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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Είναι γνωστά τα εμπόδια που συναντούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και 
οι επαγγελματίες, στη χώρα μας, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν 
δανειακά κεφάλαια ή χρηματοδότηση άλλης μορφής. Η εξάλειψη αυτών των 
εμποδίων είναι μιά από τις βασικές προϋποθέσεις της βιομηχανικής και 
γενικώτερα της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτός είναι ο λόγος που στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας, που υλοποιεί το ΥΒΕΤ, προβλέπονται η 
διαμόρφωση του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου και η ενίσχυση χρηματοδοτικών ή 
χρηματοπιστωτικών θεσμών
Με το σχέδιο νόμου διαμορφώνονται νέοι χρηματοδοτικοί θεσμοί (εταιρίες 
αμοιβαίων εγγυήσεων) ή βελτιώνονται υφιστάμενοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί 
και εισάγονται ρυθμίσεις για την ενίσχυσή τους (εταιρίες venture capital, 
συμβάσεις factoring, εταιρίες leasing) με βάση λύσεις που έχουν ήδη δοκιμασθεί 
με επιτυχία διεθνώς.

Νέος θεσμός είναι οι εταιρίες αμοιβαίων εγγυήσεων. Οι εταιρίες αυτές 
παρέχουν εγγυήσεις στα μέλη τους για να χρηματοδοτηθούν από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα. Η λειτουργία τους βασίζεται στην κοινή ευθύνη των 
μελών τους για το σύνολο των υποχρεώσεων και κινδύνων που αναλαμβάνουν όταν 
εγγυώνται γι' αυτά.
Επειδή η δραστηριότητά τους είναι χρηματοδοτική, προκρίθηκε η οργάνωση της 
ανώνυμης εταιρίας με μετόχους εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις που δεν 
απασχολούν άνω των 100 εργαζομένων. Για να ενισχυθεί ο νέος αυτός θεσμός 
επιτρέπεται κατά την ίδρυση η συμμετοχή επιμελητηρίων, πιστωτικών και 
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιριών και φορέων του δημοσίου 
τομέα. Επίσης προβλέπεται ότι μπορεί να επεκταθεί ο θεσμός και σε 
επαγγελματίες.
Οι εταιρίες αυτές δεν είναι κλειστού χαρακτήρα με βάση κλαδικά ή περιφερειακά 
κριτήρια. Η ελευθερία στην σύστασή τους αναμένεται ότι θα εξυπηρετήσει τους 
ενδιαφερομένους. Ασφαλιστική δικλείδα αποτελεί το γεγονός ότι η λειτουργία 
τους επιτρέπεται μετά από άδεια της Τράπεζας της Ελλάδας.

Ο θεσμός του επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital) προβλέπεται από 
τον ν. 1775/88. Ο θεσμός είναι ευθέως αναπτυξιακός, αφού οι εταιρίες κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών συμμετέχοντας στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που δεν 
έχουν πρόσβαση στο Χρηματιστήριο, τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν 
επενδύσεις πολλαπλάσιας αξίας. Στον ισχύοντα νόμο όμως δεν υπήχθησαν παρά 
3 εταιρίες. Αντίθετα λειτουργούν με επιτυχία ολιγάριθμες εταιρίες εκτός του 
νόμου αυτού.
Με την πρόταση νόμου το πεδίο δράσης των εταιριών κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών επεκτείνεται και πέρα από τις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και 
καινοτομίας. Μόνο γι αυτές όμως διατηρείται η δυνατότητα επιχορήγησης.



Για την υπαγωγή των εταιριών στον νόμο καταργείται η σημερινή γραφειοκρατική 
διαδικασία και εξετάζεται απλώς η τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων από τον 
Υπουργό Εμπορίου. Επί πλέον για να ενισχυθεί ο θεσμός προβλέπονται 
φορολογικές απαλλαγές, εφόσον όμως συντρέχουν συγκεκριμένοι όροι για να 
αποφευχθεί η χρήση τους από εταιρίες holding.

Ο θεσμός της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) εισήχθη 
με τον ν.1905/90. Η ανάπτυξή του δεν ήταν η αναμενόμενη παρά την οξύτητα του 
προβλήματος των μεταχρονολογημένων επιταγών στην Ελλάδα.
Με το σχέδιο νόμου το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης factoring επεκτείνεται σε 
κάθε μορφής επιχειρηματικής δραστηριότητας δεδομένου ότι με την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση η διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιορίζεται στην 
εξαγωγή και εισαγωγή προϊόντων. Επίσης επεκτείνεται και σε απαιτήσεις ιδρυτών 
ή μετόχων των εταιρειών factoring έναντι πελατών τους, πάντοτε όμως μέσα στα 
πλαίσια της τρέχουσας συναλλαγής τους με αυτούς.

Ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καθιερώθηκε στη χώρα μας 
με τον ν. 1665/1986. Η ανάπτυξή του υπήρξε ραγδαία. Η συμβολή του στον 
εκσυγχρονισμό ιδίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι αποφασιστική.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εισάγεται η χρηματοδοτική μίσθωση των ακινήτων 
ούτως ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Επίσης επεκτείνεται ο θεσμός και σε πράγματα μη επαγγελματικής 
χρήσης για να καλυφθούν και καταναλωτικές ανάγκες με απώτερο στόχο την 
τόνωση του ανταγωνισμού. Τέλος προβλέπεται η επιδότηση του μισθώματος 
χρηματοδοτικής μίσθωσης για επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό 
νόμο.


