Χρηματοδότηση μικρομεσαίων
επιχειρήσεων για την τόνωση της
ανάπτυξης
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι σημαντικοί μοχλοί της ανάπτυξης, της απασχόλησης και
της καινοτομίας στην Ευρώπη, όπου αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% του συνόλου των
επιχειρήσεων και απασχολούν τα 2/3 του αριθμού των εργαζομένων. Ο Όμιλος ΕΤΕπ – η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) – επιδιώκει να
διασφαλίσει για τις ΜΜΕ καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής
τους, μέσα από μια σειρά εξειδικευμένων μέσων εγγυοδοσίας και κεφαλαιακής χρηματοδότησης.
Ο Όμιλος ΕΤΕπ επιδιώκει επίσης να αναπτύσσει συνεργασίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο οι
οποίες διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, με στόχο την ενίσχυση της
καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης.

Το 2015
ο Όμιλος ΕΤΕπ
χορήγησε 28,4
δισ. ευρώ για
ευρωπαϊκές ΜΜΕ και
επιχειρήσεις μεσαίας
κεφαλαιοποίησης
συμβάλλοντας στη
δημιουργία και
διατήρηση
4,1 εκατομμυρίων
θέσεων απασχόλησης

Πώς στηρίζουμε τις ΜΜΕ;
Η χρηματοπιστωτική κρίση είχε σημαντικές επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ,
αυξάνοντας την εξάρτησή τους από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Σε ένα
περιβάλλον εκτεταμένων ρυθμίσεων, στο
οποίο η απομόχλευση και η μείωση των
αναλαμβανόμενων κινδύνων αποτελούν
υποχρέωση για τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση έχει γίνει δύσκολη για
πολλές ΜΜΕ, και ιδίως για τις μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που
έχουν καινοτόμα σχέδια ή που επιδιώκουν
να επεκταθούν ή να επενδύσουν στο εξωτερικό εμπόριο. Για να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, ο Όμιλος
ΕΤΕπ εξακολούθησε να αφιερώνει σημαντικό μέρος της χρηματοδοτικής του δραστηριότητας (29% το 2015) στην παροχή
ισχυρής στήριξης στις ΜΜΕ, προσαρμόζοντας παράλληλα τα προϊόντα του στις ειδικές ανάγκες αυτών των επιχειρήσεων κατά
τη δύσκολη αυτή περίοδο. Προς τον σκοπό

Δρούμε αποτελεσματικά χάρη στα εξής:
Ευρεία κάλυψη προσφέρουμε ευρύ φάσμα εξατομικευμένων προϊόντων·
Καταλυτική επίδραση ενθαρρύνουμε πρόσθετες επενδύσεις, από τον ιδιωτικό
και τον δημόσιο τομέα·
Τεχνογνωσία παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και βοηθούμε
τους αντισυμβαλλομένους μας να τηρούν υψηλές
προδιαγραφές.

αυτόν, ο Όμιλος ΕΤΕπ συνεργάζεται με ένα
ευρύ δίκτυο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών κεφαλαίων ανά την
Ευρώπη, αλλά χορηγεί επίσης απευθείας
δάνεια σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ιδίως στις πιο καινοτόμες από
αυτές.
Το κύριο προϊόν με το οποίο η ΕΤΕπ στηρίζει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση είναι το καλούμενο «δάνειο της ΕΤΕπ
για ΜΜΕ». Τα δάνεια αυτού του τύπου διοχετεύονται προς τις ΜΜΕ μέσα από ένα ευρύ

Κύρια στοιχεία της δραστηριότητας το 2015
• Πρωτοφανούς μεγέθους στήριξη προς τις ΜΜΕ με την υπογραφή νέων
χρηματοδοτικών συμβάσεων συνολικού ύψους 28,4 δισ. ευρώ
• Ο Όμιλος ΕΤΕπ στήριξε περίπου 240 000 ΜΜΕ, οι οποίες απασχολούν
σχεδόν 4,1 εκατομμύρια άτομα
• Συνεργασία με σχεδόν 1 000 ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς,
όπως τράπεζες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εγγυοδοτικούς
οργανισμούς, φορείς μικροχρηματοδότησης και διαχειριστές ιδιωτικών
επενδυτικών κεφαλαίων
• Μια νέα γενιά χρηματοπιστωτικών μέσων αναδύθηκε μέσα από
εξειδικευμένα θεματικά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα InnovFin
– Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία, το Πρόγραμμα για την
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(COSME) και το Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική
Καινοτομία (EaSI)
• Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκαινιάστηκε με επιτυχία η
Πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ στις πρώτες συμμετέχουσες χώρες
• 84 πράξεις του ΕΤΑΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ κινητοποίησαν συνολικά
25 δισ. ευρώ για 81 000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
• Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Όμιλος ΕΤΕπ στήριξε 6 000 ΜΜΕ,
οι οποίες απασχολούν περίπου 280 000 άτομα
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δίκτυο ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών
φορέων και έχουν κυρίως στόχο να διευκολύνουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση,
καθώς και σε ειδικές πρωτοβουλίες, όπως το
πρόγραμμα «Θέσεις απασχόλησης για τους
νέους» ή πρωτοβουλίες σχετικές με τη γεωργία, τη διεθνοποίηση επιχειρήσεων, την αειφορία και τη μικροχρηματοδότηση.
Το ΕΤΑΕ, το δεύτερο μέλος του Ομίλου ΕΤΕπ,
προωθεί την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το
ΕΤΑΕ στηρίζει τις ΜΜΕ με μια σειρά εξειδικευμένων προϊόντων που αποσκοπούν
στη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων αυτών σε χρηματοδότηση και στην
προώθηση της επιχειρηματικότητας και της
καινοτομίας στην Ευρώπη. Το ΕΤΑΕ χρησιμοποιεί προς τον σκοπό αυτόν τους ιδίους
πόρους του, καθώς και κεφάλαια που του
έχουν εµπιστευθεί η ΕΤΕπ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλοι χρηματοπιστωτικοί φορείς και
τρίτοι, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά
του στη μεταφορά τεχνολογίας, τα επιχειρηματικά κεφάλαια, την κεφαλαιακή χρηματοδότηση για την ανάπτυξη επιχειρήσεων, την
υβριδική χρηματοδότηση και τις χρηματοδοτήσεις με κοινωνικό αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένης της μικροχρηματοδότησης.
Το 2015 ο Όμιλος ΕΤΕπ ενίσχυσε επίσης
τη συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζοντας δυναμικά την εφαρμογή υφιστάμενων πρωτοβουλιών σχετικών
με τις ΜΜΕ, όπως το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 – InnovFin – Χρηματοδοτήσεις
της ΕΕ για την Καινοτομία, του οποίου τη
διαχείριση ασκούν η ΕΤΕπ και το ΕΤΑΕ, το
Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των
Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME) και το Πρόγραμμα για την
Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία
(EaSI), τα οποία εφαρμόζονται από το ΕΤΑΕ.

Μεγάλες επενδύσεις
για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Νέα καινοτόμα προϊόντα
το 2015
Το 2015 ήταν επιτυχημένη χρονιά για τον
Όμιλο ΕΤΕπ, όσον αφορά τη στήριξη των
ΜΜΕ. Καταρχάς, η ΕΤΕπ, το ΕΤΑΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασαν την Πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ στην Ισπανία και τη
Μάλτα, με σκοπό να τονώσουν τον τομέα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στη διάρκεια του 2016 θα προσχωρήσουν στην πρωτοβουλία και άλλες χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Φινλανδία και η Ιταλία.
Στην Ισπανία, η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να κινητοποιήσει χρηματοδοτήσεις
ύψους 3,5 δισ. ευρώ σε 16 περιφέρειες της
χώρας. Στη Μάλτα, προβλέπεται να συμβάλει στη χορήγηση χρηματοδοτήσεων
ύψους 60 εκατ. ευρώ προς τοπικές μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις.

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, παρέχοντάς τους μέσα επιμερισμού των κινδύνων χαρτοφυλακίων δανείων στον τομέα
της ενεργειακής απόδοσης καθώς και τη
δυνατότητα λήψης τεχνικής βοήθειας, αμφότερα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την ΕΤΕπ. Οι πρώτες
σχετικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν στην
Τσεχική Δημοκρατία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Η Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο να χορηγεί δάνεια ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ
ετησίως μέσω του PF4EE. Από κάθε κράτος
μέλος θα μπορεί να επιλεγεί μόνο ένας ενδιάμεσος οργανισμός και ο συνολικός αριθμός
τους δεν θα υπερβαίνει τους 10 έως 15.

Τέλος, το Πρόγραμμα για την Απασχόληση
και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) είναι
ένα νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την προαγωγή βιώσιμης απασχόλησης και τη διασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης κοινωνικής
προστασίας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Ο μηχανισμός εγγυήσεων του EaSI στηρίζεται στην επιτυχία του
προηγηθέντος Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Μικροχρηματοδοτήσεων Progress, ο οποίος
εφαρμόζεται από το ΕΤΑΕ για λογαριασμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2010. Όπως

Το 2015 εγκαινιάστηκε επίσης μια νέα συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: το Μέσο Ιδιωτικής Χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Απόδοση
(PF4EE), το οποίο έχει σκοπό να βοηθήσει τα
κράτη μέλη να επιτύχουν στόχους εξοικονόμησης ενέργειας που συνάδουν με τους
ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της
ΕΕ. Το PF4EE απευθύνεται σε ενδιάμεσους

ΜΜΕ – Στοιχεία και αριθμοί
Το 2015 η ΕΤΕπ:

Το 2015 το ΕΤΑΕ:

• χορήγησε δάνεια συνολικού ύψους 19,8 δισ. ευρώ,
τα οποία συνέβαλαν στη
δημιουργία και τη διατήρηση άνω των 3 εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ
και επιχειρήσεις μεσαίας
κεφαλαιοποίησης·

• διευκόλυνε την πρόσβαση 110 000
επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και
συνέβαλε στη διατήρηση άνω των 700 000
θέσεων απασχόλησης·

• διέθεσε πάνω από το
25% των χρηματοδοτήσεών της σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.

• ε πένδυσε το ποσό-ρεκόρ των 2,2 δισ. ευρώ
σε 85 διαφορετικά κεφάλαια επιχειρηματικών
συμμετοχών, κινητοποιώντας πρόσθετες
επενδύσεις ύψους σχεδόν 10 δισ. ευρώ·
• διέθεσε 4,9 δισ. ευρώ για εγγυήσεις και
μικροχρηματοδοτήσεις, κινητοποιώντας
συνολικά πάνω από 17 δισ. ευρώ.
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ισχύει και για όλα τα άλλα προγράμματα, το
ΕΤΑΕ δεν παρέχει απευθείας χρηματοδοτική
στήριξη σε φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις, αλλά εφαρμόζει τον μηχανισμό μέσω
τοπικών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών
οργανισμών, π.χ. μέσω οργανισμών μικροχρηματοδότησης, κοινωνικής χρηματοδότησης ή εγγυοδοσίας, ή τραπεζών. Μέχρι το
τέλος του 2015 το ΕΤΑΕ είχε υπογράψει 11
συμβάσεις – εκ των οποίων 10 στον τομέα
της μικροχρηματοδότησης και μία στον
τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
– συνολικού ύψους 27,2 εκατ. ευρώ με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
στην Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, τις Κάτω
Χώρες, την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κάλυψη κενών της αγοράς
χάρη στο ΕΤΣΕ
Σε όλη την Ευρώπη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην
εξεύρεση χρηματοδότησης, διότι τα χρηματοδοτικά ιδρύματα τείνουν να θεωρούν
ότι οι επιχειρήσεις αυτές ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο από ό,τι οι επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέθους. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στηρίζει αυτόν τον τομέα, στοχεύοντας στην
τόνωση της οικονομικής ανάκαμψης της
ΕΕ. Το ΕΤΣΕ αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Ομίλου ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Στηριζόμενο σε μια εγγύηση
ύψους 16 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και σε ένα ποσό 5 δισ. ευρώ
από τα ίδια κεφάλαια της ΕΤΕπ κινητοποιεί

Το ΕΤΣΕ σε κάθε γωνιά της Ευρώπης
Τον Αύγουστο 2015 το ΕΤΑΕ υπέγραψε στην Τσεχική Δημοκρατία συμφωνία βάσει της
οποίας αντεγγυάται εγγυήσεις που παρέχει η ČMZRB, κρατική αναπτυξιακή τράπεζα η
οποία εδρεύει στην Πράγα. Έως το τέλος του 2015 η ČMZRB είχε εγγυηθεί δάνεια προς
400 μικρές επιχειρήσεις. «Ήταν μια εξαιρετική χρονιά», λέει ο Lubomir Rajdl, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ČMZRB. «Και το οφείλουμε στην εγγύηση που χορήγησε το COSME με τη στήριξη του ΕΤΣΕ». Κατά την επόμενη διετία, ο L. Rajdl αναμένει
ότι το πρόγραμμα θα συμβάλει στη χορήγηση δανείων ύψους 160 εκατ. ευρώ προς
1 400 μικρές επιχειρήσεις.
Μία από τις πρώτες εγγυήσεις της ČMZRB αφορούσε δάνειο ύψους 92 500 ευρώ προς
την OVEX Plus, εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων στην Οστράβα, την τρίτη μεγαλύτερη
πόλη της Τσεχικής Δημοκρατίας. Με το δάνειο αυτό και με ένα ποσό από ίδια κεφάλαια η
OVEX αγόρασε μια νέα τεχνολογία που επιτρέπει να αποθηκεύεται χωρίς εκπομπή σκόνης η τέφρα που παράγεται από τις ενεργειακές μονάδες και τις βιομηχανίες άνθρακα και
μετάλλων της Μοραβίας και της Σιλεσίας. Αυτό είναι σημαντικό για μια περιοχή όπου η
ποιότητα της ατμόσφαιρας επηρεάζεται σημαντικά από τη βιομηχανική παραγωγή. «Η
τεχνολογία αυτή μας βοηθά να ενισχύσουμε τη θέση μας στην αγορά ηλεκτρισμού και
ενέργειας με αειφόρο και αποτελεσματικό τρόπο», λέει ο Miroslav Olszovy, εκτελεστικός
διευθυντής της OVEX. «Η νέα αυτή τεχνολογία έχει επίσης θετικές περιβαλλοντικές πτυχές, πράγμα σημαντικό, ιδίως για την περιοχή μας».

ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις με στόχο τη
μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Το ταμείο αυτό,
το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του τριετούς
Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, έχει
ήδη αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα:
σε λιγότερο από έναν χρόνο έχει δώσει
ώθηση σε επενδυτικά σχέδια που μπορούν δυνητικά να κινητοποιήσουν 100 δισ.
ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 1/3 του στόχου
που έχει τεθεί.

Το πρόγραμμα InnovFin είναι σχεδιασμένο
για τις ΜΜΕ και τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που διαθέτουν δυναμικό έρευνας, ανάπτυξης και
καινοτομίας και για τις επενδύσεις στους
τομείς αυτούς, ενώ το πρόγραμμα COSME
έχει ως στόχο τη στήριξη ΜΜΕ που ενέχουν
υψηλότερο κίνδυνο. Από το 2015 αμφότερα
τα προγράμματα στηρίζονται από το ΕΤΣΕ.
Παραδείγματος χάριν, το 2015 η εγγύηση
του COSME, με τη στήριξη του ΕΤΣΕ, επέτρεψε στο ΕΤΑΕ να υπογράψει συμφωνία με

Υπογραφή της πρώτης χρηματοδοτικής σύμβασης της ΕΤΕπ στο
πλαίσιο του ΕΤΣΕ στην Ελλάδα
Τον Μάιο 2016 η ΕΤΕπ υπέγραψε σύμβαση χρηματοδότησης ύψους 15 εκατ. ευρώ με την
Creta Farms S.A. Πρόκειται για την πρώτη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στην Ελλάδα που καλύπτεται με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Η εταιρική στρατηγική της Creta Farms περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων σειρών προϊόντων στη βιομηχανία
αλλαντικών και γαλακτοκομικών. Το δάνειο αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία άνω των
100 νέων θέσεων απασχόλησης.
Την ίδια εβδομάδα το ΕΤΑΕ πραγματοποίησε επίσης την πρώτη συναλλαγή του στο πλαίσιο
του ΕΤΣΕ στην Ελλάδα υπογράφοντας σύμβαση ύψους 20 εκατ. ευρώ με τον όμιλο ProCredit
για τη χορήγηση δανείων προς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το τρέχον υπόλοιπο
των δανείων της ΕΤΕπ στην Ελλάδα ανέρχεται σε περίπου 18 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 10% του ΑΕΠ της χώρας.
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Μεγάλες επενδύσεις
για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

την KfW η οποία θα συμβάλει στη χορήγηση
δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ προς νεοφυείς
επιχειρήσεις στη Γερμανία μέχρι το 2018.
Περισσότερες από 20 000 γερμανικές νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τη συμφωνία αυτή.

Η μικροχρηματοδότηση
βοηθά τους πρόσφυγες για
ένα νέο ξεκίνημα
Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη
με το μεγαλύτερο κύμα προσφύγων από το
τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου.
Για να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτής
της κατάστασης επείγουσας ανάγκης και
ενεργώντας με πνεύμα αλληλεγγύης, ο Όμιλος ΕΤΕπ, ο οποίος έχει μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα της μικροχρηματοδότησης,
παρέχει μικροπιστώσεις ώστε να βοηθήσει
τους ανθρώπους αυτούς να σταθούν στα
πόδια τους στην Ευρώπη και να επιταχύνει
την ένταξή τους.
Όταν οι πρόσφυγες εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται, εμπλουτίζουν τη νέα τους κοινότητα δημιουργώντας
θέσεις απασχόλησης και ενισχύοντας την
πολιτιστική πολυμορφία. Στην περίπτωση
αυτή ανήκει ο Said al-Obaidi, φοιτητής
μηχανολογίας στο Ιράκ, ο οποίος κατέφυγε
στο Βέλγιο ως πρόσφυγας και αποφάσισε
να ξεκινήσει εκεί μια επιχείρηση επισκευής
φορητών υπολογιστών. Οι τράπεζες αρνήθηκαν να του δανείσουν τις 3 000 ευρώ
που χρειαζόταν για να νοικιάσει ένα κατάστημα. Έτσι απευθύνθηκε στη microStart,
εταιρεία στις Βρυξέλλες που χορηγεί μικρά
επιχειρηματικά δάνεια, ακόμη και ύψους
μόλις 500 ευρώ. Χάρη σε μια σειρά δανείων
της microStart και στη σκληρή δουλειά του
al-Obaidi, το κατάστημά του στη λεωφόρο
Anspach, στο κέντρο των Βρυξελλών, γνωρίζει επιτυχία. «Οι άνθρωποι της microStart
είναι πολύ καλοί. Αισθάνθηκα ότι είναι φίλοι
μου, ακόμη και πριν μου δώσουν το δάνειο».
«Από πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική άποψη, οι πρόσφυγες συνιστούν μια
ευκαιρία για τις οικονομίες των ευρωπαϊκών
χωρών», λέει ο Patrick Sapy, γενικός διευθυντής της microStart, της εταιρείας που
βοήθησε τον Said al-Obaidi να χρηματοδοτήσει το κατάστημα επισκευής φορητών
υπολογιστών που άνοιξε στις Βρυξέλλες.
«Βοηθώντας τους να ξεκινήσουν μια μικρή

επιχείρηση, συμβάλλουμε στην κοινωνική
και οικονομική τους ένταξη».
Το ΕΤΑΕ αύξησε το 2015 τη δραστηριότητά
του στον τομέα της μικροχρηματοδότησης
υπογράφοντας συμφωνίες με έξι οργανισμούς μικροχρηματοδότησης από διάφορες χώρες της Ευρώπης, για την παροχή
εγγυήσεων οι οποίες θα απελευθερώσουν δάνεια ύψους 237 εκατ. ευρώ προς
20 000 μικρές επιχειρήσεις. Με την έλευση

μεγάλου αριθμού προσφύγων από τη Μέση
Ανατολή και τις μεγάλες μετακινήσεις εργαζομένων που αναζητούν σταθερό εισόδημα
εντός της ΕΕ, τα δάνεια αυτά αποκτούν όλο
και μεγαλύτερη σημασία για το οικονομικό
μέλλον της ηπείρου.

Όταν η καινοτομία σώζει ζωές
Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός «InnovFin – Λοιμώδεις νόσοι» παρέχει χρηματοδότηση
για τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης εμβολίων, θεραπειών και ιατρικών συσκευών, τα
οποία ενέχουν κίνδυνο. Το πρώτο δάνειο μέσω του μηχανισμού αυτού, ύψους 10 εκατ.
ευρώ, χορηγήθηκε στην Cavidi, σουηδική εταιρεία βιοτεχνολογίας η οποία αναπτύσσει
μια συσκευή για την παρακολούθηση ατόμων που πάσχουν από AIDS, σε περίπτωση που
αναπτύξουν αντίσταση στη φαρμακευτική τους αγωγή. Η συσκευή, με την ονομασία Ziva,
θα κυκλοφορήσει στην αγορά στα τέλη του 2016 ως «συσκευή παρακολούθησης ιικού
φορτίου». Από τα 35 εκατομμύρια των προσβεβλημένων από τον ιό HIV ατόμων σε όλο
τον κόσμο, τα 34 εκατομμύρια βρίσκονται σε φτωχές χώρες οι οποίες δεν διαθέτουν τις
πολύπλοκες εργαστηριακές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση
των φαρμάκων κατά του AIDS.
«Δεν έχουν πρόσβαση σε διαγνωστικά μέσα», λέει ο Andrew Oldfield, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Cavidi. Πολύ σύντομα μια νοσοκόμα, ακόμη κι αν βρίσκεται σε μια
απομακρυσμένη κλινική, θα μπορεί να παίρνει ένα δείγμα αίματος, να το αναλύει με το
Ziva και να διαβάζει το αποτέλεσμα. «Για μια μικρή εταιρεία σαν τη δική μας, που αναπτύσσει μια νέα τεχνολογία, η στήριξη της ΕΤΕπ ήταν καίριας σημασίας», προσθέτει ο A.
Oldfield. «Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε το προϊόν μας στην αγορά και να
βοηθήσουμε πραγματικά κάποιους ανθρώπους».

Ηνωμένο Βασίλειο: τοπική επιχείρηση με παγκόσμια εμβέλεια
Η οικογενειακή επιχείρηση Vickers Laboratories ιδρύθηκε το 1969 ως εταιρεία παραγωγής χημικών προϊόντων. Το 1995 η επιχείρηση επεκτάθηκε μετακομίζοντας από την
αρχική έδρα της, στο Burley-in-Wharfedale, σε έναν νέο χώρο, με πλήρεις εγκαταστάσεις
παραγωγής και γραφεία, στο Leeds. Με τη βοήθεια ενός δανείου της ΕΤΕπ ύψους 160 000
λιρών στερλινών, η επιχείρηση μπόρεσε να συνεχίσει να αυξάνει το δυναμικό της αγοράζοντας δύο νέες μονάδες παραγωγής.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Steve Foster, περιέγραψε τις επιπτώσεις που είχε το δάνειο
αυτό στην επιχείρηση, η οποία απασχολεί σήμερα 31 εργαζομένους. «Χάρη στη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, η ροή των εργασιών μας είναι σήμερα εξαίρετη. Έχουμε τη
δυνατότητα να επεκταθούμε κατά ακόμη 30% και είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το μέλλον.
Χωρίς αυτό το δάνειο και τις επενδύσεις που πραγματοποιήσαμε, δεν θα είχαμε καμία
ελπίδα να επεκταθούμε. Μια μικρή επιχείρηση πρέπει να εξελίσσεται και να είναι πολύ
ευέλικτη και, αναμφίβολα, τα επιπλέον κεφάλαια που λάβαμε μας βοήθησαν να εξελιχθούμε σε παραγωγική μονάδα πραγματικά παγκόσμιας εμβέλειας».
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Στήριξη ατομικών επιχειρήσεων
Στο Μπιλμπάο, η αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων Elisabete Azkoaga μπόρεσε να
πραγματοποιήσει το όνειρό της να κάνει γνωστές τις σχεδιαστικές ιδέες της σε ευρύτερο κοινό, χάρη σε ένα δάνειο ύψους 15 000 ευρώ από τη MicroBank, τράπεζα με
την οποία συνεργάζεται η ΕΤΕπ.
Ύστερα από μια διετία σκληρής εργασίας από το σπίτι της, η Elisabete ήθελε να επεκτείνει τη δραστηριότητά της, αλλά δεν διέθετε τα απαραίτητα κεφάλαια. Η επιχείρησή της, με την επωνυμία Azkoaga Interiorismo, παρέχει υπηρεσίες διαμόρφωσης
εσωτερικών χώρων κάνοντας χρήση μεταχειρισμένων επίπλων και αντικειμένων που
έχουν σχεδιαστεί στην Αφρική, στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών. «Όταν αποφάσισα να ανοίξω ένα κατάστημα, μίλησα σε μια φίλη μου για τα σχέδιά μου και για την
ανάγκη να βρω χρηματοδότηση. Η φίλη μου σκέφθηκε ότι το καλύτερο θα ήταν να
ζητήσω ένα μικροδάνειο από τη MicroBank, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είμαι ευτυχής, διότι από τότε που τελείωσα τις σπουδές μου στην
αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων ο στόχος μου ήταν πάντα να είμαι αυτόνομη και
να κάνω αυτό που θέλω», λέει η Elisabete.
Η ΕΤΕπ διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τη MicroBank, την κοινωνική τράπεζα
του ομίλου CaixaBank που ειδικεύεται στη μικροχρηματοδότηση. Τα κεφάλαια που
παρέχει η ΕΤΕπ χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση δανείων με ελκυστικούς όρους
σε μικροεπιχειρήσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις σε όλη την Ισπανία.

Παροχή στήριξης στην Αιμιλία-Ρωμανία μετά από
μια φυσική καταστροφή
Η εταιρεία Borghi Imballaggi Srl δραστηριοποιείται εδώ και περίπου 40 χρόνια στον
τομέα των προϊόντων συσκευασίας από κυματοειδές χαρτόνι. Όπως και πολλές άλλες
επιχειρήσεις στην περιφέρεια Αιμιλίας-Ρωμανίας, η Borghi επλήγη από τον σεισμό του
2012, αλλά ήταν αποφασισμένη να συμβάλει στην ανάκαμψη της περιοχής δίνοντας
προτεραιότητα στην καινοτομία και την ανάπτυξη για την ανοικοδόμηση της τοπικής
κοινότητας. Η Banca Popolare dell’Emilia Romagna, τράπεζα με την οποία συνεργάζεται η ΕΤΕπ στην περιοχή, χορήγησε στην Borghi ένα δάνειο ύψους 550 000 ευρώ
για μια τρίτη, υπερσύγχρονη, μονάδα παραγωγής. Οι θετικές συνέπειες για την επιχείρηση ήταν σημαντικές. Η Borghi Imballaggi προσέλαβε τρεις επιπλέον εργαζομένους και μπόρεσε να αγοράσει ένα νέο κτίριο σε αντικατάσταση ακινήτων που είχαν
καταστραφεί από τον σεισμό.
Η Borghi δεν είναι η μόνη επιχείρηση που προάγει την κοινωνική συνοχή στην περιφέρεια αυτή ύστερα από τη φυσική καταστροφή του 2012. Η Il Raccolto Soc. Coop.
Agricola είναι γεωργική επιχείρηση που παράγει σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, σόργο,
σόγια και ηλίανθους. Για να ενισχύσει τη γονιμότητα του εδάφους και να επιτύχει σταθερή βελτίωση του κόστους συγκομιδής, ώστε να αυξήσει την κερδοφορία της, η επιχείρηση έλαβε επίσης ένα δάνειο ύψους 400 000 ευρώ μέσω της συνεργαζόμενης με την
ΕΤΕπ Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Το δάνειο χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση ενός καινοτόμου συστήματος υδρολίπανσης, το οποίο εξασφαλίζει υψηλή παραγωγή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τη χρήση χημικών λιπασμάτων, μειώνει τις αρνητικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον και δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

6

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την τόνωση της ανάπτυξης

Μεγάλες επενδύσεις
για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Θέσεις απασχόλησης για νέους
στον μηχανολογικό και στον
μεταποιητικό τομέα
Εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια η Ecos
Choceň παράγει εξαρτήματα αυτοκινήτων,
κυρίως για λεωφορεία, στο εργοστάσιό της
που απέχει μία ώρα από την Πράγα. Χάρη σε
ένα δάνειο της ΕΤΕπ, το οποίο έλαβε μέσω της
Komercni Banka, η επιχείρηση μπόρεσε να πραγματοποιήσει τα σχέδια επέκτασής της.
Η Ecos Choceň είναι ιδιωτική οικογενειακή μηχανολογική επιχείρηση. Στο ξεκίνημά της χρησιμοποιούσε ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις και
είχε προσωπικό μόλις 10 ατόμων. Σήμερα καταλαμβάνει χώρους παραγωγής και αποθήκευσης
επιφάνειας 10 000 τ.μ. και απασχολεί συνολικά
275 εργαζομένους. Εκτός από την παραγωγή
εξαρτημάτων αυτοκινήτων, η Ecos Choceň παρέχει μια σειρά υπηρεσιών δομικού σχεδιασμού,
παραγωγής και ολοκλήρωσης προϊόντων, τόσο
για την τοπική αγορά, όσο και για εξαγωγή σε
άλλες χώρες.
Για να παραμείνει ανταγωνιστική, η Ecos Choceň
χρειαζόταν να επεκταθεί και να εισαγάγει νέες
τεχνολογίες. Χάρη στην πολιτική απασχόλησης
νέων που εφαρμόζει, η επιχείρηση μπόρεσε να
λάβει ένα δάνειο της ΕΤΕπ ύψους 737 572 ευρώ
μέσω της Komercni Banka, για να πραγματοποιήσει τα σχέδια επέκτασής της. Το δάνειο χορηγήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Θέσεις
απασχόλησης για τους νέους», η οποία παρέχει χρηματοδότηση σε μικρές επιχειρήσεις που
απασχολούν άτομα ηλικίας κάτω των 29 ετών,
προσφέρουν προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης ή πρακτικής, ή συνεργάζονται με
τεχνικές σχολές, σχολεία ή πανεπιστήμια.

Μελλοντικές προοπτικές
Η στήριξη των ΜΜΕ αποτελεί μια από τις βασικές
προτεραιότητες πολιτικής του Ομίλου ΕΤΕπ. Τα επόμενα χρόνια ο
Όμιλος θα δώσει έμφαση στα εξής:
• θα διευκολύνει τη διαθεσιμότητα χρηματοδοτήσεων μέσω
ενδιάμεσων φορέων και προϊόντων με επιμερισμό του κινδύνου για
τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, μέσα από ευρύ φάσμα ενδιάμεσων
χρηματοπιστωτικών φορέων·
• θα εξακολουθήσει να καλύπτει συγκεκριμένες ελλείψεις της αγοράς
όσον αφορά τη χρηματοδότηση ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας
κεφαλαιοποίησης, εφαρμόζοντας, μεταξύ άλλων λύσεων, τα νέα
χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ για το πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο 2014-2020·
• θα ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες προτεραιότητες της πολιτικής
της ΕΕ, όπως η απασχόληση των νέων, η ανταγωνιστικότητα και η
διεθνοποίηση των ΜΜΕ·
• θα ενισχύσει τη συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα
κράτη μέλη και δημόσιους αναπτυξιακούς οργανισμούς.
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Τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από αυτό το χρηματοδοτικό
κονδύλι της ΕΤΕπ έχουν στηρίξει επενδύσεις στους τομείς της
γεωργίας, της μεταποίησης, της κατασκευής, των μεταφορών,
της παιδείας και της υγείας. Η χρηματοδοτική βοήθεια της
ΕΤΕπ έδωσε ώθηση στην πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων
επενδύσεων από επιχειρήσεις της Γκάνας, στηρίζοντας έτσι
την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης χάρη στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
σε αυτήν την πολύ δυναμική αφρικανική αγορά.

twitter.com/EIB
facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
U info@eif.org
www.eif.org
© EIB Photolibrary, © K10 Apprenticeships Limited, UK, © MicroBank Caixa, © Municipality of Sofia, © CretaFarm, © William Demant, © Polpharma, © Ecos Choceň,
© Vickers Laboratories © Shutterstock.

© EIB GraphicTeam

Το ΕΤΑΕ είναι ο σημαντικότερος οργανισμός παροχής χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ευρώπη.

Τον Μάιο 2015 η ΕΤΕπ χορήγησε ένα δάνειο ύψους 10 εκατ.
ευρώ στην τράπεζα uniBank Ghana, για τη στήριξη ιδιωτικών
επιχειρήσεων στο σύνολο της Γκάνας και την προώθηση της
ανάπτυξης του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας. Πρόκειται για την τρίτη πιστωτική γραμμή που χορηγεί η ΕΤΕπ από
ένα συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλι ύψους 80 εκατ. ευρώ
που εγκρίθηκε το 2013 με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων της Γκάνας σε χρηματοδότηση. Οι δύο
προηγούμενες πιστωτικές γραμμές στο πλαίσιο αυτού του
κονδυλίου είχαν υπογραφεί με την Société Générale Ghana
και την Ecobank Ghana. Η νέα πιστωτική γραμμή επέτρεψε
στην uniBank Ghana να χορηγήσει δάνεια με διάρκεια μέχρι
8 ετών, δηλαδή πολύ μεγαλύτερη από ό,τι προσφέρεται συνήθως, και συνέβαλε στη δημιουργία 138 θέσεων απασχόλησης
σε πέντε επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν.
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ISBN 978-92-861-2877-6 doi:10.2867/13973

Η ΕΤΕπ, ως η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγεί
μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις για υγιείς και βιώσιμες
επενδύσεις, στηρίζοντας τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ
στην Ευρώπη, αλλά και εκτός αυτής. Η ΕΤΕπ ανήκει στα 28 κράτη
μέλη της ΕΕ και είναι ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειστής και
δανειολήπτης στον κόσμο.
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