — έχει διευκολύνει μέχρι σήμερα δάνεια ύψους μεγαλύτερου 
των 15 δισ. ευρώ και 2,4 δισ. ευρώ σε επιχειρηματικά κεφάλαια σε 
περισσότερες από 275 000 ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Περισσότερα για το πρόγραμμα COSME 

Το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ 
(COSME) ακολουθεί τα βήματα του προγράμματος CIP. 

Το COSME αποτελεί, πρώτα και κύρια, ένα μέσο το οποίο θα βελτιώσει την 
πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, θα στηρίξει τη διεθνοποίησή 
τους και θα βελτιώσει την πρόσβασή τους στις αγορές. 

Το 60 % του εκτιμώμενου προϋπολογισμού των 2,3 δισ. ευρώ για το 
πρόγραμμα COSME θα διατεθεί σε χρηματοδοτικά μέσα, για την παροχή 
εγγυήσεων και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και την ενθάρρυνση 
της ροής πιστώσεων και επενδύσεων στον τομέα των ΜΜΕ. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-909_en.htm


 

Τα χρηματοδοτικά μέσα του προγράμματος COSME σε μεγάλο βαθμό θα 
συνεχίσουν τις επιτυχημένες δραστηριότητες του προγράμματος CIP και 
αναμένεται να ανταποκριθούν ακόμα καλύτερα στις ανάγκες των ΜΜΕ, 
στοχεύοντας στις πιο ευάλωτες κατηγορίες μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες 
σήμερα υποεξυπηρετούνται από την αγορά. 

Προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στην ποικιλομορφία της αγοράς 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ στην Ευρώπη, το πρόγραμμα COSME θα 
προσφέρει μόνο ένα πλαίσιο, επιτρέποντας στους ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να δημιουργήσουν τα δικά τους 
προϊόντα τα οποία θα ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες των ΜΜΕ της 
συγκεκριμένης αγοράς. 

Τα χρηματοδοτικά μέσα του προγράμματος COSME θα λειτουργήσουν σε 
συνδυασμό με το πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία 
«Ορίζοντας 2020». 
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