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Η στόχευση της χρηματοδότησης που παρέχει η ΕΕ σε μικροεπιχειρηματίες 
μπορεί να βελτιωθεί, εάν οι συγκεκριμένες ανάγκες εκτιμηθούν καταλλήλως, 
δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 
 
Σε έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) αποκαλύπτεται ότι η 
μικροχρηματοδότηση που παρέχει η ΕΕ σε μικροεπιχειρηματίες ίσως να μην ανταποκρίνεται καταλλήλως στις 
ανάγκες τους λόγω απουσίας εκτιμήσεων των συγκεκριμένων αναγκών, άρτιων συστημάτων διαχείρισης 
κινδύνου και συγκριτικών πληροφοριών σχετικά με το κόστος εφαρμογής. 
 
«Η δημιουργία νέων και πολύ μικρών επιχειρήσεων θα μπορούσε να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για τη 
μείωση του αποκλεισμού και της ανεργίας. Ωστόσο, οι μικροεπιχειρηματίες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης 
στη συμβατική πιστωτική αγορά, γεγονός το οποίο παρεμποδίζει τη δημιουργία νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων 
και την ανάπτυξη της αυτοαπασχόλησης. Για την επίλυση του ζητήματος αυτού, η ΕΕ παρέχει επιχορηγήσεις ή 
διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω δανείων και εγγυήσεων. Αξιολογήσαμε κατά πόσον τα 
προγράμματα αυτά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ευρωπαίων μικροεπιχειρηματιών. Διαπιστώσαμε αδυναμίες στο 
στάδιο του προγραμματισμού και του σχεδιασμού και έλλειψη επαρκών και αξιόπιστων πληροφοριών. Κατά την άποψή 
μας, αυτό μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχει η ΕΕ στον 
τομέα αυτό», δήλωσε η κα Iliana Ivanova, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδια για την έκθεση. 
 
Οι ελεγκτές της ΕΕ εξέτασαν 27 έργα, ολοκληρωμένα εν όλω ή εν μέρει, που είχαν χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress. Η χρηματοδότηση αυτή 
ανερχόταν σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου και είχε καταβληθεί στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία 
και τη Ρουμανία. Επιπλέον, οι ελεγκτές διεξήγαγαν έρευνα σε επίπεδο 18 διαχειριστικών αρχών σε 14 κράτη μέλη, οι 
οποίες ήταν υπεύθυνες για 22 επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ, προκειμένου να συγκεντρώσουν πρόσθετα στοιχεία 
από την εμπειρία των αρχών αυτών με τη χρηματοδοτική στήριξη των μικροεπιχειρηματιών. Διερεύνησαν κατά πόσον η 
στήριξη ανταποκρινόταν στις πραγματικές ανάγκες των μικροεπιχειρηματιών, καθώς και κατά πόσον εφαρμόζονταν 
άρτια συστήματα για την κοινοποίηση στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις. Επίσης, δεν παρέλειψαν να εξετάσουν εάν 
υπήρχαν επαρκή στοιχεία σχετικά με το κόστος εφαρμογής της χρηματοδοτικής στήριξης.  
 
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν αδυναμίες στον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό της χρηματοδοτικής στήριξης που παρείχε 
το ΕΚΤ, καθώς και απουσία επαρκούς και αξιόπιστης παρακολούθησης των επιδόσεων. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη δεν διέθεταν συγκριτικά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με το διοικητικό κόστος ούτε για κάθε κράτος 
μέλος χωριστά ούτε για κάθε χρηματοδοτικό μηχανισμό. Γενικά, οι ελεγκτές ήταν της άποψης ότι τα ζητήματα αυτά 
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχει η ΕΕ προς τους 
μικροεπιχειρηματίες. 
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Στην έκθεσή του, το ΕΕΣ συνιστά τα εξής: 
 

• Κατά τον σχεδιασμό χρηματοδοτικών μέσων και την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα οποία 
περιλαμβάνουν την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε μικροεπιχειρηματίες εκ μέρους της ΕΕ, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να προβαίνουν σε εκτιμήσεις αναγκών. 

• Η Επιτροπή οφείλει να θέτει ως προϋπόθεση της χρησιμοποίησης των χρηματοοικονομικών μέσων του ΕΚΤ από 
τα κράτη μέλη την ύπαρξη άρτιων συστημάτων διαχείρισης κινδύνου. 

• Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να σχεδιάζουν μέτρα χρηματοδοτικής στήριξης τα οποία να καλύπτουν 
τους ανέργους και τις ευπαθείς ομάδες. 

• Για την περίοδο έως το 2020, η Επιτροπή οφείλει να προβεί σε ανάλυση του κόστους εφαρμογής των διαφόρων 
επιχορηγήσεων, δανείων και εγγυήσεων με σκοπό τον καθορισμό των πραγματικών επιπέδων τους και την 
ανάδειξη «ορθών πρακτικών» όσον αφορά τον τρόπο εκταμίευσής τους με λογικό κόστος. 

 
Σημείωμα προς τους συντάκτες: 
 
Μικροχρηματοδότηση παρέχεται συνήθως για την κάλυψη αναγκών κάτω των 25 000 ευρώ, συχνά δε ακόμη και κάτω 
των 10 000 ευρώ. Η συνολική ζήτηση για χρηματοδότηση αυτού του επιπέδου στα κράτη μέλη εκτιμάται ότι υπερβαίνει 
τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα παραδείγματα που παρατίθενται στην έκθεση περιλαμβάνεται η χορήγηση 5 000 ευρώ 
για την επέκταση ενός περιπτέρου ή 9 500 ευρώ για τη δημιουργία κλειστού παιδότοπου και καταστήματος ειδών 
ένδυσης. 
 
Στην εν λόγω ειδική έκθεση (αριθ. 8/2015), με τίτλο «Ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των μικροεπιχειρηματιών 
η παρεχόμενη από την ΕΕ χρηματοδοτική στήριξη;», αξιολογείται κατά πόσον ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός της 
στήριξης που παρέχει η ΕΕ ανταποκρινόταν στις πραγματικές ανάγκες των μικροεπιχειρηματιών, καθώς και κατά πόσον 
εφαρμόζονταν άρτια συστήματα για την κοινοποίηση στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις. Επίσης, το Συνέδριο εξέτασε 
εάν υπήρχαν επαρκή στοιχεία σχετικά με το κόστος εφαρμογής των διαφόρων χρηματοδοτικών μηχανισμών που 
διετίθεντο προς υποστήριξη των μικροεπιχειρηματιών. 
 
Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού ή επί 
συγκεκριμένων διαχειριστικών θεμάτων. 

 


