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 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σημείο 

 

Γλωσσάριο 

Σύνοψη I-XI 

Εισαγωγή 1-19 

Τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 20-23 

Παρατηρήσεις 24-105 

Αδυναμίες στη σύσταση των μέσων εγγύησης 24-50 

Το μέγεθος των μέσων δεν αποφασίστηκε βάσει ολοκληρωμένης και 
επικαιροποιημένης εκτίμησης των αναγκών της αγοράς 27-35 

Το ύψος των εξόδων και των σχετικών αμοιβών δεν είχε τεκμηριωθεί 
επαρκώς 36-47 

Η εφαρμογή άρχισε χωρίς καθυστέρηση 48-50 

Τα μέσα εγγύησης δανείων δεν στόχευαν καταλλήλως στις επιχειρήσεις 
που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην εξασφάλιση δανείου 51-77 

Αδυναμίες στη στόχευση σε βιώσιμες επιχειρήσεις που δεν έχουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση 55-60 

Μολονότι η Επιτροπή βελτίωσε για ένα μέτρο τη στόχευση σε 
«βιώσιμες επιχειρήσεις χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση», δεν έχει ακόμη διερευνήσει ορισμένα άλλα πιθανά 
μέτρα, και ιδίως τον Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin 61-69 

Η απορρόφηση των μέσων ήταν βραδεία στα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες 70-77 

Μερική επίτευξη των στόχων 78-95 

Οι μηχανισμοί που προηγήθηκαν του Μηχανισμού Εγγύησης Δανείων 
συνέβαλαν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων 79-87 

Ο Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin δεν στόχευσε 
καταλλήλως στις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας με υψηλό 
δυναμικό αριστείας 88-95 

Το σύστημα αξιολόγησης της Επιτροπής δεν παρείχε επαρκή στοιχεία για 
την αποτελεσματικότητα των μέσων 96-105 
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Οι προηγούμενες αξιολογήσεις δεν παρείχαν αξιόπιστα στοιχεία 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέσων 97-99 

Μολονότι η συγκέντρωση στοιχείων ενόψει μελλοντικών αξιολογήσεων 
βελτιώθηκε, εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες 100-105 

Συμπεράσματα και συστάσεις 106-115 

 

 

Παράρτημα I  - Σχετική βαρύτητα των διάφορων μέσων εγγύησης 

Παράρτημα II - Μερίδιο του δανεισμού προς ΜΜΕ που καλύπτεται με εγγύηση από 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ μέσα επί του συνολικού δανεισμού προς 
ΜΜΕ 

Παράρτημα III - Μεθοδολογία της οικονομετρικής ανάλυσης 

Παράρτημα IV - Κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά την καινοτομία 

 

Απάντηση της Επιτροπής 
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Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ενός δανειολήπτη είναι η βαθμολογία που 

του αποδίδει ο δανειστής έπειτα από αξιολόγηση της φερεγγυότητάς του. 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

Η Επιτροπή οφείλει να διενεργεί εκ των προτέρων αξιολόγηση όσον αφορά τα 

χρηματοοικονομικά μέσα, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις ανάγκες που πρέπει να 

ικανοποιηθούν, την αναλογικότητα της παρέμβασης σε σχέση με το μέγεθος του 

εντοπισθέντος χρηματοδοτικού ελλείμματος, την προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της 

Ένωσης και τις συνεργίες με άλλα νέα και υφιστάμενα χρηματοοικονομικά μέσα. Τα 

ζητήματα αυτά μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται στις εκτιμήσεις αντίκτυπου που 

διενεργεί η Επιτροπή σχετικά με πρωτοβουλίες που αναμένεται να έχουν σημαντικό 

οικονομικό, περιβαλλοντικό ή κοινωνικό αντίκτυπο.  

Ως καινοτομία, βάσει του ορισμού της Eurostat, νοείται η δημιουργία ενός νέου ή 

σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας) ή μιας διεργασίας, μιας νέας 

μεθόδου μάρκετινγκ ή μιας νέας οργανωτικής μεθόδου στις επιχειρηματικές πρακτικές, 

στην οργάνωση του χώρου εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις. Η ελάχιστη προϋπόθεση της 

καινοτομίας είναι το αντίστοιχο προϊόν, διεργασία, μέθοδος μάρκετινγκ ή μέθοδος 

οργάνωσης να είναι νέα (ή σημαντικά βελτιωμένη) για την επιχείρηση.  

Η πολιτική συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 αφορούσε το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (τα δύο 

«διαρθρωτικά ταμεία»), καθώς και το Ταμείο Συνοχής. Στόχος της είναι η ενίσχυση της 

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της άρσης των κύριων 

περιφερειακών ανισοτήτων και της βελτίωσης των ευκαιριών απασχόλησης και εργασίας. 

Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, ο συντονισμός μεταξύ της πολιτικής συνοχής 

και των λοιπών πολιτικών που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, ήτοι της 

πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και της αλιευτικής και θαλάσσιας πολιτικής, βελτιώθηκε με 

τη θέσπιση κοινών διατάξεων για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. 
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Στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ ορίζονται τα ποσά που μπορεί κατ’ ανώτατο 

όριο να δαπανά ετησίως η ΕΕ στους διάφορους τομείς πολιτικής για τουλάχιστον μία 

πενταετία. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, αλλά 

παρέχει ένα πλαίσιο που διευκολύνει τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και τη 

δημοσιονομική πειθαρχία. 

Τιτλοποίηση είναι η διαδικασία διά της οποίας ένας δανειστής συγκεντρώνει και 

ανασυσκευάζει στοιχεία ενεργητικού (εν προκειμένω το δανειακό χαρτοφυλάκιο), 

προκειμένου να τα οργανώσει σε διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου και να χρησιμοποιήσει 

αυτά τα νέα μέσα (ήτοι τους τίτλους) ως αντικείμενο συναλλαγής.  

Σκοπός του «χρηματοδοτούμενου χρηματοοικονομικού μέσου επιμερισμού του 

κινδύνου» (κατά την περίοδο 2007-2013) ήταν η παροχή χρηματοδότησης σε ενδιάμεσο 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την υποστήριξη νέου δανεισμού και τον επιμερισμό του 

κινδύνου από νέα δάνεια.  
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Τι είναι οι εγγυήσεις δανείων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

ΣΥΝΟΨΗ 

I. Επί σχεδόν μία εικοσαετία, η ΕΕ διευκολύνει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια με την παροχή εγγυήσεων. Οι εγγυήσεις 

παρέχονται σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι, με τον τρόπο 

αυτό, αναμένεται να αυξήσουν τον δανεισμό προς βιώσιμες επιχειρήσεις που, διαφορετικά, 

θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην εξασφάλιση δανείων. Προκειμένου να βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις αυτές, η ΕΕ χρηματοδοτεί δύο υπό κεντρική διαχείριση μέσα εγγύησης και, στο 

πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, συγχρηματοδοτεί παρεμφερή μέσα που συστήνονται από 

εθνικές ή περιφερειακές αρχές. Επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν δικούς τους εγγυοδοτικούς 

μηχανισμούς που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή περιφερειακούς πόρους. 

Πώς διενεργήσαμε τον έλεγχό μας 

II. Εστιάσαμε στα δύο υπό κεντρική διαχείριση μέσα που εφαρμόζονται επί του 

παρόντος: στον Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, που απευθύνεται σε 

εταιρείες δραστηριοποιούμενες στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, και στον 

Μηχανισμό Εγγύησης Δανείων. Κατά την περίοδο 2014-2020, αναμένεται να διατεθούν 

1,78 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (έως και 3,13 δισεκατομμύρια 

ευρώ αν συνυπολογιστεί η συμπληρωματική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων) για την κάλυψη, αφενός, πιθανών ζημιών από δάνεια και, 

αφετέρου, των εξόδων διαχείρισης των μέσων αυτών, η οποία έχει ανατεθεί στο 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.  

III. Αναλύσαμε κατά πόσον οι εγγυήσεις δανείων της ΕΕ βοήθησαν τις μικρές 

επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους 

σε χρηματοδότηση. 

IV. Οι ελεγκτές μας πραγματοποίησαν επισκέψεις σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς του Μηχανισμού Εγγύησης Δανείων (στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Ρουμανία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο) και του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin (στη 

Γερμανία και τη Σουηδία), καθώς και σε εμπορικές τράπεζες και κρατικούς φορείς στην 
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Ελλάδα. Ανέλυσαν επίσης τυχαίο δείγμα 50 δανείων που καλύπτονταν με εγγύηση από τα 

δύο αυτά μέσα, και διενήργησαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις με δείγμα 46 δικαιούχων 

εταιρειών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin. 

Τι διαπιστώσαμε 

V. Σε σύγκριση με το παρελθόν, τα μέσα εγγύησης τέθηκαν ταχύτερα σε εφαρμογή. 

Μολονότι η διαθέσιμη χρηματοδότηση της ΕΕ αυξήθηκε σημαντικά, η διενεργηθείσα 

αξιολόγηση των αναγκών της αγοράς δεν τα κάλυψε όλα, ούτε υπέδειξε τον τρόπο με τον 

οποίο αυτά θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές, τα δε στοιχεία που έχει 

παράσχει μέχρι στιγμής η Επιτροπή δεν αρκούν για να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα 

των προηγούμενων μέσων εγγύησης δανείων. Παρά τη βελτίωση των μηχανισμών 

αξιολόγησης των τρεχόντων μέσων, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές αδυναμίες, όπως 

η έλλειψη δεδομένων για την αξιολόγηση του αντικτύπου τους στις δραστηριότητες 

καινοτομίας, και οι περιορισμένες δυνατότητες ελέγχου των μηχανισμών μέσω 

ακαδημαϊκής έρευνας. Επίσης, η Επιτροπή διέθετε περιορισμένα υποστηρικτικά στοιχεία 

κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης των αμοιβών με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. 

VI. Ο κύριος στόχος του Μηχανισμού Εγγύησης Δανείων και των άλλων προηγηθέντων 

μηχανισμών ήταν η τόνωση της ανάπτυξης. Στοιχεία που προκύπτουν από οικονομετρική 

ανάλυση καταδεικνύουν ότι οι εγγυήσεις δανείων απέφεραν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Βοήθησαν τις δικαιούχους επιχειρήσεις να αναπτυχθούν από άποψη 

συνολικών στοιχείων ενεργητικού, κύκλου εργασιών, αριθμού εργαζομένων και 

παραγωγικότητας. Τα οφέλη ήταν σημαντικότερα στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που 

θα αντιμετώπιζαν ενδεχομένως μεγαλύτερες δυσκολίες να εξασφαλίσουν δανειοδότηση 

απουσία της εγγύησης. Η διαπίστωση αυτή έχει μεγάλη σημασία από την άποψη της 

στόχευσης των δικαιούχων στο πλαίσιο των μηχανισμών. 

VII. Διαπιστώσαμε, ωστόσο, τόσο για τα τρέχοντα όσο και για τα προηγούμενα μέσα, ότι 

σημαντικό ποσοστό των δικαιούχων εταιρειών του δείγματός μας δεν θα αντιμετώπιζε 

δυσκολίες στην εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση και, ως εκ τούτου, δεν είχε 

ανάγκη να λάβει εγγυημένο δάνειο. Η χορήγηση δανείων σε εταιρείες που είχαν ήδη 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση ήταν ιδιαίτερα συχνή σε επίπεδο ενδιάμεσων 
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χρηματοπιστωτικών οργανισμών του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού 

Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin. Οι επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση επωφελούνται επίσης από την εγγύηση, παραδείγματος χάριν 

εξασφαλίζοντας ευνοϊκότερα επιτόκια. Εντούτοις, η μείωση των επιτοκίων είναι 

περιορισμένη και συνεπάγεται υψηλό κόστος. Επιπλέον, με την παροχή στήριξης σε 

επιχειρήσεις με δυνατότητα πρόσβασης σε εμπορικό δανεισμό, υπάρχει κίνδυνος οι 

μηχανισμοί της ΕΕ να ανταγωνίζονται τον ιδιωτικό τομέα. 

VIII. Ο Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin αποσκοπεί να εστιάσει σε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, με 

υψηλό δυναμικό αριστείας. Ωστόσο, τα δύο τρίτα των εταιρειών του δείγματός μας είτε 

περιορίζονταν στην ανάπτυξη τυπικών προϊόντων και διεργασιών είτε δεν είχαν καμία 

καινοτόμο δραστηριότητα. Και εδώ παρατηρήσαμε έντονη διαφορά μεταξύ των 

ενδιάμεσων οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα: οι οργανισμοί του 

δημόσιου τομέα εστιάζουν πολύ αποτελεσματικότερα σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε τομείς έντασης γνώσης, ήτοι σε εκείνες που είναι πιθανότερο να 

καινοτομήσουν, τομέας στον οποίο η Ευρώπη υστερεί. 

Τι συνιστούμε 

IX. Διατυπώνουμε σειρά συστάσεων για τη βελτίωση της στόχευσης των μέσων σε 

«βιώσιμες επιχειρήσεις χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση». Στην περίπτωση 

του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να 

είναι περισσότερο καινοτόμοι. 

X. Δεδομένης της ποικιλίας και της αύξησης του μεγέθους των χρηματοδοτούμενων από 

την ΕΕ μέσων εγγύησης, συνιστούμε στην Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των προηγούμενων και των τρεχόντων μέσων, καθώς και σε εκ των 

προτέρων αξιολόγηση των δυνητικών διάδοχων μέσων, συμπεριλαμβανομένης διεξοδικής 

και εμπεριστατωμένης ανάλυσης των αναγκών της αγοράς και της αποδοτικότητας των 

σχετικών δαπανών. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να προσδιοριστεί με 

ποιον τρόπο τα υπό κεντρική διαχείριση μέσα μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις 

ανάγκες της αγοράς, διασφαλίζοντας τον συντονισμό, αφενός, με τα χρηματοδοτούμενα σε 
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εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο μέσα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 

ταμεία της ΕΕ και, αφετέρου, με αντίστοιχα μέσα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από 

τις εθνικές ή τις περιφερειακές αρχές. 

XI. Συνιστούμε επίσης στην Επιτροπή να βελτιώσει το σύστημα αξιολόγησης που 

εφαρμόζει. 
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Μέσα για τη βελτίωση της πρόσβασης μικρότερων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις1

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία 2.

περιλαμβάνουν κυρίως δάνεια και εγγυήσεις, αποτελούν έναν «έξυπνο τρόπο για τη 

χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και την τόνωση της ανάπτυξης και της 

απασχόλησης»

 (ΜΜΕ, εφεξής και «μικρότερες επιχειρήσεις») 1.

αναγνωρίζονται συχνά ως σημαντική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, της καινοτομίας και 

της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη, καθώς και ως παράγοντας καθοριστικός για την 

κοινωνική ένταξη. Εντούτοις, κατά μία άποψη, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικές 

αγορές δεν καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις χρηματοδοτικές ανάγκες των 

μικρότερων επιχειρήσεων, περιορίζοντας έτσι τις επενδύσεις και την ανάπτυξή τους. Ο 

κύριος λόγος ύπαρξης των εγγυήσεων δανείων είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος 

αυτού, με την παροχή στους δανειστές κινήτρων ώστε να αυξήσουν το ύψος της 

παρεχόμενης πίστωσης υπό ευνοϊκότερους όρους. Όταν την εγγύηση παρέχει τρίτος, αυτός 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπληρώσει το σύνολο ή τμήμα του δανείου ενός 

δανειολήπτη, σε περίπτωση που ο τελευταίος αδυνατεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του. 

2

α) Τα υπό κεντρική διαχείριση χρηματοοικονομικά μέσα χρηματοδοτούνται από 

διάφορους τομείς του προϋπολογισμού, όπως αυτοί της έρευνας, των επιχειρήσεων 

και της βιομηχανίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Η Επιτροπή εμπλέκεται 

άμεσα στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αυτών των μέσων, της επενδυτικής 

στρατηγικής τους και της χρηματοδότησής τους από την ΕΕ. Η απόφαση για τη 

. Τα χρηματοοικονομικά μέσα χρησιμοποιούνται, συνεπώς, για την 

εκτέλεση διαφόρων τμημάτων του προϋπολογισμού της ΕΕ: 

                                                       

1 Ως ΜΜΕ ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή της οποίας το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

2 COM(2014) 686 final της 30.10.2014, «Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο όσον αφορά τα υποστηριζόμενα από το γενικό προϋπολογισμό 
χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 140, παράγραφος 8, του δημοσιονομικού 
κανονισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2013». 
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σύστασή τους λαμβάνεται από τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές, ήτοι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής. 

β) Τα υπό επιμερισμένη διαχείριση χρηματοοικονομικά μέσα3

 Κατά την περίοδο 2014-2020, τα δύο κύρια υπό κεντρική διαχείριση μέσα που 3.

χρησιμοποιεί η Επιτροπή για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών μικρότερων 

επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια είναι τα εξής: 

, τα οποία 

χρησιμοποιούνται στον τομέα της πολιτικής συνοχής, χρηματοδοτούνται κυρίως από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και, σε μικρότερο βαθμό, από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (εφεξής «διαρθρωτικά ταμεία»), καθώς και από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. 

Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν 

επίσης να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής. Κάθε μέσο εκτελείται στο 

πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος υπό τη διαχείριση μιας διαχειριστικής αρχής, η 

οποία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό του χρηματοοικονομικού μέσου και τον 

καθορισμό του οικονομικού μεγέθους του. 

α) ο Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,4

β) ο Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Ορίζων 2020»

 και 

5

                                                       

3 Η Επιτροπή ενεργεί σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. 

.  

4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014-2020) και για την κατάργηση 
της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013). 

5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την 
έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013). 
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 Τα δύο μέσα διαφέρουν ως προς τους βασικούς στόχους τους. Ο Μηχανισμός 4.

Εγγύησης Δανείων έχει ως στόχο τη στήριξη μικρότερων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια, είτε λόγω 

του υψηλότερου κινδύνου που θεωρείται ότι ενέχουν είτε λόγω της έλλειψης επαρκών 

διαθέσιμων εξασφαλίσεων6

 Των δύο αυτών μέσων είχαν προηγηθεί: 5.

. Ο Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin αποσκοπεί 

στη στήριξη επιχειρήσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία ή/και την έρευνα και την 

ανάπτυξη, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 500 εργαζομένους. 

α) ο Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ, που εφαρμόστηκε την περίοδο 1998-20137

β) το Μέσο Επιμερισμού του Κινδύνου

 

με παρεμφερή στόχο και χρηματοοικονομικό σχεδιασμό με τον Μηχανισμό Εγγύησης 

Δανείων, και 

8

Επιχειρησιακό πλαίσιο 

, το οποίο δρομολογήθηκε σε πιλοτική βάση το 

2012 και ήταν παρεμφερές με τον Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τη συνολική ευθύνη για τα υπό κεντρική διαχείριση μέσα 6.

εγγύησης, από την υποβολή της πρότασης του προγράμματος έως την κατάρτιση των 

ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και των εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή και την 

αξιολόγησή τους. Ωστόσο, η εκτέλεσή τους έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων (ΕΤαΕ) έναντι συμφωνηθείσας αμοιβής, όπως προβλέπεται στη συμφωνία 

ανάθεσης. 

                                                       

6 Περιουσιακό στοιχείο που ενεχυριάζεται από δανειολήπτη για την εξασφάλιση δανείου. Ο 
δανειστής μπορεί να προβεί σε κατάσχεση του περιουσιακού στοιχείου σε περίπτωση που ο 
δανειολήπτης αθετήσει την υποχρέωσή του για αποπληρωμή του δανείου. 

7 Αρχικά στο πλαίσιο της «πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (1998-2000), 
στη συνέχεια στο πλαίσιο του «πολυετούς προγράμματος για τις επιχειρήσεις και την 
επιχειρηματικότητα» (2001-2006) και, τέλος, στο πλαίσιο του «προγράμματος-πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία» (2007-2013). 

8 Στο πλαίσιο του «έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική 
ανάπτυξη». 
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 Το ΕΤαΕ επιλέγει ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (π.χ. εμπορικές 7.

τράπεζες, εθνικά αναπτυξιακά ιδρύματα ή οργανισμούς αμοιβαίων εγγυήσεων) με τους 

οποίους υπογράφει συμβάσεις εγγύησης στο όνομά του. Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί είτε 

χορηγούν απευθείας δάνεια σε επιχειρήσεις είτε εκδίδουν εγγυήσεις υπέρ άλλων 

ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που χορηγούν τέτοια δάνεια. Σε περίπτωση 

κατά την οποία η επιχείρηση αθετήσει τις υποχρεώσεις της, το ΕΤαΕ καταβάλλει τμήμα της 

ζημίας στον ενδιάμεσο οργανισμό, βάσει των προβλεπομένων στη σύμβαση εγγύησης. 

 Το ΕΤαΕ τηρεί κατάλογο των δανείων που οι ενδιάμεσοι οργανισμοί έχουν επιλέξει να 8.

συμπεριλάβουν στην εγγύηση, και παρακολουθεί τη συμμόρφωσή τους με τις σχετικές 

συμβάσεις. Επίσης, υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο στην 

εκτέλεση των μέσων. 

Οικονομικές ρυθμίσεις 

 Το ΕΤαΕ εγγυάται εν μέρει δάνεια που οι ενδιάμεσοι οργανισμοί χορηγούν σε 9.

μικρότερες επιχειρήσεις (το δανειακό χαρτοφυλάκιο). Στόχος είναι να παρασχεθούν στους 

ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς κίνητρα ώστε να διευρύνουν τον δανεισμό 

και σε μικρότερες επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό, οι συμβάσεις εγγύησης μεταξύ του ΕΤαΕ 

και των ενδιάμεσων οργανισμών προβλέπουν ότι οι τελευταίοι οφείλουν να αυξάνουν τον 

παρεχόμενο δανεισμό πάνω από ένα προκαθορισμένο όριο. Το όριο αυτό καθορίζεται στο 

επίπεδο που ο ενδιάμεσος οργανισμός θα είχε επιτύχει χωρίς τη σύμβαση εγγύησης ή στο 

μηδέν, σε περίπτωση που κατά το παρελθόν δεν χορηγούσε δάνεια αυτού του είδους. Στο 

πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin δεν ισχύει κατώτατο όριο. 

 Τα δύο μέσα διαφέρουν ως προς την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Σε αμφότερες 10.

τις περιπτώσεις, το ΕΤαΕ αποζημιώνει τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 

έως και κατά το ήμισυ της ζημίας που έχουν υποστεί επί των επιμέρους δανείων που 

περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιό τους (δηλαδή το ποσοστό εγγύησης δεν υπερβαίνει το 

50 %). Ωστόσο, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγύησης Δανείων, το ανώτατο ύψος της 

αποζημίωσης ορίζεται συμβατικώς (για τις συμβάσεις εγγύησης που υπεγράφησαν μέχρι 

τις 31 Δεκεμβρίου 2016 το ανώτατο ποσοστό κυμαίνεται από 4 % έως 20 % του ύψους του 

χαρτοφυλακίου εγγυημένων δανείων). Τυχόν ζημίες που υπερβαίνουν το όριο αυτό 
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βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Με άλλα λόγια, για 

κάθε δάνειο που δεν αποπληρώνεται, το ΕΤαΕ καλύπτει τη ζημία βάσει του ποσοστού 

εγγύησης και έως το προκαθορισθέν ανώτατο όριο και, με τη σειρά του, αποζημιώνεται 

από την Επιτροπή («συνεισφορά της ΕΕ»). Το ανώτατο όριο που καθορίζεται για κάθε 

ενδιάμεσο οργανισμό αποσκοπεί στον περιορισμό του κινδύνου για τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ. Αντιθέτως, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, δεν 

προβλέπεται ανώτατο όριο και το ΕΤαΕ υποχρεούται να καλύπτει το σύνολο των ζημιών 

σύμφωνα με το ποσοστό εγγύησης που προβλέπεται στη σύμβαση, το οποίο συνήθως 

κυμαίνεται γύρω στο 50 % (βλέπε γράφημα 1

Γράφημα 1 — Κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο των δύο μέσων 

). 

 

Σημείωση: Το γράφημα παρουσιάζει την κατάσταση που διαμορφώνεται όταν οι πραγματικές ζημίες 
είναι υψηλότερες από τις αναμενόμενες. 

Πηγή: ΕΕΣ. 

 Προκειμένου να περιοριστεί το ύψος των ζημιών που θα πρέπει να καλυφθούν από την 11.

εγγύηση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, οι ενδιάμεσοι 

οργανισμοί οφείλουν να αναλαμβάνουν τη δέσμευση να διατηρούν ένα ελάχιστο επίπεδο 

Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων

Εγγύηση με ανώτατο όριο

Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin

Εγγύηση χωρίς ανώτατο όριο

Συνολικό 
δανειακό 

χαρτοφυλάκιο

Ποσοστό 
εγγύησης 

(50 %)

Μέγιστη ζημία που 
καλύπτεται από την 

εγγύηση

Ποσοστό 
εγγύησης 

(50 %)

Αποζημίωση μέρους 
των πραγματικών 

ζημιών από το ΕΤαΕ

Συμβατικό 
ανώτατο όριο της 

ζημίας

Ζημίες που βαρύνουν τον ενδιάμεσο 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό 
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ποιότητας των δανείων στα χαρτοφυλάκιά τους. Το επίπεδο αυτό ορίζεται βάσει i) της 

ελάχιστης πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών και ii) άλλων χαρακτηριστικών του 

χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, μολονότι η μερική εγγύηση στο πλαίσιο του Μηχανισμού 

Εγγύησης Δανείων παρέχεται δωρεάν, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των 

ΜΜΕ InnovFin στον ενδιάμεσο οργανισμό χρεώνεται αμοιβή εγγύησης που αντιστοιχεί 

στο 0,5 % ή στο 0,8 % ετησίως (ανάλογα με το μέγεθος του δανειολήπτη) του ανεξόφλητου 

εγγυημένου ποσού. 

 Δεδομένου ότι στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin δεν 12.

προβλέπεται ανώτατο όριο, η Επιτροπή και το ΕΤαΕ συμφώνησαν να επιμερίζονται τους 

σχετικούς κινδύνους, με το ΕΤαΕ να εισπράττει συμπεφωνημένη αμοιβή ανάληψης 

κινδύνου. 

Εμπλεκόμενοι πόροι της ΕΕ 

 Με την πάροδο του χρόνου, οι πόροι της ΕΕ που διατίθενται σε υπό κεντρική 13.

διαχείριση μέσα εγγύησης δανείων απευθυνόμενα σε μικρότερες επιχειρήσεις έχει 

αυξηθεί, όπως προκύπτει από τον πίνακα 1. 
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Πίνακας 1 - Οικονομικά στοιχεία σχετικά με τα υπό κεντρική διαχείριση μέσα (σε 

δισεκατ. ευρώ) 

Μέσο και χρονική περίοδος Συνεισφορά της 
ΕΕ 

(βλέπε σημείο 10) 

Εγγυημένα 
ποσά 

Άθροισμα των δανειακών χαρτοφυλακίων 
των ενδιάμεσων οργανισμών που 

καλύπτονται από εγγύηση (μέγιστο ύψος 
χαρτοφυλακίου)  
(βλέπε σημείο 9) 

Παλαιότερα μέσα 
Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ 
των ΜΜΕ  
1998-2000 

0,14 2,40 6,17 

Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ 
των ΜΜΕ  
2001-2006 

0,27 4,68 10,22 

Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ 
των ΜΜΕ  
2007-2013 

0,64 7,34 14,40 

Μέσο Επιμερισμού του 
Κινδύνου  
2012-2013 

0,27 1,13 3,18 

Τρέχοντα μέσα (1) 
Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων 
2014-2020 
• Κατάσταση στις 

31.12.2016  

 
 

 
 

6,71 

 
 

13,67 

(προβλεπόμενο ύψος δανείων προς 
επιχειρήσεις: 18,90(2)) 

• Κατάσταση που 
αναμένεται να 
διαμορφωθεί μετά την 
πλήρη χρησιμοποίηση της 
συνεισφοράς της ΕΕ 

0,72 7,31 
14,89 

(προβλεπόμενο ύψος δανείων προς 
επιχειρήσεις: 20,59) 

Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ 
των ΜΜΕ InnovFin 2014-2020 
• Κατάσταση στις 

31.12.2016 

  
 

4,08 

 
 

8,65 
(= προβλεπόμενο ύψος δανείων προς 

επιχειρήσεις) 
• Κατάσταση που 

αναμένεται να 
διαμορφωθεί μετά την 
πλήρη χρησιμοποίηση της 
συνεισφοράς της ΕΕ 

1,06 4,76 
9,53 

(= προβλεπόμενο ύψος δανείων προς 
επιχειρήσεις) 

Σύνολο για τα 
τρέχοντα μέσα 
• Κατάσταση στις 

31.12.2016 

  
 

10,79 

 
 

22,32 
(προβλεπόμενο ύψος δανείων προς 

επιχειρήσεις: 27,55) 
• Κατάσταση που 

αναμένεται να 
διαμορφωθεί μετά την 
πλήρη απορρόφηση της 
συνεισφοράς της ΕΕ 

1,78 12,07 
24,42 

(προβλεπόμενο ύψος δανείων προς 
επιχειρήσεις: 30,12) 
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(1) Όσον αφορά τα παλαιότερα μέσα, η προθεσμία για την υπογραφή συμβάσεων εγγύησης έχει 
παρέλθει. Στο πλαίσιο των τρεχόντων μέσων, είναι δυνατή η υπογραφή συμβάσεων εγγύησης 
έως τις 30.6.2021 στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγύησης Δανείων και έως τις 30.6.2022 στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin. Ως εκ τούτου, όσον αφορά την 
κατάσταση στις 31.12.2016, τα εγγυημένα ποσά και το δανειακό χαρτοφυλάκιο αφορούν τις 
συμβάσεις εγγύησης που υπεγράφησαν μέχρι την ημερομηνία αυτή. 

(2) Το προβλεπόμενο ύψος του δανεισμού προς επιχειρήσεις είναι υψηλότερο από το μέγιστο 
ύψος του χαρτοφυλακίου, δεδομένου ότι η εγγύηση της ΕΕ παρέχεται και σε οργανισμούς 
εγγυήσεων που, με τη σειρά τους, εγγυώνται μέρος των δανείων που χορηγούν οι ενδιάμεσοι 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των πληροφοριών της Επιτροπής σχετικά με τα μέσα που εφαρμόζονταν έως 
το 2006, του προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται στα μέσα που εφαρμόζονται από το 2007 και 
εξής, των εκθέσεων του ΕΤαΕ για την κατάσταση έως τις 31.12.2016 και των υπολογισμών της 
Επιτροπής για την κατάσταση που αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την πλήρη χρησιμοποίηση της 
συνεισφοράς της ΕΕ. 

 Συνεπώς, κατά την περίοδο 2014-2020, από τον προϋπολογισμό της ΕΕ αναμένεται να 14.

διατεθούν 1,78 δισεκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη, αφενός, των μελλοντικών ζημιών 

του εγγυημένου χαρτοφυλακίου και, αφετέρου, του κόστους διαχείρισης των μέσων. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η μέση αναμενόμενη ζημία σε σχέση με τις συμβάσεις εγγύησης 

που είχαν ήδη υπογραφεί ανερχόταν σε 9 %9

 Στο πλαίσιο του Μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ της περιόδου 1998-2000, 15.

το 52 % των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών υπέστη ζημίες που 

αντιστοιχούσαν στο 90 % και άνω των αναμενόμενων ζημιών του χαρτοφυλακίου τους. Στο 

πλαίσιο του Μηχανισμού της περιόδου 2001-2006, αυτό ίσχυε για το 53 % των ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Είναι ακόμη πολύ νωρίς να παρασχεθούν αντίστοιχα 

στοιχεία για τον Μηχανισμό εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ της περιόδου 2007-2013. 

 (ή 0,98 δισεκατομμύρια ευρώ). Το ποσοστό 

αυτό ήταν υψηλότερο από ό,τι στο πλαίσιο των προγενέστερων μηχανισμών εγγυήσεων 

υπέρ των ΜΜΕ (το μέσο αναμενόμενο ποσοστό ζημίας ήταν 5,4 % για την περίοδο 

1998-2000, 5,1 % για την περίοδο 2001-2006 και 6,8 % για την περίοδο 2007-2013). 

 Όσον αφορά τα τρέχοντα μέσα (βλέπε πίνακα 1

                                                       

9 Η αναμενόμενη ζημία υπολογίζεται από το ΕΤαΕ για κάθε σύμβαση εγγύησης χωριστά. Για τις 
συμβάσεις που υπεγράφησαν μέχρι το τέλος του 2016, τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 4 % 
και 20 %. 

), στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το 16.

δανειακό χαρτοφυλάκιο (22,32 δισεκατομμύρια ευρώ) των ενδιάμεσων οργανισμών με 



 18 

 

τους οποίους είχαν συναφθεί συμβάσεις ήταν εγγυημένο για ποσό ύψους 

10,79 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό σχεδόν 50 %. Το συνολικό 

αναμενόμενο ύψος του δανεισμού προς επιχειρήσεις ήταν 27,55 δισεκατομμύρια ευρώ.  

 Το 2015 συστάθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)10. Το 2016 η 17.

Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το ΕΤαΕ αποφάσισαν να 

διαθέσουν μέρος των πόρων του προϋπολογισμού του ΕΤΣΕ για να συμπληρώσουν τη 

συνεισφορά της ΕΕ προς τα δύο υπό κεντρική διαχείριση μέσα. Ο Μηχανισμός Εγγύησης 

δανείων θα συμπληρωθεί με 0,55 δισεκατομμύρια ευρώ και ο Μηχανισμός Εγγυήσεων 

υπέρ των ΜΜΕ InnovFin με 0,88 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, το σύνολο των πόρων 

της ΕΕ θα αυξηθεί από 1,78 δισεκατομμύρια ευρώ (βλέπε πίνακα 1

 Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, η ΕΕ διέθεσε επίσης σημαντικούς πόρους 18.

στα χρηματοοικονομικά μέσα (βλέπε 

) σε 

3,13 δισεκατομμύρια ευρώ. Τον Ιούλιο του 2017, οι συμφωνίες ανάθεσης μεταξύ της 

Επιτροπής και του ΕΤαΕ βρίσκονταν υπό τροποποίηση. 

σημείο 2). Στις 31 Μαρτίου 2017, η πραγματική 

συνεισφορά της ΕΕ στους μηχανισμούς εγγύησης για το σύνολο της περιόδου 2007-2013 

ανερχόταν σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το ύψος των χορηγηθέντων δανείων εκτιμάτο 

σε 18 δισεκατομμύρια ευρώ11

                                                       

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1017/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό 
Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1). 

. Σύμφωνα με εκτίμηση της Επιτροπής, το ύψος της 

συνεισφοράς της ΕΕ που διατέθηκε στα πάσης φύσεως υπό επιμερισμένη διαχείριση 

χρηματοοικονομικά μέσα για την περίοδο 2014-2020 είναι σημαντικά υψηλότερο σε 

σύγκριση με την περίοδο 2007-2013. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν ακόμη, βάσει των πλέον 

11 Έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Summary of data on the progress made in financing and 
implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in 
accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006», περίοδος 
προγραμματισμού 2007-2013, κατάσταση ως είχε στις 31 Μαρτίου 2017. Σημειώνεται ότι οι 
δανειολήπτες είναι ΜΜΕ σε ποσοστό σχεδόν 83 %, ιδιώτες σε ποσοστό 17 % και μεγάλες 
επιχειρήσεις σε ποσοστό 0,11 %. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αφορούν αποκλειστικά τις 
ΜΜΕ. 
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πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων (έως την 31η Δεκεμβρίου 2015) να προσδιοριστούν τα 

ποσά που σχετίζονται με τα μέσα εγγύησης. 

 Κατά την περίοδο 2007-2013, η σχετική βαρύτητα των (συγ)χρηματοδοτούμενων από 19.

την ΕΕ ποσών για εγγυήσεις παρέμεινε χαμηλή σε σύγκριση με το συνολικό ύψος των 

εγγυήσεων που χορηγήθηκαν στα κράτη μέλη (για λεπτομερέστερα στοιχεία, 

βλέπε παράρτημα I). Ωστόσο, λόγω της αύξησης των δημοσιονομικών πόρων που 

χορηγήθηκαν στα εν λόγω μέσα εγγύησης κατά την περίοδο 2014-2020 (βλέπε σημεία 13 

και 17 έως 18), η σχετική βαρύτητά τους αναμένεται να αυξηθεί. Επιπλέον, κατά την 

περίοδο 2007-2013, ο μέσος ετήσιος δανεισμός που καλυπτόταν με εγγύηση από την ΕΕ 

αντιπροσώπευε λιγότερο από το 0,5 % του συνολικού τραπεζικού δανεισμού προς ΜΜΕ (αν 

και το ποσοστό αυτό εμφάνιζε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών) (για 

περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε παράρτημα II). 

 Σκοπός του ελέγχου ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσον οι εγγυήσεις δανείων της ΕΕ 20.

υποστήριξαν την ανάπτυξη και την καινοτομία των μικρότερων επιχειρήσεων, 

διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάσαμε τα 

εξής: 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

α) αν τα τρέχοντα μέσα εγγύησης συστάθηκαν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο· 

β) αν οι δικαιούχοι θα είχαν αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εξασφάλιση δανείου, εάν δεν 

υπήρχε η εγγύηση·  

γ) κατά πόσον τα μέσα εγγύησης εκπλήρωσαν τους στόχους τους ή ωφέλησαν τους 

αποδέκτες για τους οποίους προορίζονταν· και 

δ) αν το σύστημα αξιολόγησης της Επιτροπής απέδειξε την αποτελεσματικότητα των 

μέσων αυτών. 

 Για την ανάλυση των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων και του συστήματος 21.

αξιολόγησης, εστιάσαμε κατά κύριο λόγο στα μέσα εγγύησης δανείων τα οποία 

εφαρμόζονταν κατά την περίοδο 2001-2013. Για όλα τα άλλα ζητήματα, επικεντρωθήκαμε 
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στον Μηχανισμό Εγγύησης Δανείων και τον Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 

InnovFin. 

 Τα κριτήρια ελέγχου αντλήθηκαν από τους κανονισμούς για τη σύσταση αυτών των 22.

μέσων, τα αντίστοιχα προπαρασκευαστικά έγγραφα, παλαιότερες εκθέσεις του Συνεδρίου 

σχετικά με το θέμα αυτό, τους εσωτερικούς κανόνες και τις διαδικασίες της Επιτροπής, 

καθώς και από τη σχετική βιβλιογραφία, και παρουσιάζονται αναλυτικότερα στις διάφορες 

ενότητες της παρούσας έκθεσης. 

 Τα αποδεικτικά στοιχεία του ελέγχου συνελέγησαν: 23.

α) από επισκόπηση των σχετικών εγγράφων· 

β) από ανάλυση τυχαίου δείγματος 50 δανείων καλυπτόμενων από τα δύο τρέχοντα μέσα 

εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων σε τρεις ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του Μηχανισμού Εγγύησης Δανείων (στην Τσεχική 

Δημοκρατία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο) και σε δύο ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 

InnovFin (στη Γερμανία και τη Σουηδία)· 

γ) από τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τυχαίο δείγμα 46 τελικών δικαιούχων του 

Μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin (που κάλυπταν επτά ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ισπανία, τη Γαλλία, 

την Ιταλία και το Λουξεμβούργο)· 

δ) από επισκέψεις σε δύο εμπορικές τράπεζες και κρατικούς φορείς στην Ελλάδα· 

ε) από οικονομετρική ανάλυση του μακροπρόθεσμου αντικτύπου των μηχανισμών που 

προηγήθηκαν του Μηχανισμού Εγγύησης Δανείων σε δικαιούχους εταιρείες στη 

Γαλλία·  

στ) από ανάλυση των δεδομένων που διέθεταν το ΕΤαΕ και η Επιτροπή σχετικά με τις 

εγγυήσεις, καθώς και σχετικά με τα συστήματα επιχορηγήσεων που απευθύνονταν σε 

μικρότερες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· και 

ζ) από συνεντεύξεις με υπαλλήλους της Επιτροπής και του ΕΤαΕ. 
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Αδυναμίες στη σύσταση των μέσων εγγύησης 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Κατά τη σύσταση ενός χρηματοοικονομικού μέσου, η Επιτροπή οφείλει να εξετάζει, 24.

μεταξύ άλλων, τα εξής: i) τις ανάγκες της αγοράς και το μέγεθος του μέσου (ήτοι το ποσό 

που θα διατεθεί ως συνεισφορά της ΕΕ) και ii) το κόστος διαχείρισης του μέσου. 

 Μετά τη σύστασή του, το μέσο πρέπει να αρχίσει σύντομα να εφαρμόζεται ώστε να 25.

αξιοποιηθεί κατά τον βέλτιστο τρόπο ο χρόνος ισχύος του. 

 Ως εκ τούτου, εξετάσαμε: 26.

α) αν το μέγεθος των μέσων καθορίστηκε κατόπιν ορθής αξιολόγησης των αναγκών της 

αγοράς· 

β) αν οι διαπραγματεύσεις της Επιτροπής με το ΕΤαΕ σχετικά με τα έξοδα και τις σχετικές 

αμοιβές βασίστηκαν σε τεκμηριωμένα στοιχεία· 

γ) αν τα μέσα τέθηκαν σε εφαρμογή χωρίς καθυστερήσεις. 

Το μέγεθος των μέσων δεν αποφασίστηκε βάσει ολοκληρωμένης και επικαιροποιημένης 

εκτίμησης των αναγκών της αγοράς 

 Δεδομένου ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών μέσων που 27.

λειτουργούν παράλληλα με μέσα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή περιφερειακούς 

πόρους, για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους καθοριστική σημασία έχει η 

ανάλυση των αναγκών της αγοράς. 

 Οι εκτιμήσεις αντικτύπου και οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις που διενεργεί η 28.

Επιτροπή πριν από τη δρομολόγηση μιας νέας γενιάς χρηματοοικονομικών μέσων κανονικά 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς και καθιστούν δυνατή την 

εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς το ύψος της χρηματοδότησης που απαιτείται για την 

κάλυψη των αναγκών αυτών. Για τον λόγο αυτό, εξετάσαμε τις εκτιμήσεις/αξιολογήσεις 

που διενεργήθηκαν για τα μέσα εγγύησης. 
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 Εκτιμήσεις διενεργήθηκαν για αμφότερα τα προγράμματα στα οποία είναι 29.

ενσωματωμένα τα δύο υπό κεντρική διαχείριση μέσα (πρόγραμμα για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το πρόγραμμα 

«Ορίζων 2020»), το 2011 και το 2013 αντίστοιχα. Ωστόσο, για τα χρηματοοικονομικά μέσα 

στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» (συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού 

Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin), η ειδική εκτίμηση διενεργήθηκε μετά την υποβολή 

της νομοθετικής πρότασης για το πρόγραμμα και τη συζήτηση περί ενδεικτικού 

προϋπολογισμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου. 

 Και στις δύο εκτιμήσεις γινόταν ανάλυση των αναγκών της αγοράς (ήτοι του 30.

ελλείμματος χρηματοδότησης). Λόγω ελλιπών δεδομένων, ο ακριβής προσδιορισμός του 

ελλείμματος ήταν δύσκολος και, ως εκ τούτου, ο υπολογισμός του βασίστηκε σε σειρά 

εκτιμήσεων και παραδοχών (βλέπε πλαίσιο 1). Κατά συνέπεια, ο αριθμός των ΜΜΕ που 

θεωρήθηκε ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε χρηματοδότηση (μεταξύ 2 

και 3,5 εκατομμυρίων επί συνόλου περίπου 23 εκατομμυρίων ΜΜΕ), τα οποία δεν 

οφείλονται σε θεμελιώδεις αδυναμίες αλλά στην έλλειψη/ανεπάρκεια εξασφαλίσεων 

(εκτιμώνται στο 20 %), εκφράστηκε με τη μορφή ψαλίδας (από 0,4 έως 0,7 εκατομμύρια 

ΜΜΕ). Για την εκτίμηση του 2013, δεν επικαιροποιήθηκαν τα αριθμητικά στοιχεία για το 

έλλειμμα χρηματοδότησης που είχαν χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του 2011. 
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Πλαίσιο 1 — Ποσοτικός προσδιορισμός των αναγκών της αγοράς: εκτιμήσεις και παραδοχές 

Λόγω της έλλειψης δεδομένων, ορισμένες συνιστώσες αποτέλεσαν αναγκαστικά αντικείμενο 
εκτιμήσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται:  

• i) ο αριθμός των ΜΜΕ των οποίων αιτήσεις για τραπεζική χρηματοδότηση απορρίφθηκαν ή 
εγκρίθηκαν μόνον εν μέρει και ii) ο αριθμός των ΜΜΕ που δεν είχαν υποβάλει αίτηση 
τραπεζικής χρηματοδότησης φοβούμενες ενδεχόμενη απόρριψη· οι αριθμοί αυτοί εκτιμήθηκαν 
βάσει έρευνας και οι συγκεκριμένες ΜΜΕ θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα 
μέσα, είτε αυτά χρηματοδοτούνται από την ΕΕ είτε από εθνικούς πόρους.  
Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας12

• το μερίδιο των απορριπτικών αποφάσεων που αφορά δυνητικά αξιόλογες τραπεζικές 
συναλλαγές. Η εκτίμηση βασίστηκε σε πηγές και μελέτες του κλάδου. 

, το μερίδιο των ΜΜΕ που θεωρούσε ότι αντιμετώπιζε 
πρόβλημα όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση μειώθηκε από 17 % το 2009 σε 10 % 
το 2016. Εντούτοις, οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών ήταν σημαντικές. 

Παραδείγματα παραδοχών στο πλαίσιο των εκτιμήσεων: 

• Το έλλειμμα χρηματοδότησης θεωρήθηκε ότι έχει υποεκτιμηθεί καθώς, παραδείγματος χάριν, 
υιοθετήθηκε η παραδοχή ότι κάθε χρόνο νέες ΜΜΕ εισέρχονται στην αγορά.  
Ωστόσο, η παραδοχή αυτή δεν βασίστηκε σε εκτίμηση του αριθμού των εταιρειών που 
υπάγονται στην κατηγορία των ΜΜΕ και εκείνων που την εγκαταλείπουν. 

• Η δημόσια στήριξη για εγγυήσεις δανείων σε επίπεδο κρατών μελών αναμενόταν να σημειώσει 
μείωση, με αποτέλεσμα αύξηση του ελλείμματος.  
Εκ των υστέρων, η παραδοχή αυτή δεν φαίνεται να ευσταθεί, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα 
διαθέσιμα δεδομένα13

• Τα μέσα εγγύησης δανείων υπό επιμερισμένη διαχείριση αναμενόταν να αυξηθούν, αλλά όχι 
και να αντισταθμίσουν πλήρως την προβλεπόμενη μείωση της παρεχόμενης από τα κράτη μέλη 
στήριξης.  
Σύμφωνα με δεδομένα της Επιτροπής, η συνεισφορά της ΕΕ στα κάθε είδους υπό επιμερισμένη 
διαχείριση χρηματοοικονομικά μέσα την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά 
υψηλότερη (κατά 75 % περίπου) από τη αντίστοιχη συνεισφορά της περιόδου 2007-2013 
(βλέπε 

, το ύψος των εγγυήσεων που χορηγήθηκαν κατά την περίοδο 
2010-2015 υπερέβαινε το αντίστοιχο της περιόδου 2000-2008 συνολικά. Έτος ρεκόρ ήταν 
το 2009. 

σημείο 18

                                                       

12 Έρευνες σχετικά με την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση στη ζώνη του ευρώ, οι 
οποίες εκπονήθηκαν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής από το 2009. 

). 

13 Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αμοιβαίων Εγγυήσεων (AECM) του 2016, με τίτλο «Facts and 
Figures, Member statistics 2014-2015». Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα αυτά δεν 
παρέχουν ολοκληρωμένη εικόνα, δεδομένου ότι περιορίζονται στις εγγυήσεις που εκδίδουν οι 
οργανισμοί-μέλη της AECM και οι οποίες αυξήθηκαν με την πάροδο των ετών. 
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 Η εκτίμηση του 2011 που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής και, ιδίως, η 31.

μελέτη στην οποία αυτή βασίστηκε14, περιελάμβανε λεπτομερή ανάλυση των διαφόρων 

επιλογών (διαφορετικά χρηματοοικονομικά μέσα και διαφορετικοί προϋπολογισμοί) και 

εκτίμηση του αντικτύπου τους. Στην εκτίμηση του 2013 δεν αναλύονταν στον ίδιο βαθμό οι 

διάφορες επιλογές και οι πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπό τους. Ειδικότερα, μολονότι 

η συνεισφορά της ΕΕ στον Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin προβλεπόταν να 

είναι σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη της προηγούμενης περιόδου 

(βλέπε πίνακα 1), δεν εκτιμήθηκε ο αντίκτυπος στο έλλειμμα χρηματοδότησης, ούτε η 

ικανότητα απορρόφησης15

 Η διαθέσιμη για τα δύο υπό κεντρική διαχείριση μέσα συνεισφορά της ΕΕ δεν 32.

κατανέμεται ανά κράτος μέλος, περιφέρεια ή τομέα. Σύμφωνα με τη νομική βάση τους, τα 

μέσα αυτά βασίζονται στη ζήτηση, και οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 

ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΤαΕ. Μολονότι οι 

ανάγκες της αγοράς και, ως εκ τούτου, ο δυνητικός αντίκτυπος των εγγυήσεων διαφέρουν 

μεταξύ των κρατών μελών, ανάλυση του ελλείμματος χρηματοδότησης για τα δύο μέσα 

διενεργήθηκε μόνο σε επίπεδο ΕΕ. Οι εκτιμήσεις του 2011 και του 2013 δεν έλαβαν υπόψη 

τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς στα διάφορα κράτη μέλη και 

τις περιφέρειες. Πράγματι, μεταξύ 2006 και 2008, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JEREMIE

, λαμβανομένου επίσης υπόψη του συνδυασμένου αντικτύπου 

όλων των άλλων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ μέσων εγγύησης. 

16

                                                       

14 Μελέτη της Economisti Associati σε συνεργασία με τους φορείς EIM Business & Policy Research, 
The Evaluation Partnership, Centre for Strategy and Evaluation Services και Centre for European 
Policy Studies. 

 

(κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές έως και τις μεσαίες επιχειρήσεις), το ΕΤαΕ 

εκπόνησε «ανάλυση ελλείμματος» σε εθνικό επίπεδο για 19 κράτη μέλη κατόπιν σχετικού 

αιτήματός τους. Επίσης, το 2012 καταρτίστηκε για λογαριασμό της Επιτροπής μελέτη με 

στόχο τη συνολική επισκόπηση των μέσων δανειοδότησης, εγγυήσεων και μετοχικού 

15 Ο όρος αναφέρεται στην ικανότητα εξεύρεσης ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
πρόθυμων να χρησιμοποιήσουν το μέσο εγγύησης, καθώς και στην ικανότητα των οργανισμών 
αυτών να χορηγήσουν δάνεια σε ικανό αριθμό επιχειρήσεων από αυτές στις οποίες 
απευθύνονται τα μέσα αυτά. 

16 Πρωτοβουλία που δρομολογήθηκε από την Επιτροπή και τον όμιλο της ΕΤΕπ. 
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κεφαλαίου που χρηματοδοτούνταν από εθνικούς πόρους στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η μελέτη 

αυτή επικαιροποιήθηκε το 2014 αλλά, λόγω της περιορισμένης εμβέλειά της, οι 

επισκοπήσεις για τα επιμέρους κράτη μέλη δεν είναι πλήρεις. 

 Σύμφωνα με την εκτίμηση του 2011, ο πλέον καταλυτικός αντίκτυπος αναμενόταν να 33.

καταγραφεί στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 και εξής. Ωστόσο, 

βάσει των συμβάσεων εγγύησης που υπεγράφησαν μεταξύ του ΕΤαΕ και των ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο πλαίσιο των δύο υπό εξέταση μέσων έως τα τέλη του 

2016, περίπου τα τρία τέταρτα των προβλεπόμενων δανείων θα χορηγηθούν σε τέσσερα 

κράτη μέλη που είχαν προσχωρήσει στην ΕΕ πριν από το 2004. Για την πλειονότητα των 

κρατών μελών που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 και εξής, ο αντίκτυπος των δύο 

μέσων ως προς την κάλυψη του ελλείμματος χρηματοδότησης είναι μικρότερος από ό,τι για 

τα προαναφερόμενα κράτη μέλη που ήταν οι κύριοι δικαιούχοι.  

 Το ΕΤΣΕ (βλέπε σημείο 17) θα αποτελέσει σημαντικό συμπλήρωμα για τα δύο μέσα. 34.

Στη γνώμη μας αριθ. 2/201617

 Όσον αφορά τα μέσα που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, σε 35.

παλαιότερη ειδική έκθεσή μας

, επισημαίναμε ήδη ότι, ως προς το ΕΤΣΕ, δεν είχε διενεργηθεί 

εκτίμηση και ανάλυση ούτε των αιτιών του ελλείμματος και των αναγκών της αγοράς ούτε 

του βέλτιστου τρόπου αντιμετώπισής τους. 

18

                                                       

17 Γνώμη αριθ. 2/2016, «Η πρόταση παράτασης και επέκτασης του ΕΤΣΕ είναι πρόωρη» 
(σημεία 21 και 22) (ΕΕ C 465 της 13.12.2016). 

 υπογραμμίσαμε το γεγονός ότι, για την περίοδο 

2007-2013, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δεν είχαν πάντα αξιολογήσει ορθά τις 

ανάγκες της αγοράς, με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός χρηματοοικονομικών μέσων να 

έχει μέγεθος μεγαλύτερο του αναγκαίου.  

18 Ειδική έκθεση του ΕΕΣ αριθ. 19/2016, με τίτλο «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά 
χρηματοοικονομικών μέσων: διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013», 
σημεία 46 έως 54 (http://eca.europa.eu). 
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Το ύψος των εξόδων και των σχετικών αμοιβών δεν είχε τεκμηριωθεί επαρκώς 

 Το ΕΤαΕ εισπράττει διοικητική αμοιβή ως αποζημίωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 36.

και αμοιβή επί των επιδόσεων, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία κινήτρων για την 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Το μέγιστο συνολικό ύψος της διοικητικής αμοιβής και της 

αμοιβής επί των επιδόσεων που χρεώνει το ΕΤαΕ καθ’ όλο τον κύκλο ζωής κάθε μέσου 

αντιστοιχεί στο 6 % της συνεισφοράς της ΕΕ. Η αμοιβή αυτή ανερχόταν σε 9 % για τα μέσα 

των περιόδων 1998-2000 και 2001-2006 αλλά, εν συνεχεία, η Επιτροπή πέτυχε τη μείωσή 

της σε 6 %. 

 Επίσης, η Επιτροπή: i) καταβάλλει στο ΕΤαΕ αμοιβή για την ταμειακή διαχείριση19

 Το μέγιστο ύψος των καταβλητέων εξόδων διαχείρισης και των σχετικών αμοιβών για 38.

τα δύο μέσα, καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους, ανέρχεται σε 129,7 εκατομμύρια ευρώ, όπως 

παρουσιάζεται αναλυτικά στον 

 των 37.

ποσών που καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στα δύο μέσα και ii) αποδίδει 

στο ΕΤαΕ ορισμένα άλλα απρόβλεπτα έξοδα διαχείρισης βάσει δικαιολογητικών. Το 

ανώτατο όριο του αθροίσματος αυτών των εξόδων έχει οριστεί στο 1 % της συνεισφοράς 

της ΕΕ στον Μηχανισμό Εγγύησης Δανείων και στο 1,5 % της συνεισφοράς της ΕΕ στον 

Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin.  

πίνακα 2. Τα έξοδα αυτά πρόκειται να αυξηθούν μόλις 

επισημοποιηθεί η συμπληρωματική συνεισφορά από το ΕΤΣΕ με τροποποίηση των 

συμφωνιών ανάθεσης (βλέπε σημείο 17

                                                       

19 Όσον αφορά τον Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, το ΕΤαΕ μεταβιβάζει την 
αμοιβή διαχείρισης στην ΕΤΕπ η οποία ασκεί στην πράξη την ταμειακή διαχείριση. 

).  
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Πίνακας 2 - Μέγιστο ύψος των καταβλητέων εξόδων διαχείρισης και των σχετικών 

αμοιβών (σε εκατομμύρια ευρώ) 

 Μηχανισμός 
Εγγύησης Δανείων 

Μηχανισμός 
Εγγυήσεων υπέρ των 

ΜΜΕ InnovFin 

ΣΥΝΟΛΟ 

Συνεισφορά της ΕΕ 717,00 1 060,00 1 777,00 
Σύνολο των εξόδων 
διαχείρισης και των 
σχετικών αμοιβών, εκ των 
οποίων 

50,18 79,50 129,68 

- Διοικητική αμοιβή 20,07 29,68 49,75 
- Αμοιβή επί των 

επιδόσεων 
22,94 33,92 56,86 

- Αμοιβή ταμειακής 
διαχείρισης και λοιπά 
έξοδα 

7,17 15,90 23,07 

Συνεισφορά της ΕΕ, 
αφαιρουμένων των 
εξόδων και αμοιβών 

666,82 980,50 1 647,32 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει πληροφοριών σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και των συμφωνιών ανάθεσης 
μεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤαΕ. 

 Τα ετήσια20 έξοδα διαχείρισης και οι σχετικές αμοιβές για τα δύο μέσα προβλέπεται να 39.

ανέλθουν σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου (μη λαμβανομένης υπόψη της 

συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ). Παρά το γεγονός ότι το ΕΤαΕ είναι κατά 

βάση δημόσιο ταμείο21

 Ως εκ τούτου, πριν από την έναρξη της φάσης διαπραγμάτευσης με το ΕΤαΕ, η 40.

Επιτροπή θα έπρεπε να διαθέτει στοιχεία σχετικά με τα έξοδα: i) στα οποία υποβλήθηκε το 

ΕΤαΕ για τη διαχείριση των προηγούμενων μέσων εγγύησης δανείων, ii) στα οποία 

υποβλήθηκαν οι εθνικοί εγγυοδοτικοί οργανισμοί στο πλαίσιο της λειτουργίας των μέσων 

εγγύησης δανείων και iii) τα οποία χρέωσε το ΕΤαΕ σε άλλους φορείς από τους οποίους είχε 

, με την ΕΕ να κατέχει το 29,81 % του μετοχικού κεφαλαίου, είναι 

σημαντικό να διασφαλιστεί το δέον επίπεδο αμοιβών. 

                                                       

20 Λαμβάνοντας υπόψη κύκλο ζωής 21 ετών. 

21 Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει το 28,1 % του μετοχικού κεφαλαίου και η ΕΤΕπ το 59,9 %. Το 
κεφάλαιο της ΕΤΕπ ανήκει στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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λάβει εντολή διαχείρισης (όπως η ΕΤΕπ ή ορισμένες εθνικές αρχές). Εξετάσαμε αν τα 

στοιχεία αυτά είχαν συγκεντρωθεί. 

 Διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή δεν είχε στη διάθεσή της λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 41.

το πραγματικό κόστος της διαχείρισης παλαιότερων συστημάτων. Περιορισμένες ήταν οι 

πληροφορίες που διέθετε σχετικά με τις αμοιβές που κατέβαλλαν άλλοι φορείς που είχαν 

αναθέσει στο ΕΤαΕ τη διαχείριση χρηματοοικονομικών μέσων για λογαριασμό τους και 

ελάχιστες ήταν οι ενέργειες που έγιναν προκειμένου να υπάρξει σύγκριση των εξόδων της 

με τα αντίστοιχα έξοδα δείγματος εγγυοδοτικών μέσων που εφαρμόζονται σε εθνικό 

επίπεδο. 

 Συγκριτικά, το ανώτατο όριο που επιβάλλεται από τους σχετικούς κανονισμούς στα 42.

έξοδα και τις αμοιβές διαχείρισης των μέσων εγγύησης που συγχρηματοδοτούνται από τα 

διαρθρωτικά ταμεία υπερβαίνει το 6 % που ισχύει για τα υπό κεντρική διαχείριση μέσα. 

Ωστόσο, τα πραγματικά έξοδα ήταν χαμηλότερα του ανώτατου ορίου. Σύμφωνα με 

ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των μέσων εγγύησης που 

συγχρηματοδοτήθηκαν από τα διαρθρωτικά ταμεία22 κατά την περίοδο 2007-2013, τα μέσα 

ετήσια23

 Επιπλέον των ανωτέρω αναφερόμενων αμοιβών, στην περίπτωση του Μηχανισμού 43.

Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, το ΕΤαΕ δικαιούται να εισπράττει αμοιβή ανάληψης 

κινδύνου ως αντιστάθμιση για την ανάληψη μέρους του κινδύνου που συνδέεται με το 

μέσο αυτό (βλέπε 

 έξοδα διαχείρισης και οι σχετικές αμοιβές κινούνται επί του παρόντος στα επίπεδα 

των ποσών που καταβάλλει η Επιτροπή για τα δύο μέσα που υποβάλαμε σε έλεγχο. 

σημείο 12 και γράφημα 1

 Ο κίνδυνος που συνδέεται με το άνοιγμα του ΕΤαΕ εξαρτάται από το προφίλ κινδύνου 44.

του σχετικού χαρτοφυλακίου και από το ύψος της συνεισφοράς της ΕΕ, η οποία 

). 

                                                       

22 Πηγή: Βλέπε υποσημείωση 11. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά, δεδομένου ότι για 
σημαντικό αριθμό ταμείων εγγυήσεων δεν είχαν γνωστοποιηθεί αμοιβές ή, ακόμη και αν είχαν 
δηλωθεί, ήταν μηδενικές. 

23 Εντούτοις, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ χωρών και χρηματοοικονομικών μέσων 
όσον αφορά τα έξοδα και τις σχετικές αμοιβές. Βλέπε ειδική έκθεση αριθ. 19/2016 του ΕΕΣ, 
σημεία 109 έως 131. 
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καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις και πριν από την τελική έγκριση των εγγυήσεων. Έως 

το 2022, στον Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin μπορούν να προστίθενται 

δάνεια, με αποτέλεσμα τη συνεχή μεταβολή του προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου. 

 Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί καταβάλλουν αμοιβή εγγύησης 45.

(βλέπε σημείο 11

 Η αμοιβή ανάληψης κινδύνου ορίζεται ετησίως στο 1,25 % του 80 % του ανεξόφλητου 46.

εγγυημένου ποσού (δεδομένου ότι η συνεισφορά της ΕΕ πρέπει να αντιστοιχεί στο 20 % του 

συνολικού εγγυημένου ποσού για το σύνολο των ενδιάμεσων οργανισμών). Το μέγιστο 

συνολικό ύψος της αμοιβής ανάληψης κινδύνου που μπορεί να χρεώσει το ΕΤαΕ καθ’ όλο 

τον κύκλο ζωής του Μηχανισμού αντιστοιχεί στο 10 % της συνεισφοράς της ΕΕ (ήτοι σε 

106 εκατομμύρια ευρώ).  

), η οποία αποτελεί έσοδο του Μηχανισμού. Η συνεισφορά της ΕΕ θα 

χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αμοιβών ανάληψης κινδύνου μόνο στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες η αμοιβή εγγύησης δεν επαρκεί για την κάλυψη ολόκληρου του ποσού της 

αμοιβής ανάληψης κινδύνου που δικαιούται το ΕΤαΕ. 

 Είναι πιθανόν η εν λόγω αμοιβή να είναι υπέρμετρη ως αντιστάθμιση για τον κίνδυνο 47.

που πράγματι αναλαμβάνει το ΕΤαΕ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η καταβαλλόμενη 

αμοιβή υπολογίζεται βάσει του 80 % του ανεξόφλητου εγγυημένου ποσού, ακόμη και όταν 

η ήδη καταβληθείσα συνεισφορά της ΕΕ υπερβαίνει το 20 % του εγγυημένου ποσού (με 

άλλα λόγια, όταν το πραγματικό άνοιγμα του ΕΤαΕ είναι χαμηλότερο του 80 %). Εντούτοις, 

δεν υπάρχει μηχανισμός για την επανεξέταση της αμοιβής ανάληψης κινδύνου που 

καταβάλλεται στο ΕΤαΕ έως και το 2022. Παραδείγματος χάριν, κατά την περίοδο 

2014-2015, η συνεισφορά της ΕΕ υπερέβη το ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό, με αποτέλεσμα 

το ΕΤαΕ να μην έχει αναλάβει κανέναν κίνδυνο. Παρ’ όλα αυτά, εισέπραξε περί 

τα 0,5 εκατομμύρια ευρώ ως αμοιβή ανάληψης κινδύνου.  

Η εφαρμογή άρχισε χωρίς καθυστέρηση 

 Προηγούμενοι έλεγχοί μας έδειξαν ότι η έναρξη εφαρμογής των χρηματοοικονομικών 48.

μέσων αποτελεί βασική πρόκληση, και ότι τυχόν καθυστερήσεις υπονομεύουν την επίτευξη 
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των στόχων24

 Ο Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων αποτέλεσε επί της ουσίας τη συνέχεια του 49.

προηγούμενου Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ, κάτι που διευκόλυνε την ταχεία 

εφαρμογή του. Ωστόσο, η ταχεία έναρξη της εφαρμογής του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ 

των ΜΜΕ InnovFin, ο οποίος από ορισμένες απόψεις ήταν καινοφανής ως μέσο, αποτέλεσε 

σημαντικό επίτευγμα. 

. Ως εκ τούτου, εξετάσαμε κατά πόσον αποφεύχθηκαν τέτοιου είδους 

καθυστερήσεις. 

 Για αμφότερα τα μέσα, οι συμφωνίες μεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤαΕ είχαν 50.

υπογραφεί έως τον Ιούλιο του 2014. Στο τέλος του 2014, το ΕΤαΕ είχε ήδη υπογράψει 

συμβάσεις εγγύησης με έξι ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με 

αναμενόμενο όγκο δανείων σχεδόν 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο τέλος του 2016, ο 

ρυθμός εκτέλεσης (ως ποσοστό της απορροφώμενης συνεισφοράς της ΕΕ) ήταν 80 %. Κατά 

την ίδια ημερομηνία, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είχαν χορηγήσει δάνεια 

που αντιστοιχούσαν περίπου στο 27 % του αναμενόμενου όγκου των δανείων. 

Τα μέσα εγγύησης δανείων δεν στόχευαν καταλλήλως στις επιχειρήσεις που 

αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην εξασφάλιση δανείου 

 Όσο σοβαρότερο είναι το προφίλ κινδύνου των δανειοληπτών, τόσο υψηλότερα 51.

επιτόκια και αμοιβές επιβάλλουν οι δανειστές. Ωστόσο, είναι επίσης πιθανό οι δανειστές να 

δείξουν απροθυμία να επιβάλουν υψηλότερο επιτόκιο ,αναλαμβάνοντας κινδύνους που 

υπερβαίνουν ένα ορισμένο επίπεδο, και να επιλέξουν να περιορίσουν τη δανειοδοτική 

δραστηριότητά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην χρηματοδοτηθούν ενδεχομένως 

βιώσιμα έργα, επειδή οι τράπεζες τα κρίνουν υψηλής επικινδυνότητας, ιδίως όταν οι 

δανειολήπτες δεν έχουν τα μέσα να αποδείξουν τη φερεγγυότητά τους ή/και τις 

                                                       

24 Παραδείγματος χάριν: ειδική έκθεση αριθ. 2/2012 του ΕΕΣ με τίτλο «Χρηματοπιστωτικά μέσα 
για τις ΜΜΕ συγχρηματοδοτηθέντα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», 
σημείο 88, ειδική έκθεση αριθ. 19/2016 του ΕΕΣ, σημείο 93, ειδική έκθεση αριθ. 5/2015 του 
ΕΕΣ με τίτλο «Αποτελούν τα χρηματοοικονομικά μέσα επιτυχές και ελπιδοφόρο εργαλείο για 
τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης;», σημείο 68 (http://eca.europa.eu). 
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πραγματικές προοπτικές του έργου του οποίου ζητούν τη χρηματοδότηση25

 Το γεγονός ότι δανειολήπτες με βιώσιμα έργα δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση 52.

αποτελεί το βασικό σκεπτικό της χρηματοδότησης μέσων εγγύησης δανείων από την ΕΕ, 

όπως δηλώνεται στα προπαρασκευαστικά έγγραφα και τους αντίστοιχους κανονισμούς για 

τη σύσταση των δύο μηχανισμών που εξετάστηκαν. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «ο 

Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων θα μειώσει «τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

οι βιώσιμες ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση είτε λόγω του 

θεωρούμενου υψηλότερου κινδύνου είτε λόγω της έλλειψης επαρκών εγγυήσεων»

. Για τους 

σκοπούς της παρούσας έκθεσης, οι βιώσιμες επιχειρήσεις που αδυνατούν να εξασφαλίσουν 

δάνεια από εμπορικούς δανειστές αναφέρονται ως «βιώσιμες επιχειρήσεις χωρίς 

δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση». 

26. Όσον 

αφορά τον Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, ο κανονισμός του 

προγράμματος «Ορίζων 2020»27 αναφέρεται στο γεγονός ότι «καθιερωμένες καινοτόμες 

επιχειρήσεις – μεγάλες αλλά και μικρές – [δεν] μπορούν να πάρουν δάνεια για 

δραστηριότητες Ε&Κ υψηλότερου κινδύνου». Ο ίδιος κανονισμός αναφέρει επίσης ότι «οι 

καινοτομίες που απαιτούνται για την επίτευξη των πολιτικών στόχων αποδεικνύονται 

εξαιρετικά ριψοκίνδυνες, κατά κανόνα, για να τις αντέξει η αγορά (…)». Επίσης, η διάταξη 

του δημοσιονομικού κανονισμού ότι «τα χρηματοδοτικά μέσα δεν προορίζονται να 

αντικαταστήσουν (…) την ιδιωτική χρηματοδότηση»28

                                                       

25 Παραδείγματος χάριν, η προθυμία του δανειολήπτη να παρέχει εξασφαλίσεις στην ποσότητα 
και ποιότητα που απαιτούνται μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη της φερεγγυότητάς του. Πηγή: 
Sebastian Schich, Byuoung-Hwan Kim, «Guarantee Arrangements for Financial Promises: How 
Widely Should the Safety Net be Cast?» OECD Journal: Financial Market Trends, τόμος 2011 – 
τεύχος 1.  

 υποδηλώνει την εστίαση σε 

«βιώσιμες επιχειρήσεις χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση». 

26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013. 

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013, παράρτημα I, μέρος ΙΙ, ενότητα 2.3. 

28 Άρθρο 140, παράγραφος 2, στοιχείο β), του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 
της 26.10.2012, σ. 1). 



 32 

 

 Συνεπώς, τα μέσα αυτά δεν σχεδιάστηκαν ώστε να λειτουργούν ως επιδοτήσεις 53.

γενικού χαρακτήρα που αποσκοπούν στη μείωση των εξόδων για τόκους των μικρότερων 

επιχειρήσεων εν γένει, ή των καινοτόμων επιχειρήσεων, αλλά προκειμένου να βελτιωθεί η 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που δεν θα εξασφάλιζαν δάνεια από 

εμπορικούς δανειστές. 

 Ως εκ τούτου, εξετάσαμε: 54.

α) αν οι εταιρείες που ωφελήθηκαν από τις εγγυήσεις δανείων είχαν αντιμετωπίσει 

δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση· 

β) αν η Επιτροπή αξιοποίησε κατά τρόπο αποτελεσματικό τα μέτρα προκειμένου να 

στοχεύσει ειδικά στις «βιώσιμες επιχειρήσεις χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση»· και 

γ) αν τα μέσα εφαρμόστηκαν επιτυχώς στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές 

δυσχέρειες. 

Αδυναμίες στη στόχευση σε βιώσιμες επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση 

 Βάσει του δείγματος δανείων (προς 96 επιχειρήσεις) που εξετάσαμε και το οποίο 55.

κάλυπτε και τα δύο μέσα, διαπιστώσαμε ότι μόνο το 40 % των δανείων είχε χορηγηθεί σε 

επιχειρήσεις οι οποίες, σε αντίθετη περίπτωση, θα είχαν αντιμετωπίσει δυσχέρειες στην 

εξασφάλιση χρηματοδότησης με εμπορικό δανεισμό. Το ποσοστό αυτό δεν διαφέρει 

σημαντικά από το 43 %29 που διαπιστώσαμε στο πλαίσιο του προηγούμενου ελέγχου που 

διενεργήσαμε σχετικά με τον Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ30

                                                       

29 Βάσει δείγματος 181 δανείων που χορήγησαν εννέα ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί. 

 (τον μηχανισμό που 

προηγήθηκε αυτού της εγγύησης δανείων), οι στόχοι του οποίου ήταν παραπλήσιοι και ο 

οποίος, σε μεγάλο βαθμό, βασιζόταν σε αντίστοιχους ενδιάμεσους οργανισμούς.  

30 Ειδική έκθεση αριθ. 4/2011 με τίτλο «Έλεγχος του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ», 
σημείο 103 (http://eca.europa.eu). 
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 Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, εάν έλειπε η 56.

εγγύηση της ΕΕ, δυσχέρειες στην εξασφάλιση εμπορικού δανείου θα είχε αντιμετωπίσει 

το 35 % των επιχειρήσεων. Ωστόσο, ακόμη και εντός της συγκεκριμένης υποομάδας 

καινοτόμων επιχειρήσεων, ορισμένες είχαν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με κεφάλαια 

επιχειρηματικού κινδύνου ή θα μπορούσαν να είχαν λάβει εμπορικό δάνειο με την παροχή 

προσωπικών εγγυήσεων. 

 Επίσης, συγκρίναμε τη στάση των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών του 57.

ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ως προς τη στόχευση στους προβλεπόμενους 

δικαιούχους31

α) την ηλικία και το μέγεθος της εταιρείας, δεδομένου ότι οι νεότερες και μικρότερου 

μεγέθους επιχειρήσεις τείνουν να αντιμετωπίζουν περισσότερους χρηματοδοτικούς 

περιορισμούς

. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήσαμε έμμεσους δείκτες που συνδέονται με 

τον βαθμό των περιορισμών χρηματοδότησης, ήτοι: 

32

β) το ύψος του δανείου έναντι του συνολικού ενεργητικού της εταιρείας για τη μέτρηση 

της οικονομικής σημασίας του δανεισμού ως πηγής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 

κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας.  

· και  

 Από τους προαναφερόμενους δείκτες προκύπτει μια εντυπωσιακή διαφορά μεταξύ της 58.

συμπεριφοράς των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών από τον δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin. Οι 

ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί του δημόσιου τομέα είχαν συστηματικά 

καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τη στόχευση σε επιχειρήσεις που πιθανότατα να είχαν 

πραγματικά ανάγκη την εγγύηση. Παραδείγματος χάριν, οι επιχειρήσεις ηλικίας κάτω των 

πέντε ετών αντιπροσώπευαν το 35 % του δανειακού χαρτοφυλακίου των ενδιάμεσων 

οργανισμών του δημόσιου τομέα, έναντι του 16 % του δανειακού χαρτοφυλακίου των 

                                                       

31 Βάση: συνολικός αριθμός επιχειρήσεων που είχαν δανειοδοτηθεί από ένα από τα δύο μέσα 
στις 30.6.2016. 

32 Βλέπε, παραδείγματος χάριν, Ferrando et al., «Assessing the financial and financing conditions 
of firms in Europe: the financial module in CompNet», ECB Working Paper Series No 1836, 2015 
(σ. 10). 
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ενδιάμεσων οργανισμών του ιδιωτικού τομέα. Ομοίως, οι ενδιάμεσοι οργανισμοί του 

δημόσιου τομέα ήταν πιθανότερο να χορηγήσουν σχετικά υψηλή χρηματοδότηση στους 

δικαιούχους: περισσότερο από το ήμισυ των χορηγηθέντων δανείων αντιστοιχούσε σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 10 % του συνολικού ενεργητικού του δανειολήπτη, ενώ αυτό 

ίσχυε μόνο για το ένα τέταρτο των δανείων που χορηγήθηκαν από ενδιάμεσους 

οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα33

 Το γεγονός ότι, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, οι 59.

ενδιάμεσοι οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα εστίασαν περισσότερο σε επιχειρήσεις με 

δυνατότητα πρόσβασης σε εμπορικό δανεισμό συνδέεται με τον τρόπο σύστασης του 

μέσου. Ο κανονισμός του προγράμματος «Ορίζων 2020» αναφέρει ότι ο Μηχανισμός 

αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια, αλλά 

δεν περιέχει ρητή απαίτηση για στόχευση σε «βιώσιμες επιχειρήσεις χωρίς δυνατότητα 

πρόσβασης σε χρηματοδότηση». Η συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤαΕ 

προβλέπει ότι σκοπός του Μηχανισμού είναι μόνον η παροχή κινήτρων ώστε οι ενδιάμεσοι 

οργανισμοί να διευρύνουν, άμεσα ή έμμεσα, τη χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια. 

Στις συμφωνίες του ΕΤαΕ με τους ενδιάμεσους οργανισμούς δεν προβλέπεται υποχρέωση 

των τελευταίων να εστιάζουν σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά 

την πρόσβαση σε εμπορικό δανεισμό. Ενώ οι ενδιάμεσοι οργανισμοί του δημόσιου τομέα 

είναι πιθανότερο να εστιάσουν σε τέτοιες επιχειρήσεις λόγω των πολιτικών στόχων τους, οι 

ενδιάμεσοι οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα δεν έχουν τέτοιο κίνητρο και η σύμβαση 

εγγύησης με το ΕΤαΕ δεν τους υποχρεώνει σε κάτι τέτοιο. Μάλιστα, ενδιάμεσος οργανισμός 

του ιδιωτικού τομέα στον οποίο πραγματοποιήσαμε επίσκεψη δεν ήταν καν ενήμερος για 

το γεγονός ότι έπρεπε να εστιάζει σε βιώσιμες επιχειρήσεις στις οποίες δεν χορηγούνταν 

δάνεια (βλέπε 

.  

σημείο 52

 Οι εταιρείες με επαρκή πρόσβαση σε χρηματοδότηση μπορούν και αυτές να 60.

επωφελούνται από την εγγύηση, παραδείγματος χάριν λαμβάνοντας δάνεια μεγαλύτερης 

διάρκειας ή μεγαλύτερου ύψους. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ 

). 

                                                       

33 Σημαντικές διαφορές εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και αν χρησιμοποιηθεί χαμηλότερο 
κατώτατο όριο. 
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των ΜΜΕ InnovFin, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να μειώνουν το 

επιτόκιο σε επίπεδα χαμηλότερα του επιτοκίου της αγοράς. Η εξοικονόμηση τόκων είναι 

ανάλογη του βαθμού επικινδυνότητας του δανειολήπτη. Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι 

επιχειρήσεις με δυνατότητα πρόσβασης σε εμπορικό δανεισμό τείνουν να είναι 

χαμηλότερης επικινδυνότητας, οι οικονομίες που επιτυγχάνονται είναι οριακές. Η μέση 

εξοικονόμηση πόρων που παρατηρήσαμε στο δείγμα μας κυμαινόταν μεταξύ 0,3 % 

και 0,4 %, δηλαδή το πολύ 1 000 ευρώ ετησίως για δάνειο ύψους 250 000 ευρώ (μέσος 

όρος στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin). 

Μολονότι η Επιτροπή βελτίωσε για ένα μέτρο τη στόχευση σε «βιώσιμες επιχειρήσεις 

χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση», δεν έχει ακόμη διερευνήσει ορισμένα 

άλλα πιθανά μέτρα, και ιδίως τον Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin 

 Στο πλαίσιο του προηγούμενου Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ, 61.

παρατηρούσαμε ήδη ότι σημαντικό μερίδιο των δικαιούχων ήταν επιχειρήσεις με 

δυνατότητα πρόσβασης σε εμπορικό δανεισμό και συστήσαμε «να προβλεφθούν 

κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του “φαινομένου αδράνειας”, αντλώντας, μεταξύ 

άλλων, ιδέες από βέλτιστες πρακτικές που ήδη εφαρμόζουν ορισμένοι διαμεσολαβητές»34. 

Στην απάντησή της στη σύσταση αυτή, η Επιτροπή συμφώνησε ότι κατάλληλα μέτρα για την 

ελαχιστοποίηση του “φαινομένου αδράνειας” πρέπει να προβλέπονται στο πλαίσιο κάθε 

μεταγενέστερου προγράμματος35

 Στη νομοθετική πρόταση που υπέβαλε για τον τρέχοντα Μηχανισμό Εγγύησης Δανείων, 62.

η Επιτροπή όρισε τα 150 000 ευρώ ως ανώτατο όριο των επιλέξιμων για κάλυψη με 

εγγύηση δανείων. Οι δανειολήπτες που ζητούν χαμηλότερα ποσά θεωρήθηκε ότι 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσχέρειες στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση. 

. 

 Μολονότι το εν λόγω ανώτατο όριο εγκρίθηκε, ο νομοθέτης προέβλεψε μία εξαίρεση. 63.

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγύησης Δανείων, είναι δυνατή η κάλυψη με εγγύηση και 

δανείων μεγαλύτερου ύψους, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι ο δικαιούχος δεν είναι 

                                                       

34 Ειδική έκθεση αριθ. 4/2011 του ΕΕΣ, σύσταση 5. 

35 Ειδική έκθεση αριθ. 4/2011 του ΕΕΣ, απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 103. 
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επιλέξιμος να λάβει εγγύηση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 

InnovFin36. Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί που είναι πρόθυμοι να εγκρίνουν δάνειο που 

υπερβαίνει το ανώτατο όριο πρέπει πρώτα να ελέγχουν ότι ο δανειολήπτης δεν πληροί 

κανένα από τα 14 κριτήρια επιλεξιμότητας που αφορούν την καινοτομία στο πλαίσιο του 

Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin (βλέπε σημείο 89

 Το ανώτατο όριο είχε επομένως ως αποτέλεσμα την εκ νέου εστίαση του Μηχανισμού 64.

Εγγύησης Δανείων σε γενικώς περισσότερο ριψοκίνδυνες, μικρότερες σε μέγεθος και 

νεότερες επιχειρήσεις. Αυτό αποδεικνύεται από διάφορα στατιστικά στοιχεία των 

δανειακών χαρτοφυλακίων: 

). Δεδομένου ότι 

πρόκειται για μια σχετικά περίπλοκη διαδικασία, με δυσνόητο σκεπτικό, οι περισσότεροι 

ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί χορηγούν εγγυημένα δάνεια που δεν 

υπερβαίνουν το ανώτατο όριο. 

α) το μέσο μέγεθος των δανείων ελαττώθηκε, με το μερίδιο των δανείων άνω των 

150 000 ευρώ να έχει μειωθεί από το 37 % που ήταν στο πλαίσιο του προηγούμενου 

μηχανισμού, στο 15,8 % στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγύησης Δανείων, και 

β) το μερίδιο των δανείων προς πολύ μικρές επιχειρήσεις (ήτοι με λιγότερους από δέκα 

εργαζομένους) αυξήθηκε σε 82 % έναντι 74 % στο πλαίσιο του προηγούμενου 

μηχανισμού. 

 Εντούτοις, εξακολουθούν να χορηγούνται εγγυήσεις για δάνεια μεγαλύτερου ύψους, 65.

σε ορισμένες περιπτώσεις και με καταστρατήγηση των κανόνων. Ένας ενδιάμεσος 

οργανισμός του Μηχανισμού Εγγύησης Δανείων (από τους τρεις που υποβάλαμε σε έλεγχο) 

παρέκαμψε το ανώτατο όριο επανειλημμένως, εγγυώμενος σειρά δανείων προς την ίδια 

εταιρεία την ίδια ημερομηνία. Η πρακτική αυτή έγινε αντιληπτή από το ΕΤαΕ, το οποίο 

ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες για μία περίπτωση, βάσει των οποίων απεδείχθη ότι η 

συγκεκριμένη περίπτωση βασιζόταν σε ευσταθές εμπορικό σκεπτικό. Τα δάνεια αυτά 

                                                       

36 Ο Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin μπορεί να καλύπτει δάνεια ύψους μεταξύ 
25 000 και 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. 
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αντιστοιχούσαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10 % του χαρτοφυλακίου εγγυημένων δανείων 

του συγκεκριμένου ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού.  

 Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται ότι οι εγγυήσεις χορηγούνται υπέρ 66.

βιώσιμων επιχειρήσεων χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση είναι τα ορθώς 

σχεδιασμένα κριτήρια επιλεξιμότητας (βλέπε παράδειγμα στο πλαίσιο 2). Στην περίπτωση 

του Μηχανισμού Εγγύησης Δανείων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας ορίζονται στις συμβάσεις 

εγγύησης με τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές. Ωστόσο, στην περίπτωση του 

Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, η Επιτροπή δεν επέβαλε τέτοια κριτήρια 

με τη συμφωνία ανάθεσης που υπέγραψε με το ΕΤαΕ (βλέπε σημείο 59

Πλαίσιο 2 - Παράδειγμα κριτηρίων επιλεξιμότητας που χρησιμοποιούν άλλοι οργανισμοί και τα 

οποία θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin 

). Παρ’ όλα αυτά, 

επισημαίνουμε ότι από τα 14 κριτήρια επιλεξιμότητας που εφαρμόζονται για την 

αξιολόγηση του καινοτόμου χαρακτήρα μιας επιχείρησης (εκ των οποίων πρέπει να 

πληρούται το ένα), δύο αφορούν τις νεότερες επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα εν λόγω δύο 

κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν από μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων που έλαβαν εγγυημένο 

δάνειο στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin (20 % στις 

31.12.2016). 

Το δανειοδοτικό πρόγραμμα «Small Business Administration» των ΗΠΑ απαιτεί από τους δανειστές 

να αιτιολογούν τη χρήση της εγγύησης, αποδεικνύοντας την αδυναμία του δανειολήπτη να 

εξασφαλίσει χρηματοδότηση από άλλες, συμβατικές πηγές χωρίς την εγγύηση. Μεταξύ άλλων, 

λαμβάνεται υπόψη η διαθέσιμη προσωπική περιουσία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. 

 Μια εναλλακτική προσέγγιση προκειμένου οι ενδιάμεσοι οργανισμοί του δημόσιου 67.

τομέα να διασφαλίζουν ότι αιτήσεις για εγγύηση υποβάλλονται κατά κύριο λόγο από 

«βιώσιμες επιχειρήσεις χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση» είναι η επιβολή 

επιτοκίων που υπερβαίνουν το μέσο επίπεδο της αγοράς. Πράγματι, οι επιχειρήσεις με 

δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση μπορούν να λαμβάνουν δάνεια με το επιτόκιο 

της αγοράς και, ως εκ τούτου, αποθαρρύνονται από το να υποβάλλουν αίτηση για 

ακριβότερο εγγυημένο δάνειο. Αυτές οι τιμολογιακές πολιτικές, που εφαρμόζονται από 
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ορισμένους εθνικούς αναπτυξιακούς οργανισμούς δεν χρησιμοποιούνται από τον 

Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin. 

 Οι ρυθμίσεις της Επιτροπής για την παρακολούθηση των μέσων εγγύησης δεν 68.

επιτρέπουν την εξακρίβωση σε περιοδική βάση του κατά πόσον οι ενδιάμεσοι οργανισμοί 

απευθύνονται σε «βιώσιμες επιχειρήσεις χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση». Στην περίπτωση του Μηχανισμού Εγγύησης Δανείων, ο δείκτης 

παρακολούθησης είναι το μερίδιο των επιχειρήσεων που θεωρούν ότι δεν θα είχαν 

χρηματοδοτηθεί χωρίς την εγγύηση. Εντούτοις, τα στοιχεία που απαιτούνται για αυτή την 

εξακρίβωση προβλέπεται να συγκεντρωθούν μέσω έρευνας δύο μόνον φορές κατά τη 

διάρκεια εφαρμογής του Μηχανισμού. Παρόμοιος δείκτης χρησιμοποιήθηκε για την 

αξιολόγηση του προηγούμενου μηχανισμού, αλλά το μέγεθος του δείγματος ήταν πολύ 

μικρό ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σε επίπεδο επιμέρους ενδιάμεσων οργανισμών. 

Στην περίπτωση του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin δεν χρησιμοποιείται 

τέτοιος δείκτης.  

 Στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία προτείνεται μια σειρά εναλλακτικών δεικτών 69.

(βλέπε πλαίσιο 3), οι οποίοι θα μπορούσαν να παρέχουν περισσότερο έγκαιρα ενδείξεις 

όσον αφορά το μερίδιο των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων με δυνατότητα πρόσβασης 

σε εμπορικό δανεισμό στο επίπεδο των επιμέρους ενδιάμεσων οργανισμών. Οι εν λόγω 

δείκτες βασίζονται σε δεδομένα προερχόμενα, κατά κανόνα, από τους φακέλους των 

δανείων και, συνεπώς, τα αναγκαία δεδομένα θα μπορούσαν να συλλέγονται από τους 

ενδιάμεσους οργανισμούς. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει μέχρι στιγμής εξετάσει κατά πόσον 

αυτοί οι εναλλακτικοί δείκτες είναι εφαρμόσιμοι. 
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Πλαίσιο 3 — Παραδείγματα εναλλακτικών δεικτών 

• Δείκτης επενδυτικών περιορισμών: Βασίζεται σε μέθοδο «ταξινόμησης a priori», στο πλαίσιο 

της οποίας σε κάθε επιχείρηση αποδίδεται ένας βαθμός οικονομικής δυσχέρειας βάσει 

συνόλου μεταβλητών που προέρχονται από τον ισολογισμό και τον λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσης τους, καθώς και από τη διασύνδεσή τους με ορισμένα 

επενδυτικά/χρηματοδοτικά σενάρια37

• Δείκτης χρηματοδοτικών περιορισμών: Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των 

επιχειρήσεων που μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης και 

βασίζεται σε μοντέλο που συνδέει τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών με τις απαντήσεις 

τους στην έρευνα της ΕΕ για την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε 

χρηματοδότηση

. 

38

• Υφιστάμενοι εθνικοί δείκτες, όπως ο κύκλος εργασιών και η αξιολόγηση πιστοληπτικής 

ικανότητας από την Banque de France για κάθε εταιρεία που υποβάλλει ετήσιους 

λογαριασμούς. 

. 

• Ειδικό προγνωστικό μοντέλο που αναπτύχθηκε με βάση έρευνες στο πλαίσιο παλαιότερων 

αξιολογήσεων ή επιστημονικών μελετών39

Η απορρόφηση των μέσων ήταν βραδεία στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 

οικονομικές δυσκολίες 

. 

 Οι περιοδικά εμφανιζόμενες οικονομικές υφέσεις, και συγκεκριμένα οι 70.

χρηματοπιστωτικές κρίσεις, αυξάνουν συνήθως το έλλειμμα δανεισμού (την αναγκαία αλλά 

μη διαθέσιμη χρηματοδότηση) για τις μικρότερες επιχειρήσεις40

                                                       

37 Ferrando and Ruggieri, «Financial Constraints and Productivity: Evidence from Euro Area 
Companies», ECB Working Paper Series No 1823, 2015. 

. Αυτός είναι ο λόγος για 

38 Ferrando et al., «Assessing the financial and financing conditions of firms in Europe: the 
financial module in CompNet», ECB Working Paper Series No 1836, 2015. 

39 Reint Gropp, Christian Gruendl and Andre Guettler, «The Impact of public guarantees on bank 
risk taking – Evidence from a natural experiment», ECB Working Paper Series No 1272, 
Δεκέμβριος 2010. 

40 «Credit Guarantee Schemes for SME lending in Central, Eastern and South -Eastern Europe», 
έκθεση της Vienna Initiative Working Group on Credit Guarantee Schemes, 2014. 
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τον οποίο η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων αυτών σε χρηματοδότηση 

αποτελούσε σημαντική συνιστώσα του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της 

οικονομίας του 200841

 Οι εθνικοί προϋπολογισμοί των εν λόγω τριών κρατών μελών υφίσταντο μεγάλες 71.

πιέσεις. Οι κυβερνήσεις τους δεν ήταν σε θέση να ενισχύσουν τα εθνικά εγγυοδοτικά 

συστήματα και το επίπεδο της εγγυοδοτικής δραστηριότητας με τη στήριξη του Δημοσίου 

σημείωσε απότομη πτώση. Δεδομένου ότι τα συστήματα της ΕΕ έχουν ως στόχο να δρουν 

συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες των κρατών μελών

 και για τον οποίο η Επιτροπή και τρία κράτη μέλη που λάμβαναν 

οικονομική συνδρομή από την ΕΕ (Λετονία, Ελλάδα και Πορτογαλία) συμφώνησαν να 

εφαρμόσουν διάφορα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.  

42

 Διαπιστώσαμε ότι τα υπό κεντρική διαχείριση μέσα εγγύησης της ΕΕ είχαν σημαντικά 72.

μικρότερη επιτυχία όσον αφορά την απορρόφηση σε αυτά τα κράτη μέλη, σε σύγκριση με 

τα συγχρηματοδοτούμενα από τα διαρθρωτικά ταμεία μέσα. Αν και ο μηχανισμός τον οποίο 

διαδέχθηκε ο Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων λειτουργούσε κατά την εποχή που ενέσκηψε 

η κρίση, από τα εν λόγω τρία αυτά κράτη μέλη το ΕΤαΕ υπέγραψε σύμβαση με έναν μόνο 

ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό στη Λετονία το 2009. Η απορρόφηση στο πλαίσιο 

του μηχανισμού που προηγήθηκε του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin και 

εφαρμοζόταν από τα τέλη του 2012, ήταν ικανοποιητική στην Πορτογαλία, όχι όμως και στα 

δύο άλλα κράτη μέλη.  

, αξιολογήσαμε κατά πόσο, 

στις εν λόγω χώρες, τα υπό κεντρική διαχείριση μέσα εγγύησης της ΕΕ και τα παρεμφερή 

μέσα που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία είχαν απορροφηθεί επιτυχώς. 

                                                       

41 COM(2008) 800 final της 26.11.2008, «Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της 
οικονομίας». 

42 Αιτιολογικές σκέψεις 3, 11 και 27 της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση 
προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) (ΕΕ L 310 
της 9.11.2006, σ. 15), αιτιολογική σκέψη 1, άρθρο 8, παράγραφος 1, και άρθρο 17, 
παράγραφος 1, του κανονισμού αριθ. 1287/2013 για τη θέσπιση προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME), αιτιολογικές 
σκέψεις 2, 20, 21 και 22 της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1).  
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 Τα διαρθρωτικά ταμεία συγχρηματοδότησαν εγγυήσεις και χρηματοδότησαν 73.

χρηματοοικονομικά μέσα επιμερισμού του κινδύνου. Αμφότερα τα μέσα αυτά 

αποσκοπούσαν στην κάλυψη του ελλείμματος δανεισμού που αντιμετώπιζαν οι μικρότερες 

επιχειρήσεις, αλλά μόνο το τελευταίο παρέχει τόσο κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου όσο 

και ρευστότητα σε ενδιάμεσους οργανισμούς. Το μειονέκτημα του «χρηματοδοτούμενου 

χρηματοοικονομικού μέσου επιμερισμού του κινδύνου» είναι ότι τα δάνεια προς 

μικρότερες επιχειρήσεις πρέπει να χρηματοδοτούνται είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει από 

δημόσιους πόρους43

 Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών μέσων που 74.

συγχρηματοδοτούνταν από τα διαρθρωτικά ταμεία, οι εκταμιεύσεις προς επιχειρήσεις δεν 

έγιναν την εποχή της μεγαλύτερης πίεσης, αλλά αργότερα. Στη Λετονία, μόλις το 16 % του 

ποσού που προβλέπεται για «χρηματοδοτούμενα χρηματοοικονομικά μέσα επιμερισμού 

κινδύνου» στο πλαίσιο του μηχανισμού που διαχειρίζεται το ΕΤαΕ

, με αποτέλεσμα στήριξη να μπορεί να παρέχεται σε μικρότερο αριθμό 

επιχειρήσεων. Διαπιστώσαμε ότι τα μέσα στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιήθηκαν 

δημόσιοι πόροι για τη χρηματοδότηση τουλάχιστον του ημίσεος των δανείων επιτύγχαναν 

καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την εκταμίευση χρημάτων προς επιχειρήσεις, διότι η 

παροχή ρευστότητας αντιστάθμιζε τα προβλήματα ρευστότητας των εμπορικών τραπεζών. 

Αυτό εξηγεί γιατί τα υπό κεντρική διαχείριση μέσα εγγύησης δανείων της ΕΕ, ως μέσα που 

δεν παρέχουν ρευστότητα σε εμπορικές τράπεζες, δεν απορροφήθηκαν σε ικανοποιητικό 

βαθμό στα εν λόγω κράτη μέλη.  

44

                                                       

43 Στην περίπτωση των εγγυήσεων, η μόχλευση (από την άποψη του όγκου των δανείων που 
οφείλονται σε δημόσια χρηματοδότηση) είναι κατά κανόνα υψηλότερη, καθότι ο δημόσιος 
προϋπολογισμός καλύπτει μόνο τις προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες. 

 εκταμιεύθηκε προς 

μικρότερες επιχειρήσεις κατά το διάστημα 2009-2012. Οι εκταμιεύσεις από 

χρηματοοικονομικά μέσα προς μικρότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα σημείωσαν επίσης 

καθυστερήσεις και επισπεύσθηκαν μόλις προς το τέλος της περιόδου διαθεσιμότητας, ήτοι 

το διάστημα 2015-2016. 

44 Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών πόρων για πολύ μικρές 
έως μεσαίες επιχειρήσεις (JEREMIE). 
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 Η βραδύτητα των εκταμιεύσεων προς τις μικρότερες επιχειρήσεις στο πλαίσιο των 75.

χρηματοοικονομικών μέσων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία έρχεται 

σε αντίθεση με τα επιτεύγματα του «Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη» (Institute for Growth) 

στην Ελλάδα. Το Ινστιτούτο αυτό, ένα μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ιδρύθηκε 

από το ελληνικό Δημόσιο και τη γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα Kreditanstalt für 

Wiederaufbau, ως έκτακτο μέτρο για τη χορήγηση δανείων σε μικρότερες επιχειρήσεις. 

Διέθετε κεφάλαιο 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο κατόρθωσε να μετατρέψει σε δάνεια 

σε διάστημα μικρότερο του έτους. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους εμπορικών τραπεζών 

στην Ελλάδα, με τους οποίους πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις, η ταχύτητα των 

εκταμιεύσεων αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι οι κανόνες ήταν πολύ απλούστεροι από 

εκείνους που ίσχυαν για τα μέσα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών 

ταμείων. 

 Η Επιτροπή δεν έμεινε αδρανής μπροστά στα προβλήματα απορρόφησης. Ειδικότερα, 76.

το 2011 επέτρεψε τη χρησιμοποίηση των χρηματοοικονομικών μέσων στο πλαίσιο των 

διαρθρωτικών ταμείων για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, κάτι που προηγουμένως 

επιτρεπόταν μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις. Αυτό είχε θετικό αντίκτυπο στις εκταμιεύσεις 

προς μικρότερες επιχειρήσεις και ήταν δικαιολογημένο δεδομένων των τότε συνθηκών. 

 Ωστόσο, το ιστορικό των εγγυήσεων δανείων δείχνει ότι οι αλλαγές αυτού του είδους 77.

δεν αντιστρέφονται όταν παύουν να ισχύουν οι ειδικές περιστάσεις, κάτι που, στη συνέχεια, 

έχει ως αποτέλεσμα για γενικότερη «χαλάρωση των όρων επιλεξιμότητας». Παραδείγματος 

χάριν, μολονότι οι μηχανισμοί που προηγήθηκαν του Μηχανισμού Εγγύησης Δανείων 

αρχικά επικεντρώνονταν στα επενδυτικά δάνεια, η χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης έχει 

καταστεί πλέον κοινή πρακτική. Ο μηχανισμός που προηγήθηκε του Μηχανισμού 

Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin κάλυπτε μόνο δάνεια με ελάχιστη διάρκεια δύο ετών. 

Ο Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin καλύπτει επίσης δάνεια ετήσιας 

διάρκειας, περιλαμβανομένων πιστωτικών γραμμών. Παρότι οι αλλαγές αυτού του είδους 

αναμφισβήτητα αυξάνουν την απορρόφηση των μέσων, επιτείνουν επίσης τον κίνδυνο 

αυτά να μην επιτύχουν αποτελεσματικά τους στόχους της δημόσιας πολιτικής ή να 

καταλήξουν να ανταγωνίζονται τον ιδιωτικό τομέα (βλέπε πλαίσιο 4). 
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Πλαίσιο 4 - Περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εγγυήσεις της ΕΕ καλύπτουν χρηματοοικονομικό 

προϊόν που δεν ανταποκρίνεται στους στόχους της πολιτικής τους 

Στόχος του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin είναι η στήριξη των δραστηριοτήτων 

καινοτομίας των επιχειρήσεων. Οι ετησίως ανακυκλούμενες πιστωτικές γραμμές ή τα δάνεια 

ετήσιας διάρκειας πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ωστόσο, αυτά τα είδη δανείων δεν 

εξασφαλίζουν την απαιτούμενη σταθερότητα για τη μεσοπρόθεσμη στήριξη έργων, όπως κατά 

κανόνα χρειάζεται προκειμένου να υπάρξει καινοτομία. 

Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο των εγγυήσεων δανείων της ΕΕ. Μέρος 

των εγγυήσεων αυτών χρηματοδοτούνταν από πόρους του ΕΤΣΕ και αναμενόταν να συμβάλουν 

στην επίτευξη του συνολικού στόχου του περί κινητοποίησης των επενδύσεων. Ωστόσο, τα δάνεια 

αυτά δεν οδηγούν πάντα σε νέες επενδύσεις. Το ένα πέμπτο των εταιρειών με εκπροσώπους των 

οποίων πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις και οι οποίες ωφελήθηκαν από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων 

υπέρ των ΜΜΕ InnovFin δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν τη σχέση μεταξύ του δανείου και μιας 

επένδυσης ή να εξηγήσουν με ποιον τρόπο το δάνειο θα συνέβαλε στην ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. 

Οι εγγυήσεις δανείων της ΕΕ θα έπρεπε να στηρίζουν επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε 

δανειακή χρηματοδότηση. Συνεπώς, η χρήση εγγυημένου δανείου για την αναχρηματοδότηση 

υπάρχοντος δεν επιτρέπεται. Ωστόσο, στην περίπτωση των δανείων κεφαλαίου κίνησης, αυτό είναι 

αδύνατο να ελεγχθεί. Στο πλαίσιο του ελέγχου μας, εντοπίσαμε ένα τέτοιο δάνειο, ύψους 

74 000 ευρώ.  

Μερική επίτευξη των στόχων 

 Τα δύο μέσα εγγύησης έχουν διαφορετικούς στόχους και, ως εκ τούτου, στην παρούσα 78.

ενότητα εξετάζονται χωριστά. Εξετάσαμε τα εξής: 

α) αν οι μηχανισμοί που προηγήθηκαν του Μηχανισμού Εγγύησης Δανείων ευνόησαν την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων, και 

β) αν ο Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin εστίασε στην υποστήριξη 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, 

με υψηλό δυναμικό αριστείας. 
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Οι μηχανισμοί που προηγήθηκαν του Μηχανισμού Εγγύησης Δανείων συνέβαλαν στην 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

 Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων μπορεί να εκδηλωθεί με τη δημιουργία θέσεων 79.

εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας ή του ποσοστού επιβίωσης. Προκειμένου να 

μετρηθεί ο αντίκτυπος μιας εγγύησης, δεν αρκεί, παραδείγματος χάριν, να συγκριθεί ο 

αριθμός των εργαζομένων σε μια δεδομένη εταιρεία πριν από την παροχή της εγγύησης με 

τον αντίστοιχο αριθμό μερικά έτη αργότερα, δεδομένου ότι στην τυχόν διαφορά είναι 

δυνατό να συνετέλεσαν και άλλοι παράγοντες45

 Στο πλαίσιο του παρόντος ελέγχου, αναθέσαμε σε εξωτερικούς συμβούλους την 80.

εκπόνηση αξιολόγησης του αντικτύπου βάσει αντιπαραδειγμάτων από την άποψη της 

μακροπρόθεσμης επίδρασης των εγγυήσεων δανείων της ΕΕ σε ένα κράτος μέλος, και 

συγκεκριμένα στη Γαλλία

. Αντ’ αυτού, η εκτίμηση της επίδρασης 

πρέπει να βασίζεται σε σύγκριση της πορείας των επιχειρήσεων που επωφελήθηκαν από τις 

εγγυήσεις με την πορεία που θα είχαν αν δεν είχαν λάβει αυτή τη στήριξη. 

46. Η συνεισφορά της ΕΕ προς τους γαλλικούς ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς των οποίων τα χαρτοφυλάκια εξετάστηκαν στο πλαίσιο 

της ανάλυσης αντιπροσώπευε περισσότερο από το 25 % του συνολικού προϋπολογισμού 

των μηχανισμών εγγύησης υπέρ των ΜΜΕ της περιόδου 2001-2013. Στο πλαίσιο της 

ανάλυσης έγινε σύγκριση μιας σειράς μεταβλητών αποτελέσματος47

                                                       

45 Το ζήτημα αυτό μας είχε ήδη απασχολήσει στο πλαίσιο των εργασιών μας σε σχέση με τον 
Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ, βλέπε ειδική έκθεση αριθ. 4/2011 του ΕΕΣ. 

 για μικρότερες 

επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν από εγγυήσεις δανείων της ΕΕ κατά την περίοδο 

2002-2012 με επιχειρήσεις που δεν είχαν λάβει εγγυήσεις της ΕΕ («ομάδα σύγκρισης»). Ο 

46 Η μελέτη εκπονήθηκε από ερευνητική ομάδα του Politecnico di Milano School of Management 
και του Emlyon Business School: Bertoni, Colombo και Quas (2016), «Final report: Long-term 
effects of loan portfolio guarantees on SMEs’ performance», (θα δημοσιευθεί προσεχώς).  

47 Το εργατικό κόστος (το συνολικό κόστος των εργαζομένων σε μια εταιρεία, που 
χρησιμοποιείται ως έμμεσος δείκτης του επιπέδου απασχόλησης), ο κύκλος εργασιών, το 
συνολικό ενεργητικό, ο δείκτης φερεγγυότητας (τα κεφάλαια που συνεισέφεραν οι μέτοχοι διά 
το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού), ο δείκτης γενικής ρευστότητας (κυκλοφορούν 
ενεργητικό διά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις), η απόδοση του ενεργητικού (κέρδη προ 
φόρων διαιρούμενα διά του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού), η συνολική παραγωγικότητα 
των συντελεστών παραγωγής και η πιθανότητα επιβίωσης. 
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αντίκτυπος αξιολογήθηκε για κάθε χρόνο της δεκαετούς περιόδου, αρχής γενομένης από το 

έτος μετά τη χορήγηση του δανείου. Στο παράρτημα ΙΙΙ

 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι θετικά ως προς όλες τις μεταβλητές 81.

αποτελέσματος που εξετάστηκαν. Οι δικαιούχοι εταιρείες αναπτύχθηκαν περισσότερο από 

τις εταιρείες της ομάδας σύγκρισης ως προς το συνολικό ενεργητικό, τον κύκλο εργασιών 

και το εργατικό κόστος. Έπειτα από μια αρχική πτώση της παραγωγικότητας, κατέστησαν 

επίσης παραγωγικότερες από τις εταιρείες της ομάδας σύγκρισης. Η αρχική πτώση της 

παραγωγικότητας είναι συνεπής με το γεγονός ότι απαιτείται χρόνος προκειμένου οι 

επενδύσεις να καταστούν πλήρως παραγωγικές. Ενώ τα δάνεια οδήγησαν αμέσως σχεδόν 

σε αύξηση του ενεργητικού, η επίδραση επί του κύκλου εργασιών και του εργατικού 

κόστους έγινε αισθητή δύο έως τρία χρόνια αργότερα. Τα εγγυημένα δάνεια αύξησαν 

περαιτέρω το χρέος των εταιρειών, χωρίς αυτό να τις καταστήσει δεν τις κατέστησε 

περισσότερο ευάλωτες. Μάλιστα, οι δικαιούχοι εταιρείες κινδύνευαν λιγότερο να 

διακόψουν τη δραστηριότητά τους σε σχέση με τις εταιρείες της ομάδας σύγκρισης 

(βλέπε 

 παρέχονται λεπτομερέστερα 

στοιχεία σχετικά με τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε. 

γράφημα 2). 
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Γράφημα 2 — Η επίδραση των εγγυημένων δανείων στις μικρότερες επιχειρήσεις 

 

 

Πηγή: ΕΕΣ βάσει της «Final report: Long-term effects of loan portfolio guarantees on SMEs’ performance», των Bertoni, Colombo και Quas (2016, θα 
δημοσιευθεί προσεχώς). 
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 Παρ’ όλο που τα θετικά αποτελέσματα συνιστούν επιτυχία, ο γενικός αντίκτυπος που 82.

παρατηρήθηκε στις μικρότερες γαλλικές επιχειρήσεις είναι περισσότερο περιορισμένος από 

τον εκτιμώμενο σε δύο άλλες μελέτες σχετικά με τα μέσα εγγύησης δανείων στη Γαλλία ή 

άλλες χώρες που εκπονήθηκαν βάσει παρόμοιας μεθοδολογίας (βλέπε πίνακα 3

Πίνακας 3 — Αντίκτυπος για τις μικρότερες επιχειρήσεις βάσει διαφορετικών μελετών 

).  

Μελέτη Εστίαση Αντίκτυπος στην 
απασχόληση 

Αντίκτυπος 
στον κύκλο 
εργασιών 

Bertoni, Colombo 
και Quas (2016) 

Εγγυήσεις δανείων της ΕΕ προς 
μικρότερες γαλλικές επιχειρήσεις 
κατά την περίοδο 2002-2012 

7,9 % το 4ο έτος 6,7 % το 4ο έτος 

Lelarge, C., Sraer, D. 
και Thesmar, D. 
(2010)48

Γαλλικό εγγυοδοτικό σύστημα για 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, κυρίως 
κατά την περίοδο 1995-2000   

16 % το 6ο έτος -- 

Asdrubali και 
Signore (2015)49

Εγγυήσεις δανείων της ΕΕ προς 
μικρότερες επιχειρήσεις σε χώρες 
της Κεντρικής, Ανατολικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά την 
περίοδο 2005-2007 

  
17,3 % 
το 5ο έτος 

19,6 % 
το 5ο έτος 

 Το 2005 η Επιτροπή βασίστηκε στην παραδοχή ότι το κόστος δημιουργίας/διατήρησης 83.

μίας θέσης εργασίας στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ ήταν 

1 330 ευρώ50

                                                       

48 Lelarge, C., Sraer, D. Και Thesmar, D., «Entrepreneurship and credit constraints: Evidence from a 
French loan guarantee program», International differences in entrepreneurship, University of 
Chicago Press, 2010, (σ. 243-273). 

. Αν υποτεθεί ότι η αύξηση του εργατικού κόστους, όπως απέδειξε η ανάλυση 

βάσει αντιπαραδειγμάτων, αντικατοπτρίζει μόνο την αύξηση της απασχόλησης, 

υπολογίσαμε ότι κάθε θέση εργασίας που δημιουργήθηκε ή διατηρήθηκε ως αποτέλεσμα 

των εγγυήσεων που χορήγησε η ΕΕ σε μικρότερες γαλλικές επιχειρήσεις κόστισε στην 

πραγματικότητα 8 000 έως 11 000 ευρώ, ήτοι ποσό επταπλάσιο του εκτιμηθέντος.  

49 Asdrubali Pierfederico, Signore Simone, «The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to 
SMEs, Evidence from CESEE Countries», EIF Research & Market Analysis, Working Paper 
2015/29. 

50 SEC(2005) 433 της 6.4.2005– «Annex to the Proposal for a Decision of the European Parliament 
and of the Council establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme 
(2007-2013)». 
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 Η ανάλυση επιβεβαίωσε επίσης ότι η αποτελεσματικότητα του μέσου αυξάνεται με τη 84.

βελτίωση της στόχευσης. Ειδικότερα, τα εγγυημένα δάνεια είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο 

στις μικρότερες και νεότερες εταιρείες, ήτοι σε εταιρείες που, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, είναι πιθανότερο να αντιμετωπίζουν περιορισμούς χρηματοδότησης. Με την 

αύξηση του ποσού της δημόσιας συνεισφοράς για κάθε ευρώ εγγυημένου δανείου 

(αναμενόμενη ζημία), αυξανόταν και ο αντίκτυπος των εγγυημένων δανείων 

(βλέπε πίνακα 4

Πίνακας 4 — Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εγγυήσεων 

). 

 Κύκλος 
εργασιών 

Εργατικό 
κόστος 

Στοιχεία 
ενεργητικού 

Μέγεθος 
Μεγαλύτερος αντίκτυπος στις μικρότερες εταιρείες (ήτοι 
εταιρείες με κύκλο εργασιών έως 370 000 ευρώ): 

+ 2,7 εκ.μ. + 4,4 εκ.μ. + 5,7 εκ.μ. 

Ηλικία 
Μεγαλύτερος αντίκτυπος στις νεότερες εταιρείες (ήτοι 
εταιρείες ηλικίας έως 7 ετών): 

- + 2,3 εκ.μ. - 

Δημόσια συνεισφορά 
Η αύξηση της δημόσιας συνεισφοράς κατά μία 
εκατοστιαία μονάδα για κάθε ευρώ εγγυημένου δανείου 
αύξησε την επίδραση κατά: 

+ 2,7 εκ.μ. + 3,9 εκ.μ. + 4,6 εκ.μ. 

Σημείωση: εκ.μ. = εκατοστιαία μονάδα. 

Πηγή: Bertoni et al. (2016). 

 Στο πλαίσιο του προηγούμενου ελέγχου μας σχετικά με τον Μηχανισμό Εγγυήσεων 85.

υπέρ των ΜΜΕ, παρατηρήσαμε ότι «τα αποτελέσματα [της εγγύησης] θα μπορούσαν 

ενδεχομένως να είχαν επιτευχθεί μέσω χρηματοδότησης από εθνικά καθεστώτα. (…) 

[Δεδομένου του μεγάλου μεριδίου των] δανειζομένων, οι επιχειρήσεις των οποίων 

δραστηριοποιούνται συνήθως σε τοπικό επίπεδο, δεν αποδεικνύεται επαρκώς η ανάγκη 

παρέμβασης της ΕΕ»51

                                                       

51 Ειδική έκθεση του ΕΕΣ αριθ. 4/2011, σημείο 104. 

. Η Επιτροπή έκανε δεκτή τη σχετική σύσταση και δήλωσε ότι «[τη] 

λαμβάνει ήδη υπόψη (…) κατά τη συζήτηση και τον σχεδιασμό της επόμενης γενεάς 

χρηματοπιστωτικών μέσων στο πλαίσιο του πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου μετά το 
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2013, σύμφωνα με το οποίο "η διατήρηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας" είναι μία 

από τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρούν όλα τα προτεινόμενα μέσα»52

 Το προηγούμενο συμπέρασμά μας όσον αφορά την αδυναμία απόδειξης της 86.

προστιθέμενης αξίας της ΕΕ εξακολουθεί να ισχύει για τον Μηχανισμό Εγγύησης Δανείων 

για τους ακόλουθους δύο λόγους. Πρώτον, στις νομοθετικές προτάσεις της σχετικά με τον 

Μηχανισμό Εγγύησης Δανείων, η Επιτροπή ανέφερε ότι το «διάδοχο πρόγραμμα (…) θα 

επικεντρωθεί περισσότερο σε εγγυήσεις οι οποίες στηρίζουν διασυνοριακό και πολυεθνικό 

δανεισμό, καθώς και τιτλοποίηση, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου»

.  

53, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της ΕΕ, κάτι που οι 

νομοθέτες, ωστόσο, δεν έλαβαν υπόψη τους κατά την κατάρτιση του κανονισμού που 

διέπει τον Μηχανισμό. Επιπλέον, κατά τον χρόνο του ελέγχου μας, οι διασυνοριακές ή 

πολυεθνικές εγγυήσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγύησης Δανείων ήταν 

περιορισμένες και δεν είχαν πραγματοποιηθεί πράξεις τιτλοποίησης. Ακόμη και στο πλαίσιο 

του προηγούμενου μέσου (του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ της περιόδου 

2007-2013), οι πράξεις τιτλοποίησης είχαν περιορισμένη επιτυχία, καθώς είχαν υπογραφεί 

μόνο δύο εξ αυτών. Μια εξήγηση για το γεγονός αυτό είναι η περιορισμένη δραστηριότητα 

στην αγορά τιτλοποιήσεων από το 200854

 Δεύτερον, μειώνεται η σημασία του αντικτύπου όσον αφορά την προβολή, το 87.

καταλυτικό αποτέλεσμα και την ανάπτυξη ικανοτήτων

.  

55 που αναφέρονται ως επιχείρημα 

για την ύπαρξη ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, ιδίως για τα κράτη μέλη που 

προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 και εξής (βλέπε επίσης σημείο 33

                                                       

52 Ομοίως, απάντηση της Επιτροπής στη σύσταση αριθ. 6. 

). Αυτό συμβαίνει διότι 

η χρήση χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ χρηματοοικονομικών μέσων αυξήθηκε σημαντικά 

53 COM(2011) 834 final της 31.11.2011, με τίτλο «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (2014-2020)». 

54 Συγκεφαλαιωτική έκθεση αξιολόγησης της μονάδας αξιολόγησης χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ 
«EIF’s SME Securitisation Activities, 2004 – 2015», Μάρτιος 2017. 

55 Πρόκειται για τη δυνατότητα της παρέμβασης της ΕΕ να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις στα 
κράτη μέλη και να μεταφέρει τεχνογνωσία από την ΕΕ και το ΕΤαΕ σε αρχές ή/και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των κρατών μελών. 
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τα τελευταία έτη (βλέπε σημεία 13, 17 και 18), με αποτέλεσμα την αύξηση της 

εμπειρογνωσίας των κρατών μελών στην εφαρμογή μέσων αυτού του είδους, που, με τη 

σειρά της, μειώνει την ανάγκη για μέσα εγγύησης από την ΕΕ56. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 

μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαρθρωτικά ταμεία προκειμένου να χρηματοδοτούν δικά 

τους, εθνικά μέσα (βλέπε σημεία 72 έως 74

Ο Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin δεν στόχευσε καταλλήλως στις 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας με υψηλό δυναμικό αριστείας 

).  

 Ο Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin διέπεται από τον κανονισμό του 88.

προγράμματος «Ορίζων 2020». Πρόκειται για έναν γενικό κανονισμό που διέπει 

παρεμβάσεις που λαμβάνουν διάφορες μορφές, όπως επιχορηγήσεις, εγγυήσεις ή 

χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια. Ως γενικός κανονισμός, καλύπτει όλα τα είδη 

καινοτομίας. Εντούτοις, για τον Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, ορίζει ότι 

αυτός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην υποστήριξη επιχειρήσεων που «διεξάγουν 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας (…) με υψηλό δυναμικό αριστείας»57

 Δεδομένου ότι ο κανονισμός του προγράμματος «Ορίζων 2020» δεν περιέχει ορισμό 89.

των «ριψοκίνδυνων επενδύσεων» στην έρευνα και την καινοτομία «με υψηλό δυναμικό 

αριστείας», η Επιτροπή όρισε 14 κριτήρια επιλεξιμότητας σχετικά με την καινοτομία 

(βλέπε 

. Οι 

δραστηριότητες αυτές συνοδεύονται από ριψοκίνδυνες επενδύσεις. 

παράρτημα IV

                                                       

56 Βλέπε επίσης την «Τελική αξιολόγηση του προγράμματος για την επιχειρηματικότητα και την 
καινοτομία» (Final Evaluation of the Entrepreneurship and Innovation Programme), στην οποία 
αναφέρεται ότι αφότου μια προσέγγιση εδραιωθεί και υιοθετηθεί ευρέως, τα 
χρηματοοικονομικά μέσα πρέπει να εξελιχθούν. Centre for Strategy and Evaluation Services 
LLP, Απρίλιος 2011. 

). Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν εγγυημένο δάνειο πρέπει 

να πληρούν ένα από αυτά. Τα κριτήρια καλύπτουν ευρύ φάσμα πιθανών χαρακτηριστικών 

των επιχειρήσεων, όπως ένα ορισμένο επίπεδο δαπανών για δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας, την απονομή βραβείου καινοτομίας, την εξασφάλιση επιχορήγησης δανείου 

που αποσκοπεί στη στήριξη της έρευνας ή της καινοτομίας, την καταχώριση δικαιωμάτων 

57 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013, παράρτημα 1, σ. 144. 
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τεχνολογίας, την ταχεία ανάπτυξη ή τη χρηματοδότηση από ταμείο επιχειρηματικών 

κεφαλαίων ή επιχειρηματικό άγγελο.  

 Δύο από τα τρία συχνότερα χρησιμοποιούμενα κριτήρια είναι αρκετά αόριστα: 90.

α) κριτήριο χρησιμοποιούμενο στο 27 % των περιπτώσεων (στοιχεία του τέλους 

του 2016): ο δικαιούχος προτίθεται να επενδύσει στην παραγωγή, την ανάπτυξη ή την 

εφαρμογή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών με 

χαρακτήρα καινοτομίας, που συνοδεύονται από κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής 

αποτυχίας· 

β) κριτήριο χρησιμοποιούμενο στο 12 % των περιπτώσεων: ο δικαιούχος 

δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη αγορά επί λιγότερα από επτά έτη και οι δαπάνες 

του για έρευνα και καινοτομία αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 5 % του συνόλου των 

λειτουργικών δαπανών του σε ένα τουλάχιστον από τα τρία τελευταία έτη πριν από την 

υποβολή της αίτησής του. 

 Βάσει της ανάλυσης των δανείων του δείγματός μας, εξετάσαμε κατά πόσον 91.

επιτεύχθηκε αυτή η στόχευση που προβλέπει ο κανονισμός. Κατατάξαμε τις εταιρείες σε 

τρεις ομάδες: i) χωρίς κανένα χαρακτηριστικό καινοτομίας (15 % του δείγματός μας), ii) με 

ανάπτυξη τυπικών προϊόντων ή διεργασιών (50 % του δείγματός μας) και iii) με 

χαρακτηριστικά καινοτομίας που ενέχει υψηλό κίνδυνο (35 % του δείγματός μας). 

Στο πλαίσιο 5 παρατίθενται παραδείγματα έργων και εταιρειών από κάθε κατηγορία. Ως 

καινοτομίες που προέκυψαν από την ανάπτυξη τυπικών προϊόντων ή διεργασιών νοούνται 

εκείνες που συνιστούν νεωτερισμό μόνο για τη συγκεκριμένη εταιρεία (δηλαδή τα προϊόντα 

ή οι διεργασίες πιθανόν να υπάρχουν ήδη στην αγορά)58

                                                       

58 Βλέπε γλωσσάριο της Eurostat (

. Ωστόσο, η καινοτομία που ενέχει 

υψηλό κίνδυνο δεν περιορίζεται μόνο στην εταιρεία, αλλά εκτείνεται και πέραν αυτής. 

Διαπιστώσαμε ότι μόλις το 35 % των εταιρειών υπάγεται σε αυτή την κατηγορία. Ωστόσο, 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained): Οι 
καινοτομίες θα πρέπει να αποτελούν νεωτερισμό για τη συγκεκριμένη επιχείρηση: τα 
καινοτόμα προϊόντα δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκη να είναι νέα στην αγορά και, στην περίπτωση 
των καινοτόμων διεργασιών, η επιχείρηση δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκη να είναι η πρώτη που 
την καθιέρωσε. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained�
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ακόμη και μεταξύ αυτών, οι δραστηριότητες καινοτομίας αποτελούσαν χαρακτηριστικό 

μικρού μόνον αριθμού εταιρειών. 

 Έτσι, το 65 % των εταιρειών του δείγματός μας ανταποκρινόταν στην ευρεία έννοια της 92.

καινοτομίας, παρ’ όλο που έμφαση θα έπρεπε να είχε δοθεί στη στενότερή της έννοια, αυτή 

με υψηλό δυναμικό αριστείας (βλέπε σημείο 88

Πλαίσιο 5 - Παραδείγματα έργων και εταιρειών που επωφελήθηκαν από τον Μηχανισμό 

Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin 

). 

• Διαδικτυακός έμπορος παιδικών ενδυμάτων χρησιμοποίησε το εγγυημένο δάνειο προκειμένου 

να χρηματοδοτήσει την αύξηση των αποθεμάτων του. 

Χωρίς κανένα χαρακτηριστικό καινοτομίας 

• Εστιατόριο που λειτουργεί στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης χρησιμοποίησε το δάνειο για 

τη χρηματοδότηση της επέκτασης κατά 25 % των χώρων του.  

• Τα δάνειο χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης μιας εφαρμογής για έξυπνα 

τηλέφωνα, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με αίθουσες συνεδριάσεων (χωρητικότητα, 

εξοπλισμός, διαθεσιμότητα). Τέτοιου είδους εργαλεία υπάρχουν ήδη. 

Ανάπτυξη τυπικών προϊόντων ή διεργασιών 

• Εταιρεία παραγωγής θεατρικού εξοπλισμού χρησιμοποίησε το δάνειο αποκλειστικά ως 

κεφάλαιο κίνησης. Η εταιρεία αυτή εστιάζει στην ανάπτυξη προϊόντων παρόμοιων με άλλα που 

κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. 

• Το δάνειο χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της κατασκευής μονάδας παραγωγής 

βιοαερίου από αστικά απόβλητα. Παρά το γεγονός ότι τέτοιες εγκαταστάσεις λειτουργούν σε 

γειτονικές χώρες, για τη συγκεκριμένη χώρα ήταν ένα καινοτόμο έργο, με αποτέλεσμα να 

αποτελεί επένδυση υψηλότερου κινδύνου. 

Καινοτομία που ενέχει υψηλό κίνδυνο 

• Το δάνειο χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη ενός συστήματος ψύξης τρισδιάστατης 

εκτύπωσης που αποτελεί τμήμα μεταλλικών καλουπιών για την παραγωγή πλαστικών. 

Παρόμοια συστήματα χρησιμοποιούν και άλλες εταιρείες, αλλά η πολυπλοκότητα του έργου 

και η τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιήθηκε του προσέδωσαν χαρακτήρα επένδυσης 

υψηλότερου κινδύνου. 
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• Το δάνειο χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση επένδυσης σε εξοπλισμό παραγωγής 

ενός νέου είδους προϊόντος χρωματογραφίας προς χρήση από τη φαρμακευτική βιομηχανία. Η 

ιδιαιτερότητα του προϊόντος είναι ότι έχει τις ίδιες επιδόσεις με υπάρχον προϊόν, αλλά με 

χαμηλότερο κόστος. Το προϊόν αναπτύχθηκε βάσει των αποτελεσμάτων έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε από το έβδομο πρόγραμμα-

πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. 

 Προκειμένου να παρακολουθεί τις επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας των 93.

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη, η Επιτροπή χρησιμοποιεί ως δείκτη «το ποσοστό 

των συμμετεχουσών ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες που συνιστούν νεωτερισμό για την 

εταιρεία ή την αγορά». Ο δείκτης αυτός δεν ξεχωρίζει την καινοτομία υψηλού κινδύνου με 

υψηλό δυναμικό αριστείας και, συνεπώς, απηχεί έναν ευρύτερο ορισμό της καινοτομίας59. 

Επιπλέον, η τιμή-στόχος του 50 % που ορίζει η Επιτροπή για τον δείκτη αυτό είναι μάλλον 

χαμηλή. Δεδομένου ότι το ήμισυ περίπου των ευρωπαϊκών εταιρειών ασκεί κάποια 

δραστηριότητα καινοτομίας υπό ευρεία έννοια, η επίτευξη του στόχου αυτού δεν μπορεί να 

θεωρηθεί επιτυχία60

 Επίσης, συγκρίναμε τον Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin με άλλα 94.

καθεστώτα στήριξης που απευθύνονται σε καινοτόμες μικρότερες επιχειρήσεις και 

αξιολογήσαμε τις επιδόσεις των επιμέρους ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ως 

προς τη στόχευση σε επιχειρήσεις έντασης γνώσης

. Η Επιτροπή θα μπορούσε πιθανότατα να επιτύχει τον ίδιο στόχο 

κατανέμοντας απλώς τη χρηματοδότηση μεταξύ εταιρειών κατά τρόπο τυχαίο. 

61

                                                       

59 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης που διενεργήθηκε το 2011 από την Economisti 
Associati et al. (βλέπε υποσημείωση 14), θεωρήθηκε ότι είναι ουσιαστικότερος ο στενότερος 
ορισμός της καινοτομίας. Ένας τέτοιος ορισμός θα περιελάμβανε τον καινοτόμο χαρακτήρα 
των προϊόντων για την αγορά ή τη συμβολή των νέων προϊόντων/έργων στον κύκλο εργασιών. 

. Βασιστήκαμε στην ένταση γνώσης της 

60 Στο πλαίσιο της κοινοτικής έρευνας για την καινοτοµία του 2012 αναφέρθηκε ότι το 52,8 % των 
επιχειρήσεων είχε «δραστηριότητα καινοτομίας» κατά το διάστημα 2008-2010. Στην κοινοτική 
έρευνα για την καινοτοµία του 2014 αναφέρεται επίπεδο καινοτομίας 48,9 % μεταξύ 2010 
και 2012 και 49,1 % μεταξύ 2012 και 2014. 

61 Βάση: συνολικός αριθμός επιχειρήσεων που είχαν λάβει δάνειο στις 30.6.2016. 



 54 

 

κύριας δραστηριότητας62 κάθε εταιρείας, καθώς αυτή αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη της 

πιθανότητας η εταιρεία να ασκεί δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας με υψηλό 

δυναμικό αριστείας. Πράγματι, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της 

βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας ή των υπηρεσιών έντασης γνώσης είναι πιθανότερο να 

καινοτομούν. Συνεπώς, εάν ο Μηχανισμός στοχεύσει κατά τρόπο αποτελεσματικό στην 

καινοτομία, οι δικαιούχοι εταιρείες αναπόφευκτα θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από 

τους κλάδους έντασης καινοτομίας. Η στόχευση στους κλάδους της βιομηχανίας υψηλής 

τεχνολογίας και των υπηρεσιών έντασης γνώσης είναι επίσης σημαντική από πλευράς 

πολιτικής (βλέπε πλαίσιο 6

Πλαίσιο 6 - Η σημασία των κλάδων έντασης γνώσης και τεχνολογίας 

).  

Κάθε εταιρεία, σε κάθε κλάδο, μπορεί να καινοτομήσει. Ωστόσο, για τον σκοπό αυτό, συχνά 

απαιτούνται συγκεκριμένες εισροές, ήτοι δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης ή/και ανθρώπινο 

δυναμικό με ανώτερες σπουδές. Αυτά είναι τα δύο κριτήρια που χρησιμοποιεί η Eurostat για την 

ταξινόμηση των οικονομικών κλάδων βάσει της έντασης τεχνολογίας και γνώσης.  

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ευρώπη πάσχει από χαμηλή παραγωγικότητα και φθίνουσα 

ανταγωνιστικότητα λόγω του παρατηρούμενου ελλείμματος καινοτομίας. Ιστορικά, η Ευρώπη 

διαθέτει ισχυρή επιστημονική βάση, αλλά εμφανίζει χαμηλές επιδόσεις στη μετατροπή των 

επιστημονικών ανακαλύψεων σε προϊόντα63. Το πρόβλημα αυτό, όμως, δεν είναι χαρακτηριστικό 

του συνόλου της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Εκείνοι που επενδύουν περισσότερο στην έρευνα και 

την τεχνολογία στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται στους κλάδους μεσαίας τεχνολογίας π.χ. στον 

κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ωστόσο, το βασικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στη μειωμένη 

δραστηριότητα στους τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως η φαρμακευτική βιομηχανία, η 

βιοτεχνολογία, η πληροφορική και η τεχνολογία των πληροφοριών64

                                                       

62 Βάσει του συγκεντρωτικού πίνακα κωδικών δραστηριότητας που χρησιμοποιεί η Eurostat για 
την κατάρτιση στατιστικών για τους κλάδους της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας και των 
υπηρεσιών έντασης γνώσης. 

. Ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί 

63 SEC(2011) 1427 final της 30.11.2011 «Impact Assessment accompanying the Communication 
from the Commission «Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and 
Innovation’». 

64 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Θεματικά έγγραφα για την ομάδα υψηλού επιπέδου για τη 
μεγιστοποίηση του αντικτύπου των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, 2017. 
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μεγαλύτερη έμφαση στους κλάδους μεγαλύτερης έντασης γνώσης και τεχνολογίας, όχι μόνον 

επειδή η Ευρώπη υστερεί στους τομείς υψηλής τεχνολογίας, αλλά και διότι οι επιχειρήσεις στους 

κλάδους μεγαλύτερης έντασης γνώσης και τεχνολογίας έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

καινοτομήσουν65

 Διαπιστώσαμε ότι ο Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin στήριζε 95.

επιχειρήσεις έντασης γνώσης σε μεγαλύτερο βαθμό από τον προηγούμενο μηχανισμό, το 

Μέσο Επιμερισμού του Κινδύνου. Ο ολοένα σημαντικότερος ρόλος που διαδραματίζουν 

ενδιάμεσοι οργανισμοί του δημόσιου τομέα συνετέλεσε στη μεγαλύτερη εστίαση στις 

επιχειρήσεις έντασης γνώσης. Το μερίδιο αυτών των επιχειρήσεων στα χαρτοφυλάκια των 

ενδιάμεσων οργανισμών από τον δημόσιο τομέα που εφαρμόζουν τον Μηχανισμό 

Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin (76 %) είναι αντίστοιχο με το μερίδιο που επιτεύχθηκε 

στο πλαίσιο των συστημάτων επιχορηγήσεων του προγράμματος «Ορίζων 2020», τα οποία 

απευθύνονταν σε μικρότερες επιχειρήσεις. Αντιθέτως, οι ενδιάμεσοι οργανισμοί του 

ιδιωτικού τομέα εστιάζουν σε πολύ μικρότερο βαθμό σε επιχειρήσεις έντασης γνώσης 

(41 %), μειώνοντας έτσι το συνολικό μερίδιο για τον Μηχανισμό στο σύνολό του 

(βλέπε 

. 

γράφημα 3

                                                       

65 Βάσει των αποτελεσμάτων της κοινοτικής έρευνας για την καινοτομία του 2014.  

).  
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Γράφημα 3 - Η ένταση γνώσης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη από τον 

Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin και συστήματα που απευθύνονται σε 

μικρότερες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» 

 

Σημ.: Οι τομείς έντασης γνώσης και τεχνολογίας περιλαμβάνουν τη βιομηχανία υψηλής 
τεχνολογίας, τη βιομηχανία μεσαίας τεχνολογίας και τις υπηρεσίες έντασης γνώσης, όπως 
ορίζονται στη σχετική κατευθυντήρια οδηγία της Eurostat. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων που διαβίβασαν το ΕΤαΕ και η Επιτροπή.  

Το σύστημα αξιολόγησης της Επιτροπής δεν παρείχε επαρκή στοιχεία για την 

αποτελεσματικότητα των μέσων 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί μέσα εγγύησης δανείων προς μικρότερες 96.

επιχειρήσεις από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η εστίαση των εν λόγω εγγυήσεων 

εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου, αλλά κύριος στόχος παρέμεινε η βελτίωση της 

πρόσβασης των μικρότερων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και η στήριξη της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, με σκοπό τη βιώσιμη προώθηση της ανάπτυξης 

των μικρότερων επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Για 

καθένα από τα μέσα, ο σχετικός κανονισμός ορίζει προθεσμίες για τις ενδιάμεσες ή/και τις 

τελικές αξιολογήσεις, καθώς και το περιεχόμενό τους. Μεταξύ άλλων, οι αξιολογήσεις 

έπρεπε να απαντούν στο ερώτημα «Πόσο αποτελεσματική ήταν η παρέμβαση της ΕΕ (ήτοι 

των εγγυήσεων δανείων);» Ως εκ τούτου, εξετάσαμε: 
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α) αν οι προηγούμενες αξιολογήσεις κατέδειξαν την αποτελεσματικότητα των μέσων 

εγγύησης δανείων· και 

β) αν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις για την αξιολόγηση των τρεχόντων μέσων είναι οι 

ενδεδειγμένες. 

Οι προηγούμενες αξιολογήσεις δεν παρείχαν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των μέσων 

 Κατά τα 18 έτη που μεσολάβησαν από την καθιέρωση των πρώτων μέσων εγγύησης 97.

δανείων της ΕΕ, η Επιτροπή υπέβαλε τρεις ενδιάμεσες και δύο τελικές αξιολογήσεις. 

Ωστόσο, καμία από αυτές δεν παρείχε αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο των 

εγγυήσεων. Κατά κανόνα, στις αξιολογήσεις εκφράζεται ικανοποίηση για το συνολικό ύψος 

των εγγυημένων δανείων ή για τον αριθμό των μικρότερων επιχειρήσεων που έλαβαν 

στήριξη. Ωστόσο, οι εν λόγω δείκτες δεν μετρούν επαρκώς την αποτελεσματικότητα ή τα 

οφέλη από την άποψη της ευημερίας66

 Οι αξιολογήσεις στηρίχθηκαν ως επί το πλείστον σε ποιοτικές μεθόδους, όπως 98.

παραδείγματος χάριν σε συνεντεύξεις και έρευνες, ενώ παραβλέφθηκαν οι ποσοτικές 

μέθοδοι. Επιπλέον, οι αξιολογήσεις δεν απέδειξαν ότι οι διαπιστωθείσες αλλαγές σε 

επίπεδο δικαιούχων οφείλονταν στις εγγυήσεις και όχι σε άλλους παράγοντες. Προκειμένου 

να αντισταθμιστεί η έλλειψη πληρότητας των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν έρευνες οι 

οποίες όμως δεν είχαν σχεδιαστεί για να αποδίδουν τις διαπιστούμενες αλλαγές στο μέσο 

εγγύησης. Το γεγονός δε ότι οι έρευνες έγιναν αρκετά χρόνια μετά τη χορήγηση των 

εγγυημένων δανείων στις εταιρείες αυξάνει τον κίνδυνο αναξιοπιστίας των στοιχείων.  

. 

 Η απουσία αξιόπιστων αξιολογήσεων οφείλεται σε δύο ακόμη λόγους. Πρώτον, αυτές 99.

διενεργήθηκαν σε υπερβολικά πρώιμο στάδιο. Ειδικότερα, η τελική αξιολόγηση 

διενεργήθηκε λίγο μετά τα μέσα του κύκλου του προγράμματος. Δεύτερον, η εμβέλειά τους 

ήταν πολύ περιορισμένη, καθώς επικεντρώνονταν μόνο στο τρέχον πρόγραμμα, χωρίς να 

                                                       

66 Όπως τονίζεται στη μελέτη των Bosworth, Barry, Andrew S. Carron και Elisabeth Rhyne, «The 
Economics of Federal Credit Programs», Washington DC: Brookings Institution, 1987. 
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καλύπτουν τον αντίκτυπο προηγούμενων, και σε μεγάλο βαθμό παρόμοιων, 

προγραμμάτων. 

Μολονότι η συγκέντρωση στοιχείων ενόψει μελλοντικών αξιολογήσεων βελτιώθηκε, 

εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες 

 Η μεθοδολογία αξιολόγησης του αντικτύπου είναι ευκολότερο να αναπτυχθεί και να 100.

εδραιωθεί κατά τον σχεδιασμό ενός νέου προγράμματος. Οι ανάγκες όσον αφορά τη 

συγκέντρωση στοιχείων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εξ αρχής και όχι όταν το πρόγραμμα 

λειτουργεί ήδη επί σειρά ετών67

 Το ΕΤαΕ και η Επιτροπή έκαναν πρόσφατα ορισμένες κινήσεις για τη βελτίωση της 101.

διαδικασίας αξιολόγησης. Πρώτον, η Επιτροπή προγραμματίζει να διενεργήσει τις τελικές 

αξιολογήσεις σε πολύ μεταγενέστερο στάδιο του κύκλου του προγράμματος. Δεύτερον, οι 

υπηρεσίες του ΕΤαΕ και της Επιτροπής δημοσίευσαν το 2015 ερευνητική μελέτη για την 

αξιολόγηση του οικονομικού αντικτύπου των εγγυήσεων δανείων που χορηγήθηκαν σε 

μικρότερες επιχειρήσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη την περίοδο 2005-2007

.  

68

 Κατά τον χρόνο του ελέγχου μας, η Επιτροπή είχε ήδη καταρτίσει τους όρους 102.

αναφοράς για την ενδιάμεση αξιολόγηση των τρεχόντων μηχανισμών εγγυήσεων, η οποία 

αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2017. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη ασχοληθεί με 

τη μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την τελική αξιολόγηση. Παραδείγματος χάριν, δεν 

. Η 

Επιτροπή προτίθεται να χρησιμοποιήσει τη μελέτη αυτή ως υπόδειγμα για την αξιολόγηση 

του αντικτύπου των εγγυήσεων στις επιδόσεις των μικρότερων επιχειρήσεων. Τέλος, το 

ΕΤαΕ διαθέτει πλέον καλύτερα εργαλεία για τον εντοπισμό δικαιούχων, με τη βοήθεια των 

υφιστάμενων εξωτερικών βάσεων δεδομένων, οι οποίες περιέχουν χρονοσειρές 

οικονομικών δεδομένων εταιρειών που μπορούν να χρησιμοποιούνται για μία περισσότερο 

ποσοτική ανάλυση. 

                                                       

67 Center for Global Development, «When will we ever learn? – Improving lives through impact 
evaluation», έκθεση της ομάδας αξιολόγησης του ελλείμματος αξιολόγησης, 2006. 

68 Asdrubali, Pierfederico και Signore, Simone, «The Economic Impact of EU Guarantees on Credit 
to SMEs Evidence from CESEE Countries», EIF Research & Market Analysis, Working Paper 
2015/29. 
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έχει ακόμη καθορίσει i) με ποιον τρόπο θα αξιολογηθεί αν η δραστηριότητα καινοτομίας 

πράγματι αυξήθηκε χάρη στον Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, καθώς 

αυτό αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του Μηχανισμού, και ii) με ποιον τρόπο θα 

απομονωθεί ο συγκεκριμένος αντίκτυπος του από την επίδραση άλλων προγραμμάτων69

 Στο υπόδειγμα των Asdrubali και Signore (2015) πραγματοποιείται σύγκριση του 103.

αντικτύπου των μέσων εγγύησης της ΕΕ με τον αντίκτυπο όλων των άλλων πιθανών πηγών 

χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων άλλων εγγυήσεων που χρηματοδοτούνται από 

εθνικούς πόρους ή από άλλα μέσα της ΕΕ, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία. Αν και τα μέσα 

χρηματοδότησης μέσω δανεισμού διαφέρουν μεταξύ τους σε κάποιο βαθμό (π.χ. αυτά για 

τα οποία ισχύει ανώτατο όριο έναντι εκείνων για τα οποία τέτοιο όριο δεν ισχύει ή εκείνα 

που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένο υποσύνολο μικρότερων επιχειρήσεων), συχνά 

υποκαθιστούν ουσιαστικά τις εμπορικές τράπεζες ή τις επιχειρήσεις που αναζητούν 

χρηματοδότηση, και επιδιώκουν παρεμφερείς στόχους. Η από κοινού ανάλυση όσο το 

δυνατόν περισσότερων μέσων θα εξάλειφε εν μέρει τον βασικό περιορισμό της 

μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του υποδείγματος. Ωστόσο, κατά τον 

χρόνο του ελέγχου μας, δεν είχε γίνει καμία ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή. 

. Η 

αξιολόγηση του Μηχανισμού είναι επίσης πιθανό να επηρεαστεί από την απουσία 

ολοκληρωμένων δεδομένων. 

 Επιπλέον, το έλλειμμα αξιολόγησης θα μπορούσε να καλυφθεί μέσω της μεγαλύτερης 104.

αξιοποίησης της ακαδημαϊκής έρευνας. Εντούτοις, παρότι η αρχή της διαφάνειας70

                                                       

69 Για μια τέτοια αξιολόγηση είναι αναγκαία συγκεκριμένα στοιχεία, όπως διαπιστώνεται, 
παραδείγματος χάριν, στην έκθεση των Bondonio, Biagi και Stancik, «Counterfactual Impact 
Evaluation of Public Funding of Innovation, Investment and R&D», Joint Research Centre 
Technical Reports, 2016. 

 

προβλέπει ότι όλες οι επιχορηγήσεις πρέπει να δημοσιεύονται, πλην εκείνων που 

χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα, αυτό δεν ισχύει για τους δικαιούχους εγγυήσεων. Αυτό 

σημαίνει ότι οι ερευνητές εκτός του ΕΤαΕ δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν 

τους δικαιούχους. Άλλοι δημόσιοι φορείς που χειρίζονται παρόμοια δεδομένα 

70 Άρθρο 128, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 
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εμπιστευτικού χαρακτήρα έχουν θεσπίσει ειδικές διαδικασίες για την παροχή πρόσβασης71 

για ερευνητικούς σκοπούς που αιτιολογούνται δεόντως, προσφέροντας πρόσβαση είτε 

μέσω ενός «ασφαλούς κέντρου»72 είτε μέσω συνεργασίας του εξωτερικού ερευνητή με το 

προσωπικό του φορέα73

 Μέχρι σήμερα, δινόταν κατά κύριο λόγο έμφαση στην εκτίμηση του αντικτύπου στη 105.

ζήτηση, ήτοι στην απόδειξη της επίδρασης του προγράμματος στις επιδόσεις των 

μικρότερων επιχειρήσεων. Σε πολύ μικρότερο βαθμό αναλύονταν i) ο αντίκτυπος από 

άποψη προσφοράς, όπως ο βαθμός στον οποίο οι εγγυήσεις αυξάνουν την προσφορά 

πιστώσεων πάνω από το επίπεδο που θα επιτύγχανε ο ενδιάμεσος οργανισμός απουσία 

των εγγυήσεων· ii) ο τρόπος με τον οποίο τα οφέλη της έμμεσης επιδότησης που 

συνεπάγονται τα μέσα εγγύησης κατανέμονται μεταξύ των παρόχων της εγγύησης και των 

δικαιούχων

.  

74, iii) ο τρόπος με τον οποίο οι εγγυήσεις επηρεάζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ 

των τραπεζών. Το ΕΤαΕ συχνά έχει πρόσβαση στα κατάλληλα δεδομένα, τα οποία όμως δεν 

συγκεντρώνονται για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Στο πλαίσιο ανάλυσης της προσφοράς 

εγγυήσεων που πραγματοποιήσαμε για την Τσεχική Δημοκρατία, όπου, σε διάστημα τριών 

ετών, πέντε μεγάλες τράπεζες άρχισαν να συνεργάζονται με το ΕΤαΕ, διαπιστώσαμε σαφώς 

θετικό αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα πιστώσεων για μία μόνο από τις τράπεζες. 

 Στο πλαίσιο διαφορετικών τομέων πολιτικής, ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτεί 106.

μέσα εγγύησης δανείων που απευθύνονται σε μικρότερες επιχειρήσεις και τα οποία 

εφαρμόζονται παράλληλα με άλλα τέτοια μέσα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς 

πόρους. Καταλήξαμε στο γενικό συμπέρασμα ότι το οικονομικό μέγεθος των μέσων 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

                                                       

71 Όπως, παραδείγματος χάριν, στη Γαλλία από την επιτροπή στατιστικού απορρήτου του 
γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών. 

72 Eurostat. 

73 Όπως, παραδείγματος χάριν, συμβαίνει με ορισμένες κεντρικές τράπεζες. 

74 Η οικονομική θεωρία δείχνει ότι τα οικονομικά οφέλη οποιασδήποτε επιδότησης κατανέμονται 
μεταξύ του φορέα που τη χορήγησε και των χρηστών, ανεξαρτήτως της νομικής πράξης βάσει 
της οποίας αυτή χορηγήθηκε. 
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εγγύησης καθορίστηκε χωρίς διεξοδική ανάλυση των αναγκών της αγοράς, και ότι 

εξαιρετικά μεγάλος αριθμός δικαιούχων εταιρειών δεν χρειάζεται πραγματικά εγγυημένο 

δάνειο. Παρ’ όλα αυτά, οι εταιρείες στις οποίες χορηγήθηκε τέτοιο εγγυημένο δάνειο 

πράγματι αναπτύχθηκαν. Εντούτοις, ο βαθμός καινοτομίας των δραστηριοτήτων που 

υποστηρίχθηκαν από κάποιο από τα μέσα αυτά ήταν αρκετά χαμηλός μικρός και, ως εκ 

τούτου, δεν ανταποκρινόταν στο κριτήριο της αριστείας, από άποψη στόχευσης και 

φιλοδοξίας, που εξαγγέλλει ο κανονισμός. Τέλος, η Επιτροπή δεν έχει καταδείξει ακόμη 

επαρκώς τον αντίκτυπο των μέσων και την αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών. Οι 

περισσότερες από τις συστάσεις που διατυπώνουμε κατωτέρω πρέπει να ληφθούν υπόψη 

από την Επιτροπή κατά την εκπόνηση των εκ των προτέρων αξιολογήσεων σχετικά με τα 

πιθανά διάδοχα μέσα στο πλαίσιο του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 

Η σύσταση των μέσων εγγύησης 

 Από τον προϋπολογισμό της ΕΕ χρηματοδοτούνται τόσο υπό κεντρική όσο και υπό 107.

επιμερισμένη διαχείριση μέσα εγγύησης. Αν και τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ μέσα 

αυξήθηκαν στο σύνολό τους σε μέγεθος σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο 

(2007-2013), οι διενεργηθείσες αξιολογήσεις των αναγκών της αγοράς δεν κάλυψαν όλα τα 

μέσα και δεν κατέδειξαν με ποιον τρόπο αυτά θα ανταποκρίνονταν συλλογικά στις εν λόγω 

ανάγκες, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις και ο μεταξύ τους 

ανταγωνισμός (βλέπε σημεία 27 έως 35

 Τα δύο υπό κεντρική διαχείριση μέσα που υπάρχουν σήμερα άρχισαν να εφαρμόζονται 108.

χωρίς καθυστερήσεις. Βάσει των συμβάσεων εγγύησης που είχαν υπογραφεί έως το τέλος 

του 2016, τα τρία τέταρτα περίπου των δανείων που αναμένεται να χορηγηθούν θα 

συγκεντρωθούν στα τέσσερα κράτη μέλη με τον μεγαλύτερο αριθμό μικρότερου μεγέθους 

επιχειρήσεων που έχουν ανάγκη πρόσβασης σε χρηματοδότηση (βλέπε 

).  

σημεία 33 και 48 

έως 50

 Η εφαρμογή χρηματοοικονομικών μέσων συνεπάγεται έξοδα. Εντούτοις, η Επιτροπή 109.

δεν είχε στη διάθεσή της επαρκή σχετικά στοιχεία κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

των αμοιβών με το ΕΤαΕ (βλέπε 

).  

σημεία 36 έως 47). 
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Σύσταση 1 – Εκτίμηση των αναγκών της αγοράς και συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τα έξοδα 

διαχείρισης  

Η Επιτροπή οφείλει:  

α) Να αξιολογήσει τις ανάγκες της αγοράς και τους τρόπους με τους οποίους οι διάφοροι 

μηχανισμοί εγγυήσεων της ΕΕ μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα σε αυτές, παράλληλα με 

τα χρηματοδοτούμενα σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο μέσα, εξασφαλίζοντας έτσι την 

προστιθέμενη αξία της ΕΕ. 

 Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: πριν από την υποβολή των προτάσεων 

για τη σύσταση νέων μέσων εγγύησης στο πλαίσιο του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου. 

β) Να συγκεντρώσει και να αναλύσει τα δεδομένα που αφορούν τα έξοδα διαχείρισης των 

εγγυοδοτικών μηχανισμών, όπως το πραγματικό ύψος των εξόδων του ΕΤαΕ ή των μηχανισμών 

που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό την ενίσχυση της θέσης της κατά τη 

διαπραγμάτευση με το ΕΤαΕ και την εξασφάλιση της διατήρησης των αμοιβών στο 

ενδεδειγμένο επίπεδο. 

 Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: πριν από την έναρξη της 

διαπραγμάτευσης των νέων εντολών με το ΕΤαΕ στο πλαίσιο του προσεχούς δημοσιονομικού 

πλαισίου. 

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

 Τα μέσα εγγύησης δανείων σχεδιάστηκαν προκειμένου να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις 110.

που, μολονότι υλοποιούν βιώσιμα έργα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση 

χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια. Εντούτοις, διαπιστώσαμε ότι, σε ποσοστό 60 %, οι 

επιχειρήσεις του δείγματός μας θα μπορούσαν να είχαν λάβει εμπορικά δάνεια χωρίς να 

έχουν προσφύγει στα μέσα αυτά. Το ποσοστό τέτοιων επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη είναι ελαφρώς υψηλότερο στην περίπτωση του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των 

ΜΜΕ InnovFin, όπου αγγίζει το 65 %. Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι, στο πλαίσιο αυτού του 

Μηχανισμού, τα χαρτοφυλάκια των ενδιάμεσων οργανισμών του ιδιωτικού τομέα 

περιελάμβαναν μεγαλύτερο μερίδιο επιχειρήσεων με δυνατότητα πρόσβασης σε τραπεζική 

χρηματοδότηση. Μάλιστα, στη συμφωνία ανάθεσης που υπέγραψε με το ΕΤαΕ, η Επιτροπή 

δεν όρισε ρητά ως ομάδα-στόχο του μέσου τις «βιώσιμες επιχειρήσεις χωρίς δυνατότητα 

πρόσβασης σε χρηματοδότηση» (βλέπε σημεία 55 έως 59). Οι επιχειρήσεις με δυνατότητα 
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πρόσβασης σε εμπορικό δανεισμό μπορούν επίσης να αποκομίσουν οφέλη από την 

εγγύηση, όπως μειωμένο επιτόκιο στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 

InnovFin (βλέπε σημείο 60

 Παρά το γεγονός ότι η μείωση του μέγιστου ύψους των επιλέξιμων δανείων στο 111.

πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγύησης Δανείων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου 

της στήριξης που διοχετεύεται σε «βιώσιμες επιχειρήσεις χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση», η Επιτροπή δεν έχει ακόμη διερευνήσει, παρά μόνον εν μέρει, το 

ενδεχόμενο λήψης ορισμένων άλλων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ισχυουσών ρυθμίσεων παρακολούθησης, δεν παρέχονται σε 

περιοδική βάση πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του μεριδίου των «βιώσιμων 

επιχειρήσεων χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση» (βλέπε 

). 

σημεία 61 έως 69

 Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία κατά τη 112.

διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ιδίως στα κράτη μέλη που υπέστησαν το 

μεγαλύτερο πλήγμα και έλαβαν μακροοικονομική συνδρομή. Ωστόσο, τα υπό κεντρική 

διαχείριση μέσα εγγύησης της ΕΕ αποδείχθηκαν περιορισμένης χρησιμότητας για τις χώρες 

αυτές, κυρίως επειδή δεν είχαν σχεδιαστεί για την παροχή ρευστότητας στους ενδιάμεσους 

οργανισμούς. Μολονότι χρησιμοποιούνταν παράλληλα και τα συγχρηματοδοτούμενα από 

τα διαρθρωτικά ταμεία χρηματοοικονομικά μέσα, οι εκταμιεύσεις προς μικρότερες 

επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ως επί το πλείστον μετά και όχι κατά την περίοδο 

κορύφωσης της κρίσης (βλέπε 

). 

σημεία 70 έως 77

Σύσταση 2 - Στόχευση επιχειρήσεων που έχουν ανάγκη την εγγύηση 

). 

Η Επιτροπή οφείλει:  

α) Να συμπεριλάβει στη νομοθετική πρότασή της για το μέσο που ενδεχομένως θα διαδεχθεί τον 

Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin ειδικές διατάξεις για τη στόχευση στις 

βιώσιμες επιχειρήσεις χωρίς επαρκή πρόσβαση σε χρηματοδότηση, και να διασφαλίσει ότι η 

χρηματοδότηση αυτή δεν θα υποκαθιστά τη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα. 
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 Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: κατά την υποβολή της πρότασης για τη 

σύσταση του πιθανού διάδοχου μέσου στο πλαίσιο του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου. 

β) Να θεσπίσει μηχανισμούς για τη μείωση του ποσοστού των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων 

οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν λάβει εμπορικά δάνεια χωρίς τη στήριξη της ΕΕ. Για τον 

σκοπό αυτό, θα πρέπει να αξιολογήσει το κόστος και τα οφέλη των πιθανών μέτρων που θα 

μπορούσαν να ληφθούν προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση αυτή. 

 Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: πριν από την έναρξη εφαρμογής 

πιθανών διάδοχων μέσων στο πλαίσιο του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου. 

γ) Να παρακολουθεί σε ετήσια βάση το μερίδιο των επιχειρήσεων με δυνατότητα πρόσβασης σε 

εμπορικό δανεισμό χωρίς στήριξη της ΕΕ στο χαρτοφυλάκιο των ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, και να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα όταν αυτό είναι πολύ 

υψηλό. Η εν λόγω παρακολούθηση πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που διαθέτουν οι 

ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί χωρίς, κατά συνέπεια, πρόσθετη διοικητική 

επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. 

 Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: κατά την εφαρμογή πιθανών διάδοχων 

μέσων στο πλαίσιο του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου. 

Επίτευξη των στόχων 

 Οι μηχανισμοί που προηγήθηκαν του Μηχανισμού Εγγύησης Δανείων είχαν ως στόχο 113.

την τόνωση της ανάπτυξης. Τα διαθέσιμα οικονομετρικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι τα 

μέσα πέτυχαν τον στόχο αυτό. Οι δικαιούχοι εταιρείες αναπτύχθηκαν περισσότερο από ό,τι 

οι εταιρείες της ομάδας σύγκρισης, από την άποψη του συνολικού ενεργητικού τους, του 

κύκλου εργασιών, του εργατικού κόστους και της παραγωγικότητας. Οι αναλύσεις δείχνουν 

επίσης ότι η επίδραση ήταν σημαντικότερη στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων οι οποίες θα 

είχαν πιθανώς αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εξασφάλιση δανείου χωρίς την εγγύηση 

(βλέπε σημεία 79 έως 87

 Σκοπός του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin ήταν η στήριξη ειδικά της 114.

έρευνας και της καινοτομίας με υψηλό δυναμικό αριστείας. Ωστόσο, ο κανονισμός του 

προγράμματος «Ορίζων 2020» δεν περιέχει ορισμό του όρου αυτού. Τα δύο τρίτα των 

εταιρειών του δείγματός μας είτε καινοτομούσαν μόνο μέσω της ανάπτυξης τυπικών 

προϊόντων και διεργασιών είτε δεν ασκούσαν καμία καινοτόμο δραστηριότητα. Τα κριτήρια 

). 
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επιλεξιμότητας που ορίστηκαν και αφορούσαν την καινοτομία δεν αποδείχθηκαν ικανά να 

εμποδίσουν τη στήριξη τέτοιων επιχειρήσεων. Ο στόχος του μέσου όσον αφορά την 

καινοτομία δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος, καθώς η Επιτροπή θεωρεί ότι θα επιτυχία θα 

ήταν ακόμη και μόλις το ήμισυ των εταιρειών καινοτομούσε, ανεξαρτήτως μάλιστα του 

βαθμού καινοτομίας. Όπως και στην περίπτωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, 

παρατηρήσαμε μεγάλη διαφορά μεταξύ των ενδιάμεσων οργανισμών από τον ιδιωτικό και 

τον δημόσιο τομέα, με τους τελευταίους να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα όσον 

αφορά τη στόχευση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς μεγαλύτερης 

έντασης γνώσης (βλέπε σημεία 88 έως 95

Σύσταση 3 — Στόχευση στην καινοτομία υψηλού κινδύνου 

). 

Η Επιτροπή οφείλει:  

α) Να συμπεριλάβει στη νομοθετική πρότασή της για ένα πιθανό διάδοχο μέσο σαφή ορισμό του 

είδους της καινοτομίας που θα υποστηρίζεται και να ορίσει αναλόγως το μέγεθος του μέσου. 

 Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: κατά την υποβολή της πρότασης για τη 

σύσταση του πιθανού διάδοχου μέσου στο πλαίσιο του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου. 

β) Να επανεξετάσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αφορούν την καινοτομία, προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι το πιθανό διάδοχο μέσο θα στηρίζει κατά κύριο λόγο εταιρείες που διεξάγουν 

δραστηριότητες με υψηλό δυναμικό αριστείας, που απαιτούν ριψοκίνδυνες επενδύσεις.  

 Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: πριν από την έναρξη εφαρμογής ενός 

πιθανού διάδοχου μέσου στο πλαίσιο του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου. 

Σύστημα αξιολόγησης 

 Παρά το γεγονός ότι οι εγγυήσεις δανείων της ΕΕ έχουν παρελθόν 18 ετών, μέχρι 115.

στιγμής, η Επιτροπή έχει παρουσιάσει ελάχιστα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα 

επιτευχθέντα αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη ολοκληρωμένων στοιχείων, τις 

πρόωρες αξιολογήσεις και τις ακατάλληλες μετρήσεις. Όσον αφορά τις μελλοντικές 

αξιολογήσεις, η Επιτροπή δεν έχει ακόμη εξετάσει με ποιον τρόπο μπορεί i) να 

αξιολογηθούν διεξοδικά τα διάφορα μέσα εγγύησης της ΕΕ και ii) να αξιολογηθεί ο 

αντίκτυπος, αφενός, στην προσφορά και, αφετέρου, στον ανταγωνισμό μεταξύ των 

τραπεζών. Το έλλειμμα αξιολόγησης θα μπορούσε να καλυφθεί με την ενίσχυση της 
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ακαδημαϊκής έρευνας, κάτι που προσκρούει ωστόσο στους περιοριστικούς κανόνες περί 

εμπιστευτικότητας (βλέπε σημεία 97 έως 105

Σύσταση 4 – Βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης 

). 

Η Επιτροπή οφείλει:  

α) Να διενεργήσει ολοκληρωμένη εκ των υστέρων αξιολόγηση του μηχανισμού τον οποίο 

διαδέχθηκε ο Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων εστιάζοντας στην εν γένει αποτελεσματικότητα 

των εγγυήσεων. 

 Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: έως το τέλος του 2019. 

β) Να αναπτύξει μεθοδολογία για την ανάλυση του αντικτύπου των εγγυήσεων στην παροχή 

δανείων, τον ανταγωνισμό μεταξύ τραπεζών και τις δραστηριότητες καινοτομίας των 

επιχειρήσεων, καθώς και για την ανάλυση της κατανομής της έμμεσης επιδότησης μεταξύ του 

παρόχου εγγύησης και του δικαιούχου. 

 Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: έως το τέλος του 2019. 

γ) Να υποβάλει, επιπλέον των χωριστών τελικών αξιολογήσεων για τα δύο υπό κεντρική 

διαχείριση μέσα εγγύησης, μία συνδυασμένη αξιολόγηση η οποία να περιέχει, αφενός, 

εκτίμηση των σχετικών επιδόσεών τους και, αφετέρου, στο μέτρο του δυνατού, σύγκριση με 

παρόμοια μέσα χρηματοδότησης μέσω δανεισμού της ΕΕ τα οποία χρησιμοποιήθηκαν είτε 

κατά το παρελθόν είτε ταυτόχρονα με τα εν λόγω δύο μέσα. 

 Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: με την υποβολή των επόμενων τελικών 

αξιολογήσεων. 

δ) Να αναπτύξει σύστημα το οποίο να παρέχει στους ερευνητές τη δυνατότητα πρόσβασης στα 

δεδομένα που αφορούν τους δικαιούχους των εγγυήσεων. 

 Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: έως το τέλος του 2018. 
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Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο Baudilio TOMÉ 

MUGURUZA, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του 

της 7ης Νοεμβρίου 2017. 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Πρόεδρος 
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ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Στο κατωτέρω γράφημα παρουσιάζεται επισκόπηση, για την περίοδο 2007-2013 και ανά 

κράτος μέλος, της βαρύτητας των συνολικών ποσών των εγγυήσεων. Λόγω της απουσίας 

δεδομένων, στηριχθήκαμε σε σειρά εκτιμήσεων και παραδοχών (βλέπε τις σημειώσεις του 

γραφήματος). Συνεπώς, μολονότι, τα δεδομένα δεν είναι απολύτως ακριβή, το γράφημα 

παρέχει ωστόσο μια αρκετά αξιόπιστη εικόνα της τάξης μεγέθους. Τα κράτη μέλη για τα 

οποία δεν είχαμε στη διάθεσή μας στοιχεία σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες σε εθνικό 

επίπεδο εγγυήσεις δεν συμπεριελήφθησαν στο γράφημα.
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Εγγυήσεις υπό κεντρική διαχείριση Εγγυήσεις στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων Εθνικές εγγυήσεις
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Σημειώσεις: 
(1) Τα δεδομένα σχετικά με τις «εθνικές εγγυήσεις» που διαβίβασε η Ευρωπαϊκή Ένωση Αμοιβαίων 

Εγγυήσεων (AECM) δεν είναι πλήρη. Η AECM συλλέγει δεδομένα από τους οργανισμούς που είναι μέλη 
της, ωστόσο όλοι οι οργανισμοί εγγυήσεων δεν ανήκουν σε αυτή. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα που 
αφορούν ορισμένα κράτη μέλη (όπως τη Γερμανία και την Ιταλία) είναι υποεκτιμημένα. 

(2) Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Economisti Associati et al. (βλέπε υποσημείωση 14

(3) Καθώς ορισμένοι εθνικοί οργανισμοί εγγυήσεων που υποβάλλουν στοιχεία είτε στον ΟΟΣΑ είτε στην 
AECM διαχειρίζονται επίσης μέσα εγγύησης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης, ορισμένα ποσά ενδέχεται να έχουν συνυπολογιστεί δύο φορές. 

), το επίπεδο της 
δημόσιας στήριξης είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η παρέμβαση 
λαμβάνει τη μορφή κρατικής εγγύησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η αξία της δημόσιας στήριξης 
καθίσταται γνωστή μόνον εάν και εφόσον υπάρξει αθέτηση και χρειαστεί να κινητοποιηθούν δημόσιοι 
πόροι για την εξόφληση των δανείων. 

(4) Η εκτίμηση των δεδομένων για τις «εγγυήσεις στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων» βασίστηκε στη 
συνεισφορά της ΕΕ, βάσει της υπόθεσης ότι αυτή αντιστοιχεί στο 50 % του εγγυημένου ποσού. Συνεπώς, 
τα δεδομένα έχουν ενδεχομένως υποεκτιμηθεί στην περίπτωση ορισμένων κρατών μελών (καθώς το 
ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει και στο 80 %). 

Πηγή: ΕΕΣ, ως εξής: 
- για τις «εθνικές εγγυήσεις»: βάσει δεδομένων από την AECM για τα έτη 2009-2013 (http://AECM.eu) και 

δεδομένων από τον ΟΟΣΑ για ορισμένες χώρες και για τα έτη 2007-2013 (http://stats.oecd.org)· 
- για τις «εγγυήσεις στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων»: βάσει της έκθεσης της Επιτροπής με τίτλο 

«Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments 
reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 
1083/2006, Programming period 2007-2013, situation as at 31 December 2015»· 

- για τις «εγγυήσεις υπό κεντρική διαχείριση»: βάσει των επιχειρησιακών εκθέσεων του ΕΤαΕ που ήταν 
διαθέσιμες στις 31.12.2016. 
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ΜΕΡΙΔΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΜΕΣΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

Στο κατωτέρω γράφημα παρουσιάζεται εκτίμηση, για την περίοδο 2007-2013 και ανά 

κράτος μέλος, του ετήσιου μέσου μεριδίου του δανεισμού προς ΜΜΕ που καλύπτεται με 

εγγύηση από χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ μέσα (κεντρική και επιμερισμένη διαχείριση). 

Στοιχεία σχετικά με τον συνολικό δανεισμό προς ΜΜΕ δεν ήταν διαθέσιμα για ορισμένα 

κράτη μέλη, τα οποία, συνεπώς, δεν περιλαμβάνονται στο γράφημα. 
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Μέσο Επιμερισμού του Κινδύνου Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ Διαρθρωτικά Ταμεία
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Σημειώσεις: 
(1) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον συνολικό νέο δανεισμό προς ΜΜΕ. Για τον λόγο αυτό, 

χρησιμοποιήσαμε το ποσό των δανείων, εξαιρουμένων των ανακυκλούμενων δανείων, των 
υπεραναλήψεων, καθώς και του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, διευκόλυνσης και παρατεινόμενο, 
ύψους έως και ενός εκατομμυρίου ευρώ.  

(2) Τα επιμέρους δάνεια που καλύπτονται με εγγύηση από τα μέσα της ΕΕ μπορούν να υπερβαίνουν το 
ένα εκατομμύριο ευρώ. Λόγω της εφαρμογής της μεθόδου υπολογισμού που αναφέρεται στη σημείωση 
1) ανωτέρω, αποκλείσαμε όλα τα δάνεια ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ στα οποία 
χορηγήθηκε εγγύηση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ και του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου. Στην περίπτωση των δανείων που καλύπτονται με εγγύηση στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών ταμείων, αυτό δεν ήταν δυνατό, καθώς δεν υπήρχαν συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με 
τα ποσά των επιμέρους δανείων, γεγονός που μπορεί να οδήγησε σε υπερεκτίμηση. 

(3) Το ύψος των εγγυημένων δανείων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων σε επίπεδο κράτους μέλους 
αποτέλεσε αντικείμενο εκτίμησης, καθώς ήταν διαθέσιμο μόνο το συνολικό ύψος των δανείων για το 
σύνολο των κρατών μελών. 

Πηγή: ΕΕΣ, ως εξής: 
- για τα διαρθρωτικά ταμεία: βάσει της έκθεσης της Επιτροπής με τίτλο «Summary of data on the progress 

made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing 
authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006, Programming 
period 2007-2013, situation as at 31 December 2015»· 

- για τον «Μηχανισμό Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ» και το «μέσο επιμερισμού του κινδύνου»: βάσει των 
δεδομένων του ΕΤαΕ για τα δάνεια που ήταν διαθέσιμα στις 31.12.2016· 

- για τον «συνολικό δανεισμό προς ΜΜΕ»: βάσει της βάσης στατιστικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (European Central Bank statistical data warehouse) (http://sdw.ecb.europa.eu) και, 
για ορισμένες χώρες (CZ, DK και HU), βάσει δεδομένων από τον ΟΟΣΑ (http://stats.oecd.org). 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Παράρτημα ΙIΙ 

 Στο πλαίσιο της ανάλυσης εξετάστηκαν τα επακόλουθα για περισσότερες από 57 000 1.

εταιρείες στη Γαλλία, οι οποίες επωφελήθηκαν από τα μέσα εγγύησης δανείων της ΕΕ κατά 

την περίοδο 2002-2012. Τα οικονομικά στοιχεία αυτών των εταιρειών αντλήθηκαν από 

υφιστάμενες βάσεις δεδομένων που περιέχουν χρονοσειρές με τα οικονομικά δεδομένα 

εταιρειών. Προκειμένου να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος, έγινε σύγκριση των δικαιούχων 

εταιρειών με ομάδα σύγκρισης που δεν είχε λάβει εγγύηση. Οι εταιρείες αυτές επελέγησαν 

από δείγμα 0,5 εκατομμυρίων εταιρειών στη Γαλλία, βάσει διαδικασίας αντιστοίχισης δύο 

σταδίων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες της ομάδας σύγκρισης 

παρουσιάζουν παρεμφερή χαρακτηριστικά με τις δικαιούχους εταιρείες από άποψη 

γεωγραφικής περιοχής, ηλικίας, κλάδου και όλων των μεταβλητών που αναλύθηκαν πριν 

από τη χορήγηση του δανείου. 

 Βάσει της σύγκρισης των επιδόσεων των δύο ομάδων εταιρειών, εκτιμήθηκε ο 2.

αντίκτυπος του δεσμευμένου μέσου όρου της παρέμβασης του εγγυημένου δανείου στις 

εταιρείες. Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκαν επίσης διάφορες δοκιμασίες, 

προκειμένου να επαληθευθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, παραδείγματος χάριν παρά 

την ενδεχόμενη μη παράλληλη ανάπτυξη ή τυχόν μεροληπτική επιλογή λόγω της 

διαθεσιμότητας δεδομένων. 

 Ένας θεωρητικός περιορισμός της ανάλυσης έγκειται στο γεγονός ότι το υπόδειγμα 3.

καθιστούσε δυνατή την εκτίμηση του συνδυασμένου οικονομικού αντικτύπου των 

εγγυήσεων και των δανείων που αυτές καλύπτουν, χωρίς δυνατότητα διαχωρισμού των δύο 

αυτών επιδράσεων. Κατά συνέπεια, μετρήθηκε ο αντίκτυπος της λήψης εγγυημένου από 

την ΕΕ δανείου έναντι κάθε άλλης πιθανής πηγής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 

των εθνικών συστημάτων κρατικών εγγυήσεων. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Παράρτημα ΙV 

 Ο Τελικός Αποδέκτης του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin είναι ΜΜΕ 1.
ή μικρή επιχείρηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης που προτίθεται να χρησιμοποιήσει την 
Πράξη του Τελικού Αποδέκτη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 
InnovFin, προκειμένου να πραγματοποιήσει επενδύσεις για την παραγωγή ή την ανάπτυξη 
ή την εφαρμογή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων i) προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών ή ii) 
μεθόδων παραγωγής ή παράδοσης/παροχής ή iii) καινοτόμων διεργασιών ή οργανωτικών 
καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών μοντέλων με χαρακτήρα καινοτομίας 
που συνοδεύονται από κίνδυνο τεχνολογικής, βιομηχανικής ή εμπορικής αποτυχίας, όπως 
προκύπτει από αξιολόγηση διενεργηθείσα από εξωτερικό εμπειρογνώμονα· ή  

 Ο Τελικός Αποδέκτης του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin είναι 2.
«ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση», είτε ΜΜΕ είτε μικρή επιχείρηση μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, που δραστηριοποιείται στην αγορά επί λιγότερα από 12 έτη από την 
πρώτη εμπορική συναλλαγή της και εμφανίζει σε ετήσια βάση μέση ενδογενή αύξηση του 
εργατικού δυναμικού της ή του κύκλου εργασιών της άνω του 20 % ετησίως, επί διάστημα 
τριών ετών, απασχολεί δε δέκα τουλάχιστον υπαλλήλους κατά την έναρξη της περιόδου 
παρακολούθησης· ή  

 Ο Τελικός Αποδέκτης του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin είναι ΜΜΕ 3.
ή μικρή επιχείρηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιείται στην αγορά επί 
λιγότερα από επτά έτη από την πρώτη εμπορική συναλλαγή της και της οποίας οι δαπάνες 
για έρευνα και καινοτομία αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 5 % του συνόλου των 
λειτουργικών δαπανών της για ένα τουλάχιστον από τα τρία τελευταία έτη πριν από την 
υποβολή της αίτησης του Τελικού Αποδέκτη του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 
InnovFin που αφορά την Πράξη του Τελικού Αποδέκτη στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, ή, σε περίπτωση επιχείρησης (ιδίως δε νεοφυούς) που 
δεν έχει οικονομικό ιστορικό, σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές καταστάσεις της· ή  

 Ο Τελικός Αποδέκτης του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin είναι ΜΜΕ 4.
ή μικρή επιχείρηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης που εμφανίζει σημαντικό δυναμικό 
καινοτομίας ή επιχείρηση έντασης έρευνας και καινοτομίας, καθώς πληροί τουλάχιστον μία 
από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:  

α) Οι ετήσιες δαπάνες έρευνας και καινοτομίας του Τελικού Αποδέκτη του Μηχανισμού 
Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin αντιστοιχούν στο ή υπερβαίνουν το 20 % του 
ποσού της Πράξης του Τελικού Αποδέκτη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων 
υπέρ των ΜΜΕ InnovFin σύμφωνα με τις τελευταίες υποχρεωτικές οικονομικές 
καταστάσεις του Τελικού Αποδέκτη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των 
ΜΜΕ InnovFin, υπό την προϋπόθεση ότι το επιχειρηματικό σχέδιό του προβλέπει 
αύξηση των δαπανών του για έρευνα και καινοτομία τουλάχιστον ίση με το ποσό της 
Πράξης του Τελικού Αποδέκτη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των 
ΜΜΕ InnovFin· ή  



 2 

 

β) Ο Τελικός Αποδέκτης του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin 
αναλαμβάνει τη δέσμευση να δαπανήσει ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 80 % 
του ποσού της Πράξης του Τελικού Αποδέκτη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων 
υπέρ των ΜΜΕ InnovFin για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο επιχειρηματικό σχέδιό του και το υπόλοιπο για την κάλυψη των 
αναγκαίων για την πραγματοποίηση των εν λόγω δραστηριοτήτων εξόδων· ή 

γ) Ο Τελικός Αποδέκτης του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin έχει λάβει 
επιχορηγήσεις, δάνεια ή εγγυήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης της 
έρευνας και της καινοτομίας ή μέσω των χρηματοδοτικών μηχανισμών τους ή από 
περιφερειακά ή εθνικά προγράμματα στήριξης της έρευνας ή της καινοτομίας εντός 
των τελευταίων τριάντα έξι (36) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η Πράξη του Τελικού 
Αποδέκτη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin δεν 
καλύπτει την ίδια δαπάνη· ή  

δ) Στον Τελικό Αποδέκτη του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin έχει 
απονεμηθεί εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών βραβείο έρευνας και 
ανάπτυξης ή καινοτομίας από θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ· ή  

ε) Ο Τελικός Αποδέκτης του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin έχει 
καταχωρίσει τουλάχιστον ένα δικαίωμα τεχνολογίας (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 
υπόδειγμα χρησιμότητας, δικαίωμα επί σχεδίων, τοπογραφία προϊόντων ημιαγωγών, 
συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φαρμακευτικά ή άλλα προϊόντα για τα 
οποία μπορούν να εκδίδονται τέτοια συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας, 
πιστοποιητικό βελτιωτού φυτικής ποικιλίας ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί 
λογισμικού) εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, σκοπός δε της Πράξης 
του Τελικού Αποδέκτη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 
InnovFin είναι να καταστεί δυνατή, άμεσα ή έμμεσα, η χρήση του εν λόγω δικαιώματος 
τεχνολογίας· ή  

στ) Ο Τελικός Αποδέκτης του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin είναι ΜΜΕ 
σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και, εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, 
υπέρ αυτού έχει πραγματοποιηθεί επένδυση από επενδυτή επιχειρηματικού 
κεφαλαίου ή από επιχειρηματικό άγγελο, μέλος δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων· ή 
επενδυτής επιχειρηματικού κεφαλαίου ή επιχειρηματικός άγγελος είναι μέτοχος του 
Τελικού Αποδέκτη του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin κατά τον 
χρόνο υποβολής της αίτησης του Τελικού Αποδέκτη του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ 
των ΜΜΕ InnovFin σε σχέση με την Πράξη του Τελικού Αποδέκτη στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin· ή  

ζ) Ο Τελικός Αποδέκτης του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin χρειάζεται 
επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου η οποία, βάσει επιχειρηματικού 
σχεδίου που καταρτίζεται ενόψει της διείσδυσης σε νέα γεωγραφική αγορά ή αγορά 
προϊόντος, είναι υψηλότερη του 50 % του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών του κατά τα 
προηγούμενα 5 έτη· ή  

η) Οι δαπάνες για έρευνα και καινοτομία του Τελικού Αποδέκτη του Μηχανισμού 
Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 10 % του συνόλου 
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των λειτουργικών δαπανών του σε ένα τουλάχιστον από τα τρία τελευταία έτη πριν 
από την υποβολή της αίτησής του που αφορά την Πράξη του Τελικού Αποδέκτη στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, ή, σε περίπτωση 
επιχείρησης που δεν έχει οικονομικό ιστορικό, σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές 
καταστάσεις της· ή  

θ) Ο Τελικός Αποδέκτης του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin είναι μικρή 
επιχείρηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης και οι δαπάνες του για έρευνα και καινοτομία 
αντιστοιχούν:  

i) είτε τουλάχιστον στο 15 % του συνόλου των λειτουργικών δαπανών του για ένα 

τουλάχιστον από τα τρία τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησής του που 

αφορά την Πράξη του Τελικού Αποδέκτη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων 

υπέρ των ΜΜΕ InnovFin,  

ii) είτε τουλάχιστον στο 10 % ετησίως του συνόλου των λειτουργικών δαπανών του 
των τριών τελευταίων ετών πριν από την υποβολή της αίτησής του που αφορά την 
Πράξη του Τελικού Αποδέκτη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των 
ΜΜΕ InnovFin·  

ι) Ο Τελικός Αποδέκτης του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin έχει 
πραγματοποιήσει δαπάνες για έρευνα και καινοτομία οι οποίες αναγνωρίστηκαν εντός 
των τελευταίων τριάντα έξι (36) μηνών από αρμόδιους εθνικούς ή περιφερειακούς 
φορείς ή οργανισμούς ως μέρος γενικών μέτρων στήριξης εγκριθέντων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων σε εταιρείες για να 
πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία, υπό την προϋπόθεση ότι i) ο 
εν λόγω φορέας ή οργανισμός είναι ανεξάρτητος από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό 
(υπό-) διαμεσολαβητή του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin και από 
τον Τελικό Αποδέκτη του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, ii) η Πράξη 
του Τελικού Αποδέκτη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 
InnovFin καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες, όπως περιγράφονται στο επιχειρηματικό 
σχέδιο του Τελικού Αποδέκτη του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin και 
iii) η Πράξη του Τελικού Αποδέκτη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των 
ΜΜΕ InnovFin δεν καλύπτει τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο των προαναφερθέντων μέτρων· ή  

ια) Ο Τελικός Αποδέκτης του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin 
χαρακτηρίστηκε εντός των τελευταίων τριάντα έξι (36) μηνών καινοτόμος εταιρεία από 
φορέα ή οργανισμό σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, υπό την 
προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση ότι  

i) ο χαρακτηρισμός βασίζεται σε δημόσια διαθέσιμα κριτήρια, εφόσον τα κριτήρια:  

• δεν περιορίζονται σε ή δεν ευνοούν καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο 
συγκεκριμένο κλάδο ή τομέα, και  
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• αντικατοπτρίζουν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια του άρθρου 5.2, 
εξαιρουμένου του σημείου 5.2.δ).4), ή αντικατοπτρίζουν την ουσία 
τουλάχιστον ενός από τα εν λόγω κριτήρια χωρίς να είναι λιγότερο αυστηρά, 
και  

ii) ο φορέας ή ο οργανισμός είναι ανεξάρτητος από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό 
(υπό)διαμεσολαβητή του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin και 
από τον Τελικό Αποδέκτη του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, 
και  

iii) η Πράξη του Τελικού Αποδέκτη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ των 
ΜΜΕ InnovFin καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες, όπως περιγράφονται στο 
επιχειρηματικό σχέδιο του Τελικού Αποδέκτη του Μηχανισμού Εγγυήσεων υπέρ 
των ΜΜΕ InnovFin. 

 



 

1 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΜΕΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ: ΠΑΡΑ ΤΑ 

ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

I. Η Επιτροπή επεκτείνει τις εγγυήσεις στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μέσω 

μιας σειράς χρηματοοικονομικών μέσων για τις ΜΜΕ. Μολονότι ορισμένες από τις εγγυήσεις 

αυτές αποσκοπούν στην αύξηση του ύψους της δανειοδότησης βιώσιμων επιχειρήσεων, κάποιες 

άλλες εστιάζονται ειδικότερα στη στόχευση ορισμένων τμημάτων της αγοράς, όπως η 

δανειοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων, πολύ μικρών επιχειρήσεων ή κοινωνικών επιχειρήσεων, ή 

στη χορήγηση δανείων μειωμένης εξασφάλισης σε επισφαλείς δικαιούχους.  

II. Η Επιτροπή επισημαίνει την αναγκαιότητα διαχωρισμού μεταξύ του μηχανισμού εγγύησης 

δανείων και του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin στα δεδομένα και στις 

διαπιστώσεις της λόγω του διαφορετικού σχεδιασμού των συγκεκριμένων μέσων, καθώς και των 

διαφορών που παρουσιάζουν ως προς τις στοχευόμενες επιχειρήσεις και τους επιδιωκόμενους 

στόχους. 

Ο μηχανισμός εγγύησης δανείων είναι ένα μέσο εγγυήσεων το οποίο υπόκειται σε ανώτατο όριο, με 

κάλυψη όλων των ζημιών μόνο μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, και εκτελείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) ως εντεταλμένη οντότητα. Ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ 

των ΜΜΕ InnovFin είναι μια εγγύηση η οποία δεν υπόκειται σε ανώτατο όριο, συνδυάζει τους 

πόρους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου από το ΕΤΕ και 

εκτελείται από το ΕΤΕ ως εντεταλμένη οντότητα. Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού, το ΕΤΕ 

παρέχει πρόσθετη ανάληψη κινδύνου βάσει των ιδίων κεφαλαίων του.  

Και για τα δύο μέσα, ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την ανάληψη 

κινδύνων και μόνο ένα μικρό ποσοστό (έως 6 % συνολικά, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των 

μηχανισμών) χρησιμοποιείται για την αμοιβή της εντεταλμένης οντότητας. 

III. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, ενώ μπορεί να θεωρηθεί ότι η ανάπτυξη συνιστά έμμεσο στόχο 

αμφότερων των μηχανισμών που αναλύθηκαν, η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο του 

μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, ο οποίος δεν απευθύνεται μόνο στις ΜΜΕ αλλά 

και στις μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης.  

V. Η Επιτροπή διενήργησε πράγματι τις απαιτούμενες εκ των προτέρων αξιολογήσεις και για τα 

δύο προγράμματα. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα προγενέστερα προγράμματα 

αντικατοπτρίστηκαν επίσης στον σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων.  

Όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα υπόκεινται σε εκ των υστέρων και τελικές αξιολογήσεις με τη 

χρήση του τυποποιημένου πλαισίου αξιολόγησης της Επιτροπής, στο οποίο αναλύεται επίσης η 

αποτελεσματικότητα. 

Κατά τη συζήτηση περί προμηθειών με το ΕΤΕ, η Επιτροπή θεωρεί ότι είχε στη διάθεσή της 

εμπεριστατωμένα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων του κόστους 

διαχείρισης για τον μηχανισμό εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, των οικονομικών 

καταστάσεων του ΕΤΕ και των εταιρικών επιχειρησιακών σχεδίων του ΕΤΕ, και τα στοιχεία αυτά 

κρίθηκαν επαρκή. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη της 

θέσης της Επιτροπής κατά τις διαπραγματεύσεις με το ΕΤΕ, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τα 

συμφωνηθέντα επίπεδα προμηθειών και τους τρόπους καταβολής τους.  

VI. Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι θα ήταν ωφέλιμο να δημοσιοποιηθεί το πλήρες κείμενο της 

οικονομετρικής μελέτης. 
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VII. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι διαπιστώσεις του ΕΕΣ αφορούν ένα δείγμα πράξεων και 

ενδέχεται να μην ισχύουν για το πλήρες σύνολο των δικαιούχων των μηχανισμών. Επιπλέον, η 

ανάλυση που περιλαμβάνεται στην παρούσα έκθεση βασίζεται στη στόχευση μόνο των εταιρειών 

που δεν θα ήταν καν σε θέση να λάβουν δάνειο από εμπορικούς δανειστές. Ωστόσο, ο γενικός 

δημοσιονομικός κανονισμός επιτάσσει την «αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή μη βέλτιστων 

επενδυτικών καταστάσεων». 

Δυσχέρειες στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση προκύπτουν λόγω της προσέγγισης του 

χρηματοοικονομικού κλάδου όσον αφορά τη φερεγγυότητα / αξιολόγηση κινδύνου. Μόνο οι 

επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία είναι πιθανό να λάβουν 

χρηματοδότηση χωρίς προσφυγή σε εξασφαλίσεις. Οι επιχειρήσεις με πολύ χαμηλή βαθμολογία θα 

απορρίπτονται και δεν θα λαμβάνουν καμία προσφορά χρηματοδότησης. 

Ως εκ τούτου, τα μέσα εγγύησης δανείων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την παροχή στήριξης και στις 

ΜΜΕ που διαθέτουν μεν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αλλά υπό απαράδεκτους όρους από 

πλευράς των εξασφαλίσεων που απαιτούνται, των περιόδων δανεισμού και/ή της τιμής. Χωρίς την 

εγγύηση, οι ΜΜΕ συχνά δεν θα ήταν σε θέση να φέρουν εις πέρας τα έργα, με αποτέλεσμα τη 

διαμόρφωση μη βέλτιστης επενδυτικής κατάστασης. Οι εγγυήσεις σχεδιάζονται με σκοπό να 

ανταποκρίνονται επαρκώς στα επιχειρηματικά μοντέλα των ΜΜΕ, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα 

ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμη βιώσιμη βάση.  

VIII. Πέραν της εστίασης στην οποία αναφέρεται το ΕΕΣ, η βασική πράξη για το πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020» καθορίζει και άλλους στόχους για τον μηχανισμό εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 

InnovFin: 

- Καινοτομία μπορεί να επιτευχθεί σε όλες τις ΜΜΕ (σε όλα τα στάδια και σε όλους τους τομείς) 

που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την καινοτομία ως μέσο το οποίο θα τις βοηθήσει να 

αναπτυχθούν, να μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν.  

- Το μέσο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» πρέπει να δημιουργεί καλύτερους όρους για τις 

ΜΜΕ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αβεβαιότητα της καινοτομίας, στην ικανότητα αξιοποίησης 

των αποτελεσμάτων της καινοτομίας και στις ανεπαρκείς εξασφαλίσεις σε πολλούς τομείς. 

- Αντικείμενο εστίασης αποτελούν όλοι οι τύποι καινοτομίας: τεχνολογική καινοτομία, 

καινοτομία των υπηρεσιών κ.λπ. 

Ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin βασίζεται στα κριτήρια επιλεξιμότητας που 

αφορούν την καινοτομία σύμφωνα με τις έννοιες της βασικής πράξης του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» που κατοχυρώνονται στο αναγνωρισμένο εγχειρίδιο του Όσλο (Oslo Manual) 

και κατ’ εφαρμογή άλλων συναφών εγγράφων καθοδήγησης για τη στήριξη των ΜΜΕ 

(καθοδήγηση σχετικά με τους κινδύνους). Κατά συνέπεια, ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των 

ΜΜΕ InnovFin περιλαμβάνει και τους τέσσερις τύπους καινοτομίας: καινοτομία των προϊόντων, 

καινοτομία των διεργασιών, οργανωτική καινοτομία και καινοτομία στον τομέα του μάρκετινγκ. 

IX. Ο δημοσιονομικός κανονισμός επιτάσσει τη στόχευση ΜΜΕ που βρίσκονται αντιμέτωπες με 

ελλείμματα της αγοράς ή με μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό 

δεν συνεπάγεται μόνο τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης, αλλά και τους βελτιωμένους όρους 

(χαμηλότερη τιμή, μεγαλύτερη διάρκεια, μειωμένη απαίτηση εξασφαλίσεων και διαθεσιμότητα του 

προϊόντος που δεν θα μπορούσε να προσφερθεί σε διαφορετική περίπτωση).  

Η Επιτροπή εκτιμά ότι ο δυνητικός διάδοχος του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin 

δεν θα πρέπει να στηρίζει κατά κύριο λόγο τις ΜΜΕ και τις μικρές εταιρείες μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης που διεξάγουν δραστηριότητες καινοτομίας οι οποίες ενέχουν υψηλό κίνδυνο, 

αλλά θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει στήριξη στις ΜΜΕ και τις μικρές εταιρείες μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης που αναπτύσσουν καινοτομίες στο πλαίσιο των προϊόντων, των υπηρεσιών και 
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των επιχειρηματικών μοντέλων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως αναφέρεται στο 

εγχειρίδιο του Όσλο για την καινοτομία.  

X. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διενεργεί εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις των 

μέσων εγγυήσεων για τις ΜΜΕ βάσει του τυποποιημένου πλαισίου αξιολόγησης της Επιτροπής, το 

οποίο μπορεί να συμπληρώνεται από πρόσθετη ανάλυση όλων των μέσων εγγυήσεων. 

XI. Η Επιτροπή δεν κρίνει κατάλληλη την αλλαγή του πλαισίου αξιολόγησης που εφαρμόζει επί 

του παρόντος και το οποίο καλύπτει όλες τις δραστηριότητές της, διότι κάτι τέτοιο θα αντέβαινε 

στους στόχους της απλούστευσης και του εξορθολογισμού. 

Μολαταύτα, για τη συμπλήρωση των τυποποιημένων εκτιμήσεων και των εκ των προτέρων 

αξιολογήσεων, η Επιτροπή θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη 

μελέτη CESEE
1
 και στη μελέτη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ θα επεκτείνει επίσης το πεδίο της 

αξιολόγησης ώστε να περιλαμβάνει περισσότερες χώρες. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

5. 

α) Παρότι οι στόχοι των προηγούμενων μηχανισμών εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ ήταν παρόμοιοι με 

εκείνους του μηχανισμού εγγύησης δανείων, η αποδοχή υψηλότερου κινδύνου από τους 

ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς έχει καταστεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της 

προσθετικότητας του μηχανισμού έναντι των προηγούμενων μηχανισμών εγγυήσεων υπέρ των 

ΜΜΕ. 

9. Στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin δεν ισχύει κατώτατο όριο, υπό 

την έννοια ότι οι ενδιάμεσοι οργανισμοί πρέπει να καταρτίσουν νέο χαρτοφυλάκιο δανείων το 

οποίο να πληροί τα κριτήρια που αφορούν την καινοτομία. 

11. Η επιβολή ορίων στην πιστωτική ποιότητα του χαρτοφυλακίου εξυπηρετεί i) την αποτύπωση 

της διάθεσης ανάληψης κινδύνων του ενδιάμεσου οργανισμού και ii) τη βελτιστοποίηση της 

χρήσης του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

12. Στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin ορίζεται ανώτατο όριο όσον 

αφορά την έκθεση της ΕΕ, το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος των δημοσιονομικών πόρων της ΕΕ που 

δεσμεύονται (μειωμένο για ορισμένα στοιχεία). 

15. Τα επίπεδα των προσδοκώμενων ζημιών συνιστούν μελλοντοστραφείς εκτιμήσεις που 

βασίζονται στα βέλτιστα διαθέσιμα στοιχεία, και το τελικό αποτέλεσμα θα διαφοροποιείται, για 

παράδειγμα, ανάλογα με τον οικονομικό κύκλο. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

27. Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, το νομοθετικό πλαίσιο των 

χρηματοοικονομικών μέσων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία προβλέπει 

σαφείς απαιτήσεις για τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν 

εκτίμηση της «συνέπειας με άλλες μορφές δημόσιας παρέμβασης που απευθύνονται στην ίδια 

αγορά» [άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο β) του ΚΚΔ]. 

29. Η εκτίμηση για τα χρηματοοικονομικά μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» 

συνίστατο σε εκτίμηση που διενεργήθηκε επιπλέον της αξιολόγησης για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 

                                                       

1  Asdrubali, Pierfederico και Signore, Simone, «The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from 

CESEE Countries», EIF Research & Market Analysis, Working Paper 2015/29. 
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2020», με σκοπό την καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση των αναγκών της αγοράς από την 

Επιτροπή πριν από τη δρομολόγηση των μέσων.  

31. Όπως επισημαίνεται στις παρατηρήσεις σχετικά με το σημείο 29, διενεργήθηκαν εκ των 

προτέρων αξιολογήσεις για τον μηχανισμό εγγύησης δανείων COSME και για τον μηχανισμό 

εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin. Επιπλέον, τα στοιχεία της απορρόφησης και της ζήτησης της 

αγοράς που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του μέσου επιμερισμού του κινδύνου σε πιλοτική βάση, σε 

συνδυασμό με την ανάλυση των διαθέσιμων μελετών, αξιοποιήθηκαν στην πρόταση της Επιτροπής 

για την ενδεικτική συνεισφορά της ΕΕ που διατέθηκε για τον μηχανισμό εγγυήσεων υπέρ των 

ΜΜΕ InnovFin. 

32. Δεδομένου ότι στις υποκείμενες νομικές πράξεις ο νομοθέτης ορίζει ρητά ότι τα εν λόγω μέσα 

θα πρέπει να αποτελούν πανευρωπαϊκά μέσα χωρίς προκαθορισμένες συνεισφορές για τα επιμέρους 

κράτη μέλη, πράγματι κρίθηκε κατάλληλη η συνολική προσέγγιση της ανάλυσης ελλείμματος της 

αγοράς σε επίπεδο ΕΕ. 

33. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το καθαρό ύψος των δανείων ενδέχεται να μην αποτελεί επαρκή δείκτη 

για την ανάλυση της γεωγραφικής διασποράς του μηχανισμού εγγύησης δανείων και των 

μηχανισμών εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin. Δεν είναι δυνατόν να αναμένεται ότι τα απόλυτα 

ποσά υποστηριζόμενης χρηματοδότησης από τα οποία επωφελούνται τα «μικρότερα» κράτη μέλη 

θα είναι παρόμοια με εκείνα που λαμβάνουν τα μεγαλύτερα κράτη μέλη. 

Απεναντίας, τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2004 καλύπτονταν σε 

ικανοποιητικό βαθμό, εάν τα ποσά που υπογράφηκαν για αμφότερους τους μηχανισμούς 

συγκριθούν με το σχετικό μέγεθος των οικονομιών τους. 

34. Το ΕΤΣΕ βασίζεται σε ανάλυση επενδυτικού κενού για ολόκληρη την οικονομία και είναι 

διαρθρωμένο ως ευέλικτο αγορακεντρικό μέσο. Τα μέσα στα οποία δόθηκε συμπληρωματική 

χρηματοδότηση (ο μηχανισμός εγγύησης δανείων και ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 

InnovFin) αποτέλεσαν αντικείμενο επιμέρους εκ των προτέρων αξιολογήσεων, στις οποίες 

περιλαμβάνονταν εκτιμήσεις των υποκείμενων ελλειμμάτων της αγοράς. Τα ποσά της 

συμπληρωματικής χρηματοδότησης δεν είναι σταθερά, αλλά εκφράζονται ως ανώτατα όρια που 

μπορούν να αναθεωρηθούν περαιτέρω. Κατά συνέπεια, το ΕΤΣΕ θα είναι εξ ορισμού σε θέση να 

ανταποκρίνεται στο κατάλληλο επίπεδο των αναγκών της αγοράς. Δεδομένου ότι το ΕΤΣΕ 

ενσωματώνει τη στήριξη την οποία παρέχει σε υφιστάμενα μέσα σε επίπεδο ΕΕ, το ΕΤΣΕ και τα 

υπό κεντρική διαχείριση μέσα εγγυήσεων που υποβλήθηκαν σε έλεγχο ενεργούν από κοινού ως 

ενιαίος μηχανισμός έναντι της αγοράς. 

35. Η Επιτροπή χαρακτηρίζει ως θετική πτυχή το υψηλό ποσοστό (82 %) των αξιολογήσεων των 

αναγκών της αγοράς που διενεργήθηκαν από τα κράτη μέλη τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα του 

ΕΕΣ, παρά το γεγονός ότι οι αξιολογήσεις αυτές δεν απαιτούνταν ρητώς από το νομικό πλαίσιο. 

38. Η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι ο πίνακας 2 είναι απλώς ενδεικτικός διότι το 

πραγματικό ποσό των καταβλητέων προμηθειών εξαρτάται από την πραγματική συνεισφορά που 

δεσμεύεται, καθώς και από τις πραγματικές δραστηριότητες που ασκούνται. 

Η πλειονότητα των προμηθειών καταβάλλονται με γνώμονα τις επιδόσεις, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού. 

40. Η Επιτροπή εκτιμά ότι είναι χρήσιμο να έχει στη διάθεσή της τα εν λόγω στοιχεία πριν από την 

έναρξη των διαπραγματεύσεων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή έλαβε την εκτίμηση κόστους του 

ΕΤΕ για τον μηχανισμό εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, ενώ προβαίνει επίσης τακτικά σε 

ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων του ΕΤΕ προκειμένου να κατανοήσει τα έσοδα του ΕΤΕ 

από τις προμήθειες και τη συμβολή τους στη συνολική κερδοφορία του ΕΤΕ και, γενικότερα, 

συνεχίζει να καταβάλλει προσπάθειες για τη συγκέντρωση περαιτέρω συναφών λεπτομερών 

στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες λειτουργίας των μέσων εγγυήσεων. 
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Τα εν λόγω στοιχεία συχνά υπόκεινται σε απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και ενδέχεται να μην 

προέρχονται από άμεσα συγκρίσιμα μέσα. Ωστόσο, ακόμη και ελλείψει τέτοιου είδους στοιχείων, η 

Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις βάσει των διαθέσιμων 

πληροφοριών. 

Παρεμπιπτόντως, σχετική τιμή αναφοράς περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ για την περίοδο 

2014-2020, όπου προβλέπεται υψηλότερο ανώτατο όριο προμηθειών (7 %) στην περίπτωση των 

ταμείων, αλλά για πολύ συντομότερη περίοδο εφαρμογής (έως το 2023). 

Για τα υπό κεντρική διαχείριση μέσα, η Επιτροπή διαπραγματεύτηκε τις προμήθειες σε δύο στάδια. 

Πρώτον, το γενικό πλαίσιο θεσπίστηκε με τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου με το ΕΤΕ 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού. Δεύτερον, οι προμήθειες για τις 

επιμέρους συμφωνίες αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων εντός αυτού του γενικού 

πλαισίου. Τα προαναφερόμενα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν και στα δύο στάδια. 

41. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είχε όντως στην διάθεσή της σημαντικά στοιχεία των εν λόγω 

πληροφοριών. 

Βλέπε την απάντηση στο σημείο 40. 

Η σύγκριση του κόστους των πανευρωπαϊκών, υπό κεντρική διαχείριση μέσων με τα συστήματα 

εγγυήσεων που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο θα ήταν περιορισμένης σημασίας, δεδομένου ότι τα 

συστήματα αυτά δεν έχουν το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των κεντρικών εντολών και δεν 

υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις υποβολής πληροφοριακών στοιχείων, παρακολούθησης και 

ελέγχου στις οποίες υπόκεινται τα συστήματα της ΕΕ. 

42. Στην ειδική έκθεση αριθ. 4/2011 που εξέδωσε, το ΕΕΣ αναφέρει: «Οι πληρωτέες στο ΕΤαΕ 

προμήθειες πρέπει να υπολογίζονται κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

 οι επιδόσεις όσον αφορά την επίτευξη ειδικών στόχων, 

 η γεωγραφική κατανομή στις επιλέξιμες χώρες, και 

 ο βαθμός νεωτερισμού και πολυπλοκότητας του μέσου εγγυήσεων.» 

Σε οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ των υπό κεντρική διαχείριση μέσων και των μέσων που 

συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα υποκείμενα 

μέσα παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τη γεωγραφική κάλυψη, τον βαθμό νεωτερισμού και 

πολυπλοκότητας, τις απαιτήσεις υποβολής πληροφοριακών στοιχείων, τους στόχους και τις 

ρυθμίσεις τους. 

45. Η κάλυψη των ελλείψεων ορίζεται έως ένα προσυμφωνημένο ανώτατο όριο, του οποίου η 

υπέρβαση δεν επιτρέπεται. 

46. Η Επιτροπή προέβη σε σύγκριση της προτεινόμενης προμήθειας με άλλες προσφορές της 

αγοράς για την έκθεση κινδύνου τύπου ΒΒΒ εκείνη τη χρονική στιγμή. 

Το μέγιστο συνολικό ύψος της προμήθειας κινδύνου που χρεώνει το ΕΤΕ κατά τη διάρκεια 

εφαρμογής του μηχανισμού μπορεί να ανέρχεται στο 10 % της συνεισφοράς της ΕΕ μόνο σε 

περίπτωση ελλιπούς προμήθειας κινδύνου, παρά την ανάληψη του αντίστοιχου κινδύνου από το 

ΕΤΕ προς όφελος ολόκληρου του μηχανισμού. 

47. Ο μηχανισμός προμηθειών έχει σχεδιαστεί για τον υπολογισμό της προμήθειας κινδύνου 

καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής και δεν μπορεί να εκτιμηθεί κατά τρόπο αξιόπιστο 

με βάση μια περιορισμένη χρονική στιγμή που απομονώνεται και δη κατά την έναρξη της περιόδου 

εφαρμογής. 

51. Η ανάλυση που περιλαμβάνεται στην παρούσα έκθεση βασίζεται στη στόχευση μόνο των 

εταιρειών που δεν θα ήταν καν σε θέση να λάβουν δάνειο από εμπορικούς δανειστές. Ωστόσο, ο 
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γενικός δημοσιονομικός κανονισμός επιτάσσει την «αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή μη 

βέλτιστων επενδυτικών καταστάσεων». 

Δυσχέρειες στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση προκύπτουν λόγω της προσέγγισης του 

χρηματοοικονομικού κλάδου όσον αφορά τη φερεγγυότητα / αξιολόγηση κινδύνου. Σε πρώτη 

φάση, ένας δανειστής αξιολογεί τον βαθμό φερεγγυότητας μιας επιχείρησης, δηλαδή κατά πόσον η 

επιχείρηση είναι βιώσιμη και αν το ποσό χρηματοδότησης που ζητείται μπορεί να αποπληρωθεί 

από τις μελλοντικές προσδοκώμενες ταμειακές ροές. Θα εξετάζονται οι οικονομικές καταστάσεις, 

τα φορολογικά στοιχεία, τα δημόσια πιστωτικά μητρώα κ.λπ., και θα αποδίδονται βαθμολογίες 

πιστοληπτικής ικανότητας. Μόνο οι επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία 

είναι πιθανό να λάβουν χρηματοδότηση χωρίς προσφυγή σε εξασφαλίσεις. Οι επιχειρήσεις με πολύ 

χαμηλή βαθμολογία θα απορρίπτονται και δεν θα λαμβάνουν καμία προσφορά χρηματοδότησης. 

Ως εκ τούτου, τα μέσα εγγύησης δανείων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την παροχή στήριξης και στις 

ΜΜΕ που διαθέτουν μεν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αλλά υπό απαράδεκτους όρους από 

πλευράς των εξασφαλίσεων που απαιτούνται, των περιόδων δανεισμού και/ή της τιμής. Χωρίς την 

εγγύηση, οι ΜΜΕ συχνά δεν θα ήταν σε θέση να φέρουν εις πέρας τα έργα, με αποτέλεσμα τη 

διαμόρφωση μη βέλτιστης επενδυτικής κατάστασης. Οι εγγυήσεις σχεδιάζονται με σκοπό να 

ανταποκρίνονται επαρκώς στα επιχειρηματικά μοντέλα των ΜΜΕ, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα 

ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμη βιώσιμη βάση.  

52. Σύμφωνα με τη βασική πράξη του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», ο μηχανισμός εγγυήσεων 

υπέρ των ΜΜΕ InnovFin έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση 

για τις ΜΜΕ και τις μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που επικεντρώνονται στην 

καινοτομία. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την προσφορά ενός μη χρηματοδοτούμενου 

χρηματοοικονομικού μέσου, μιας εγγύησης η οποία εξασφαλίζει την κινητοποίηση σημαντικών 

ιδιωτικών κεφαλαίων, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Η Επιτροπή φρονεί ότι ο 

μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin δεν ανταγωνίζεται τον ιδιωτικό τομέα, διότι 

αυξάνει την παρουσία του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση της καινοτομίας κατά τρόπο 

αναλογικό προς το ποσοστό εγγύησης και με καλύτερους όρους για τις επιχειρήσεις που 

επικεντρώνονται στην καινοτομία, σύμφωνα με τη βασική πράξη για το πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020». 

Οι ίδιες αρχές διέπουν και τον μηχανισμό εγγύησης δανείων COSME. 

55. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι διαπιστώσεις του ΕΕΣ αφορούν περιορισμένο μόνο δείγμα 

πράξεων και ενδέχεται να μην ισχύουν για το πλήρες σύνολο των δικαιούχων των μηχανισμών. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι λόγω των αυστηρότερων απαιτήσεων εκ των προτέρων επιλεξιμότητας στο 

πλαίσιο του μηχανισμού εγγύησης δανείων σε σύγκριση με τα προγενέστερα μέσα, έχει αυξηθεί 

σημαντικά ο αριθμός των υποστηριζόμενων εταιρειών που διαθέτουν περιορισμένη πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση. Όσον αφορά τον μηχανισμό εγγύησης δανείων, το ΕΕΣ καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι το 50 % των ΜΜΕ του δείγματός του θα είχαν αντιμετωπίσει δυσχέρειες στην 

εξασφάλιση χρηματοδότησης, ενώ η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, επί του ίδιου 

δείγματος, το ποσοστό των ΜΜΕ που θα είχαν αντιμετωπίσει δυσχέρειες στην εξασφάλιση 

χρηματοδότησης υπό ικανοποιητικούς όρους (επαρκής χρηματοδότηση) ήταν 73 %. 

Η Επιτροπή προέβη σε ανάλυση του μέρους του δείγματος που υπέβαλε το ΕΕΣ και συνήγαγε το 

συμπέρασμα ότι συνολικά, για αμφότερους τους μηχανισμούς, τουλάχιστον το 45 % των 

δικαιούχων θα είχαν αντιμετωπίσει δυσχέρειες στην εξασφάλιση χρηματοδότησης υπό 

ικανοποιητικούς όρους. 

56. Σκοπός του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, όπως καθορίζεται στη βασική 

πράξη, είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια. Ως εκ τούτου, 

το γεγονός ότι μια επιχείρηση θα μπορούσε να είχε λάβει χρηματοδότηση με τη μορφή επένδυσης 
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μετοχικού κεφαλαίου ή με άλλη μορφή δεν έχει καμία επίπτωση. Επιπλέον, το πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020» διαθέτει και άλλα εργαλεία χρηματοδότησης για τη στήριξη του κινδύνου τύπου 

μετοχικού κεφαλαίου (όπως ο μηχανισμός (συν)επένδυσης μετοχικού κεφαλαίου InnovFin Equity ή 

το μέσο για τις ΜΜΕ). 

59. Η εγγύηση δεν καλύπτει ποτέ το 100 % του δανειακού ανοίγματος και οι ενδιάμεσοι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να διατηρούν σημαντικό οικονομικό άνοιγμα σε κάθε 

δάνειο. Κατά συνέπεια, έχουν κίνητρα να εστιάζονται σε βιώσιμες επιχειρήσεις που είναι σε θέση 

να δανείζονται και να αποπληρώνουν το εκάστοτε δάνειο.  

Η εγγύηση υπέρ των ΜΜΕ InnovFin έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη στήριξη της δανειοδότησης 

καινοτόμων επιχειρήσεων από ενδιάμεσους οργανισμούς, τόσο του δημόσιου όσο και του 

ιδιωτικού τομέα, ενθαρρύνοντας τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης από πλευράς 

χαμηλότερης τιμής, διαθεσιμότητας του σχετικού τύπου χρηματοδότησης που είναι κατάλληλος για 

τις ανάγκες των ΜΜΕ, μεγαλύτερης διάρκειας και με συχνά μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων. 

Η Επιτροπή έχει παρατηρήσει ανοδικές τάσεις όσον αφορά τη διάθεση ανάληψης κινδύνων των 

ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, δεδομένου ότι η εγγύηση μετριάζει εν μέρει τον 

κίνδυνο που απορρέει από τις ασυμμετρίες ως προς την πληροφόρηση μεταξύ του δανειστή και του 

δανειολήπτη και, κατ’ επέκταση, του κινδύνου του δανειολήπτη όπως γίνεται αντιληπτός από τον 

δανειστή. 

60. Η εξοικονόμηση τόκων για τους τελικούς δικαιούχους δεν συνιστά τον πρωταρχικό στόχο του 

μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin. Αποτελεί μία από τις συνιστώσες της αυξημένης 

πρόσβασης σε χρηματοδότηση, η οποία έρχεται να προστεθεί στα άλλα οφέλη που μπορούν να 

αποδοθούν στην παρέμβαση του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, όπως π.χ. 

υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης, χαμηλότερες απαιτήσεις εξασφαλίσεων, μεγαλύτερη 

διάρκεια, πιο εξυπηρετική μορφή χρηματοδότησης που προσαρμόζεται στις ανάγκες των ΜΜΕ και 

των μικρών εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης που επικεντρώνονται στην καινοτομία.  

61. Στην περίπτωση του μηχανισμού εγγύησης δανείων, οι απαιτήσεις προσθετικότητας έχουν 

καταστεί σημαντικά αυστηρότερες μέσω της δημιουργίας δύο επιλογών για την ανάληψη 

πρόσθετου κινδύνου από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Κατέστη σαφές ότι η 

ανάληψη κινδύνων που εμπίπτει στις συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές του ενδιάμεσου 

χρηματοπιστωτικού οργανισμού (π.χ. όπως ορίζεται στην πολιτική πιστωτικού κινδύνου και 

είσπραξης πιστώσεων) δεν επρόκειτο να υποστηριχθεί από την εγγύηση της ΕΕ. Θεσπίστηκαν 

ελάχιστα κατώτατα όρια όσον αφορά τον πρόσθετο πιστωτικό κίνδυνο που πρέπει να αποδέχεται 

ένας ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός σε επίπεδο χαρτοφυλακίου έναντι της συνήθους 

επιχειρηματικής του δραστηριότητας, προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση 

εγγύησης από την ΕΕ.  

64. Το ανώτατο όριο προέκυψε από την πτυχή της συμπληρωματικότητας· η εστίαση σε πιο 

ριψοκίνδυνες εταιρείες (όχι απαραιτήτως νεότερες και μικρότερου μεγέθους) προέκυψε από τη νέα 

εστίαση στο πλαίσιο του προγράμματος. 

65. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, καταρχήν, δεν θα πρέπει να υπάρχει τεχνητός τεμαχισμός των δανείων. 

Στο πλαίσιο της παρακολούθησής του, το ΕΤΕ θέτει υπό αμφισβήτηση ανάλογες συναλλαγές όταν 

τις εντοπίζει. Κατά γενικό κανόνα, το ΕΤΕ ζητεί από τον ενδιάμεσο οργανισμό να παρουσιάσει 

εμπορικό σκεπτικό για τη χορήγηση πολλαπλών δανείων στην ίδια ΜΜΕ. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρει το ΕΕΣ, ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός 

εξέδωσε εγγύηση για δάνεια που χορηγούνται από εμπορικό δανειστή. Η απόφαση σχετικά με τον 

τρόπο χορήγησης των δανείων εναπόκειτο στον εμπορικό δανειστή. Το ΕΤΕ έθεσε πράγματι υπό 

αμφισβήτηση την έκδοση διαφόρων εγγυήσεων για την ίδια ΜΜΕ, ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες 

από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό και έλαβε επεξήγηση του εμπορικού σκεπτικού 

για τη χορήγηση πολλαπλών δανείων, την οποία το ΕΤΕ έκρινε επαρκή. 
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66. Από την εκ των προτέρων αξιολόγηση του μέσου InnovFin διαπιστώθηκε ότι οι καινοτόμες 

εταιρείες αντιμετωπίζουν εμπόδια λόγω έλλειψης πρόσβασης σε κεφάλαια κινδύνου. Ως εκ τούτου, 

οι συμφωνίες ανάθεσης που υπογράφηκαν με το ΕΤΕ περιλαμβάνουν λεπτομερή κριτήρια 

επιλεξιμότητας όσον αφορά την καινοτομία (για τον μηχανισμό εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 

InnovFin), τις ΜΜΕ, τα επίπεδα συναλλαγών και χαρτοφυλακίων των ΜΜΕ (που ισχύουν για 

αμφότερους τους μηχανισμούς). Τα εν λόγω κριτήρια συνάδουν πλήρως με τις αντίστοιχες βασικές 

πράξεις των μηχανισμών. 

67. Η οικονομική θεωρία στην οποία βασίζεται η αστοχία της αγοράς που απορρέει από την 

ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ του δανειστή και του δανειολήπτη στηρίζεται ακριβώς στην ιδέα 

ότι –από ένα ορισμένο επίπεδο και πάνω– οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δεν 

κρίνουν ως κερδοφόρα τη χρέωση υψηλότερων επιτοκίων σε δανειολήπτες που θεωρούνται πιο 

ριψοκίνδυνοι ως ομάδα (λόγω ζητημάτων ηθικού κινδύνου και δυσμενούς επιλογής)· απεναντίας, 

προτιμούν να περιορίσουν την πίστωσή τους. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν μεν 

οικονομικά βιώσιμες ΜΜΕ στην αγορά, αλλά δεν μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή πίστωση, 

ακόμη και με υψηλά επιτόκια. Ως εκ τούτου, η πολιτική υψηλών επιτοκίων διατρέχει τον κίνδυνο 

να αποβεί αναποτελεσματική. 

Η μηχανική της μεταφοράς οφελών λειτουργεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα έργα με το υψηλότερο 

πιστωτικό περιθώριο, δηλαδή οι πλέον ριψοκίνδυνοι δανειολήπτες, να αποκομίζουν το υψηλότερο 

όφελος. Αυτός ο μηχανισμός μεταφοράς οφελών παρέχει στους τελικούς αποδέκτες κίνητρα για να 

επιλέξουν τον μηχανισμό εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, σε περίπτωση που το κόστος των 

τόκων τους συνυπολογιζόμενης της εγγύησης είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο κόστος χωρίς 

την εγγύηση. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει περαιτέρω ότι το μέσο παρέχει στους ενδιάμεσους 

οργανισμούς κίνητρα για χορήγηση χρηματοδότησης σε περισσότερο ριψοκίνδυνες καινοτόμες 

εταιρείες. Το εγγυημένο δάνειο θα ήταν ακριβότερο σε περίπτωση αρνητικού οφέλους, το οποίο θα 

καθιστούσε μη ελκυστικό το δάνειο. 

68. Η Επιτροπή φρονεί ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να εξακριβώνεται κατά 

πόσον η χρηματοδότηση έχει τεθεί στη διάθεση επιχείρησης που στερείται πρόσβασης σε επαρκή 

χρηματοδότηση μπορούν να λαμβάνονται μόνο από την ίδια την επιχείρηση. 

Η Επιτροπή έπρεπε να εξετάσει πιθανούς τρόπους θέσπισης ενός συστήματος παρακολούθησης το 

οποίο να είναι οικονομικά αποδοτικό και να μην προκαλεί περιττή διοικητική επιβάρυνση για τις 

ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, η συχνότητα του ισχύοντος συστήματος παρακολούθησης κρίνεται επαρκής 

για τον μηχανισμό εγγύησης δανείων. 

69. Μολονότι μπορεί να υπάρχει μια τέτοια ακαδημαϊκή προσέγγιση, οι ενδιάμεσοι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δεν λειτουργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο στην πράξη. Κάθε 

ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός υιοθετεί τη δική του προσέγγιση όσον αφορά την 

αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, η οποία μπορεί να εμπεριέχει, έως έναν ορισμένο βαθμό, την 

αξιολόγηση των κριτηρίων που έχει καθορίσει το ΕΕΣ. Ωστόσο, υπεισέρχονται και άλλοι 

παράγοντες (όπως η διαθεσιμότητα εξασφαλίσεων, τα υφιστάμενα πιστωτικά ανοίγματα κ.λπ.). 

Δεδομένου ότι ο μηχανισμός εγγύησης δανείων υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό τις πολύ μικρές 

επιχειρήσεις, είναι επίσης σκόπιμο να επισημανθεί ότι, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι εν 

λόγω επιχειρήσεις δεν διαθέτουν καν επίσημα ελεγμένους ισολογισμούς και λειτουργούν βάσει 

απλών λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης. Σύμφωνα με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2016, ο 

μηχανισμός εγγύησης δανείων υποστήριξε κατά ποσοστό άνω του 50 % νεοσύστατες επιχειρήσεις, 

ενώ ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin υποστήριξε κατά ποσοστό άνω του 17 % 

νεοσύστατες επιχειρήσεις με ιστορικό ανεπαρκούς πίστωσης που μπορούσε να αναλυθεί. 

73. Πρωταρχικός στόχος του μηχανισμού εγγύησης δανείων είναι να συμβάλει στην επίλυση των 

διαρθρωτικών προβλημάτων (χρηματοδότηση νεοσύστατων επιχειρήσεων, ασυμμετρία ως προς την 

πληροφόρηση, έλλειψη εξασφαλίσεων κ.λπ.) που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στον τομέα της 
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πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο δεν έχει σχεδιαστεί ως 

μέσο αντιμετώπισης κρίσεων.  

Η χορήγηση ρευστότητας εξασφαλίζεται με τη χρήση άλλων μέσων, όπως η νομισματική πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τις 

ΜΜΕ. 

74. Τα χρηματοοικονομικά μέσα που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία 

εκτελούνται κατά τη διάρκεια των περιόδων προγραμματισμού, και συγκεκριμένα κατά την 

περίοδο 2007-2013 για το παράδειγμα που αναφέρεται. Η σύσταση των χρηματοοικονομικών 

μέσων από τις διαχειριστικές αρχές αποτελεί σημαντικό στάδιο στον κύκλο ζωής των μέσων και 

περιλαμβάνει διαδικασίες όπως η επιλογή του διαχειριστή του ταμείου ή επαλήθευση της 

συμμόρφωσης προς τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. 

75. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής συνοχής, και κατόπιν συμφωνίας των 

συννομοθετών, τα διαρθρωτικά ταμεία καλούνται να τηρούν ειδικούς κανόνες, όπως οι 

γεωγραφικοί περιορισμοί με μεγαλύτερη εστίαση στις υποβαθμισμένες περιοχές. 

76. Η δυνατότητα αυτή δεν προβλέφθηκε μόνο ως μέτρο για τη βελτίωση των εκταμιεύσεων, αλλά 

και ως στοχευμένη και άμεση αντίδραση στη χρηματοπιστωτική κρίση. 

77. Ο μηχανισμός εγγύησης δανείων προορίζεται να συμβάλει στην υποστήριξη της απασχόλησης 

και της ανάπτυξης και ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσω επενδυτικών δανείων. Το 

γεγονός ότι η χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης είναι πλήρως επιλέξιμη δεν οφείλεται στη 

«χαλάρωση των όρων επιλεξιμότητας», αλλά σε προσαρμογή στην οικονομική πραγματικότητα. 

Στη σημερινή οικονομία, τα χρηματοδοτικά προϊόντα εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον 

κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι ΜΜΕ. Εάν μια ΜΜΕ δραστηριοποιείται στον τομέα των 

υπηρεσιών, η ανάγκη για τη χρηματοδότηση πάγιων στοιχείων ενεργητικού είναι πολύ χαμηλή (για 

τα στοιχεία αυτά απαιτούνται επενδυτικά δάνεια). Οι εν λόγω ΜΜΕ χρειάζονται πρόσβαση σε 

διευκολύνσεις κεφαλαίου κίνησης, π.χ. για την κατάρτιση του προσωπικού και την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων. Είναι πιθανό να χρειάζονται εξελιγμένα συστήματα ΤΠ, δικτυακούς τόπους και 

διαχείριση δικτυακών τόπων, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους κ.λπ. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα 

είδη υπηρεσιών μπορούν είτε να αποτελούν αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης είτε να 

εγγράφονται αμιγώς ως έξοδα στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. Ωστόσο, οι παραδοσιακές 

βραχυπρόθεσμες διευκολύνσεις κεφαλαίου κίνησης που χορηγούνται σε κυλιόμενη βάση για 

αρκετούς μήνες βοηθούν ελάχιστα τις ΜΜΕ, οι οποίες χρειάζονται πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα 

προγραμματισμού (αυτό ισχύει επίσης στην περίπτωση π.χ. των εμπόρων λιανικής πώλησης που 

αγοράζουν αποθέματα για την περίοδο των Χριστουγέννων, των γεωργών που προχρηματοδοτούν 

τη σοδειά μέσω της αγοράς σπόρων προς σπορά, λιπασμάτων κ.λπ.).  

Τα στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT επιβεβαιώνουν ότι «παρότι οι επιχειρήσεις υψηλού 

ρυθμού ανάπτυξης δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής οικονομίας σε 

ολόκληρη την ΕΕ, το μερίδιό τους στον τομέα των υπηρεσιών είναι υψηλότερο στην πλειονότητα 

των κρατών μελών». Βλέπε δελτίο Τύπου 209/2016 της Eurostat της 26ης Οκτωβρίου 2016
2
. 

Ως εκ τούτου, ο μηχανισμός εγγύησης δανείων, όπως και ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 

InnovFin, παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης ποικίλων χρηματοδοτικών προϊόντων (κεφάλαιο 

κίνησης, επενδυτικά δάνεια, χρηματοδοτικές μισθώσεις), υπό τον όρο ότι η ελάχιστη διάρκεια των 

εν λόγω προϊόντων είναι 12 μήνες. 

                                                       

2  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7706167/4-26102016-AP-EN.pdf/20f0c515-ed43-45c3-ad6a-ca0b26b36de5 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7706167/4-26102016-AP-EN.pdf/20f0c515-ed43-45c3-ad6a-ca0b26b36de5
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Πλαίσιο 4 – Καταστάσεις στις οποίες οι εγγυήσεις της ΕΕ καλύπτουν χρηματοοικονομικό 

προϊόν που δεν ανταποκρίνεται στους στόχους της πολιτικής τους  

Η στήριξη στο πλαίσιο των μηχανισμών κυμαίνεται από την ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών έως τη 

μέγιστη διάρκεια 10 ετών (μηχανισμός εγγύησης δανείων) και 12 ετών (μηχανισμός εγγυήσεων 

υπέρ των ΜΜΕ InnovFin), προάγοντας ουσιαστικά κατ’ αυτόν τον τρόπο την πιο μακροπρόθεσμη 

χρηματοδότηση.  

Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι σε ορισμένους τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό 

μεταστροφής (καταναλωτικά αγαθά, είδη ένδυσης), ακόμη και η περίοδος των 12 μηνών μπορεί να 

αποτελεί επαρκές διάστημα για έναν πλήρη κύκλο καινοτομίας. 

Ορισμένες εταιρείες είναι πιθανό να χρησιμοποιούν δάνεια κεφαλαίου κίνησης για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων σε άυλα στοιχεία ενεργητικού ή σε τεχνογνωσία. Δαπάνες αυτού του 

είδους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση τυποποιημένων επενδυτικών δανείων. 

Επιπλέον, ο δανεισμός κεφαλαίου κίνησης με ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών συμβάλλει στη 

σταθεροποίηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας, ενισχύοντας την τάση της για 

επενδύσεις. Επιπροσθέτως, η ανάγκη για μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης απορρέει συχνά από την 

υλοποίηση επενδυτικών έργων. 

79. Στην έκθεση για την απασχόληση και την ανάπτυξη, η Επιτροπή παρακολουθεί τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ που έλαβαν χρηματοδότηση (το 2015 το ποσοστό δημιουργίας θέσεων 

εργασίας ανήλθε σε ονομαστικές τιμές στο 9,4 %). Τα στοιχεία αυτά συγκρίνονται στη συνέχεια με 

άλλα δεδομένα σχετικά με την αύξηση της απασχόλησης στις ΜΜΕ προκειμένου να διαπιστωθεί 

αν ο πληθυσμός που λαμβάνει στήριξη παρουσιάζει καλύτερες ή χειρότερες επιδόσεις απ’ ό,τι ο 

γενικός πληθυσμός των ΜΜΕ, βλέπε π.χ. την ετήσια έκθεση 2015/2016 για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, 

στην οποία αναφέρεται ότι η απασχόληση στο σύνολο των ευρωπαϊκών ΜΜΕ (υποστηριζόμενων ή 

μη υποστηριζόμενων) αυξήθηκε συνολικά κατά 1,5 %. 

81. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τα συμπεράσματα του ΕΕΣ, διότι υποδηλώνουν 

ότι τα προγράμματα εγγύησης δανείων δίνουν πράγματι ώθηση στην ανάπτυξη των ΜΜΕ. Η 

Επιτροπή είναι της άποψης ότι θα ήταν ωφέλιμο να δημοσιοποιηθεί το πλήρες κείμενο της μελέτης. 

83. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η υποθετική τιμή των 1 330 EUR, για τη δημιουργία και τη 

διατήρηση μιας θέσης εργασίας στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ, αποτελεί 

εκτιμώμενο μέσο όρο για την εφαρμογή του μηχανισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ η μελέτη 

βάσει αντιπαραδειγμάτων στην οποία γίνεται αναφορά καλύπτει μόνο τη Γαλλία. Επιπλέον, λόγω 

των διαφορών όσον αφορά τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς, τα δύο 

αριθμητικά μεγέθη δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα. 

86. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η προηγούμενη έκθεση δεν κατέληξε σε σαφή συμπεράσματα σχετικά 

με το ζήτημα της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι υλοποιεί προγράμματα τα οποία στηρίζονται στις βασικές πράξεις που 

έχει εκδώσει ο νομοθέτης.  

Το τελικό νομικό κείμενο ορίζει τα ακόλουθα στο άρθρο 8 [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 της 

11ης Δεκεμβρίου 2013]: 

Άρθρο 8  

Δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση  

1. Η Επιτροπή υποστηρίζει δράσεις οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση και τη βελτίωση της 

πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση κατά τις φάσεις έναρξης, ανάπτυξης και μεταβίβασής τους 

και οι οποίες είναι συμπληρωματικές προς τη χρήση από τα κράτη μέλη χρηματοδοτικών μέσων για 

τις ΜΜΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα, οι 

δράσεις αυτές αναπτύσσονται σε στενό συντονισμό με τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο 
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της πολιτικής συνοχής, του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

Στόχος των εν λόγω δράσεων είναι να τονώσουν την κάλυψη χρηματοδότησης τόσο με μετοχικά 

κεφάλαια όσο και με δάνεια καθώς και την παροχή των σχετικών κεφαλαίων και δανείων, στα οποία 

μπορεί να περιλαμβάνονται κεφάλαια έναρξης, κεφάλαια «επενδυτικών αγγέλων» και οιονεί ίδια 

κεφάλαια, ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς αλλά με αποφυγή εκποίησης του ενεργητικού.  

2. Επιπλέον των δράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Ένωση μπορεί επίσης να στηρίζει 

δράσεις για τη βελτίωση της διασυνοριακής και της πολυεθνικής χρηματοδότησης, ανάλογα με τη 

ζήτηση της αγοράς, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τις ΜΜΕ να διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές 

τους σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.  

Ο μηχανισμός εγγύησης δανείων εκτελείται όπως θεσπίστηκε από τον νομοθέτη. Η επιλογή της 

τιτλοποίησης δημοσιεύθηκε μαζί με την επιλογή της εγγύησης και της αντεγγύησης, υπό τη μορφή 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, ωστόσο, δεν υπάρχει 

ανταπόκριση από τη ζήτηση της αγοράς.  

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει επίσης ζήτηση από την αγορά ούτε για τον δανεισμό διασυνοριακού 

χαρακτήρα. 

87. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η επίδραση όσον αφορά την προβολή και το καταλυτικό αποτέλεσμα 

επέρχεται όταν οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι πρόθυμοι να χορηγήσουν 

χρηματοδότηση σε πιο ριψοκίνδυνες ΜΜΕ λόγω του μηχανισμού εγγύησης δανείων στις 

συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος. Αυτό το πράττουν προσφέροντας χρηματοδοτικά 

προϊόντα υψηλότερου κινδύνου ή αυξάνοντας τον όγκο των προϊόντων χρηματοδότησης 

υψηλότερου κινδύνου που υπάρχουν ήδη. 

Μεμονωμένα παραδείγματα τέτοιων προϊόντων αποτελούν τα ακόλουθα: 

 Ο Altum, ο οργανισμός χρηματοδότησης της ανάπτυξης της Λετονίας, δημιούργησε ένα νέο 

χρηματοδοτικό προϊόν για τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων χωρίς προσφυγή σε 

εξασφαλίσεις
3
. 

 Στην Ελλάδα, μια χώρα η οποία έχει βιώσει δραματική πτώση στη δανειοδότηση των ΜΜΕ, 

τέσσερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπέγραψαν συμβάσεις εγγύησης με σκοπό να προσφέρουν 

στις ΜΜΕ δανειοδοτικά προϊόντα με σημαντικά μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων
4
. 

 Στη Δανία, το Vaekstfonden, το δανικό ταμείο για την ανάπτυξη αποτελεί το κρατικό ταμείο 

επενδύσεων της Δανίας, το οποίο δημιούργησε ένα νέο δανειακό προϊόν μειωμένης εξασφάλισης 

για τη στήριξη των ΜΜΕ στον γεωργικό τομέα
5
. 

Όσον αφορά τον μηχανισμό εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin, έχουν δημιουργηθεί από εθνικές 

τράπεζες προώθησης πολλαπλά προγράμματα για καινοτόμες εταιρείες σε επίπεδο κρατών μελών. 

88. Κοινή απάντηση στα σημεία 88 και 89: 

Πέραν της εστίασης στην οποία αναφέρεται το ΕΕΣ, η βασική πράξη για το πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020» καθορίζει και άλλους στόχους για τον μηχανισμό εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 

InnovFin: 

                                                       

3  Δελτίο Τύπου στη λετονική γλώσσα: http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropas-

investiciju-fonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro, και 

περιγραφή του προϊόντος στην αγγλική γλώσσα:  http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=133532 
4  Δελτία Τύπου: http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/efsi_cosme_easi_eurobank.htm· 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2017/efsi_cosme_greece.htm  

https://www.nbg.gr/el/business/co-funded-loans/subsidized-loans/cosme 
5  http://www.vf.dk/saadan-goer-vi/etableringslaan.aspx 

https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/presentation_20161125_brussels_eafrd_rolf_kjaergaard.pdf  

http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropas-investiciju-fonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropas-investiciju-fonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/efsi_cosme_easi_eurobank.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2017/efsi_cosme_greece.htm
http://www.vf.dk/saadan-goer-vi/etableringslaan.aspx
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/presentation_20161125_brussels_eafrd_rolf_kjaergaard.pdf
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- Καινοτομία μπορεί να επιτευχθεί σε όλες τις ΜΜΕ (σε όλα στα στάδια και σε όλους τους 

τομείς) που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την καινοτομία ως μέσο το οποίο θα τις βοηθήσει να 

αναπτυχθούν, να μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. 

- Τα μέσα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» πρέπει να δημιουργούν καλύτερους όρους για τις 

ΜΜΕ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αβεβαιότητα της καινοτομίας, στην ικανότητα αξιοποίησης 

των αποτελεσμάτων της καινοτομίας και στις ανεπαρκείς εξασφαλίσεις σε πολλούς τομείς. 

- Αντικείμενο εστίασης αποτελούν όλοι οι τύποι καινοτομίας: τεχνολογική καινοτομία, 

καινοτομία των υπηρεσιών κ.λπ. 

Ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin βασίζεται στα κριτήρια επιλεξιμότητας που 

αφορούν την καινοτομία σύμφωνα με τις έννοιες της βασικής πράξης του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» που κατοχυρώνονται στο αναγνωρισμένο εγχειρίδιο του Όσλο (Oslo Manual) 

και κατ’ εφαρμογή άλλων συναφών εγγράφων καθοδήγησης για τη στήριξη των ΜΜΕ 

(καθοδήγηση σχετικά με τους κινδύνους). Κατά συνέπεια, ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των 

ΜΜΕ InnovFin περιλαμβάνει και τους τέσσερις τύπους καινοτομίας: καινοτομία των προϊόντων, 

καινοτομία των διεργασιών, οργανωτική καινοτομία και καινοτομία στον τομέα του μάρκετινγκ
6
. 

91. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι διαπιστώσεις αφορούν μόνο το δείγμα πράξεων και ενδέχεται να 

μην ισχύουν για το πλήρες σύνολο των δικαιούχων του μηχανισμού.  

Δεν προβλέπεται απαίτηση για τον περιορισμό του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 

InnovFin σε καινοτομία που ενέχει υψηλό κίνδυνο. Όλα τα δάνεια που εξετάστηκαν πληρούν τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin. Κατά συνέπεια, 

όλα φέρουν χαρακτηριστικά καινοτομίας.  

92. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι στόχοι του μηχανισμού δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην 

καινοτομία με υψηλό δυναμικό αριστείας. 

Παρότι στον κανονισμό γίνεται αναφορά στο δυναμικό αριστείας, η νομική βάση περιλαμβάνει 

επίσης i) τη βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια και ii) τη συμβολή 

στη διάθεση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά (…). 

Πλαίσιο 5 – Παραδείγματα έργων και εταιρειών που επωφελήθηκαν από τον μηχανισμό 

εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin 

Σημείο πρώτο: Η Επιτροπή εκτιμά ότι η εν λόγω διαδικτυακή επιχείρηση και το συγκεκριμένο 

εστιατόριο θα μπορούσαν να παρουσιάζουν στοιχεία καινοτομίας, δεδομένου ότι αμφότερες οι 

επιχειρήσεις πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια που αφορούν την καινοτομία. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, παρότι η έννοια των εστιατορίων δεν είναι καινοτόμα αυτή καθαυτή, 

οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα όσον αφορά τους νέους τρόπους παράδοσης ή τα πιο υγιεινά 

είδη διατροφής ενδέχεται να προσδίδουν σε ορισμένα έργα χαρακτηριστικά καινοτομίας. 

Σημείο τέταρτο: Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η εταιρεία αναπτύσσει διαρκώς δικά της νέα 

προϊόντα, τα οποία θα μπορούσαν να της προσδώσουν χαρακτηριστικά καινοτομίας. Αυτός είναι 

και ο επιδιωκόμενος στόχος του μηχανισμού όπως καθορίζεται στον κανονισμό.  

94. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η χρήση της έντασης γνώσης ως ένδειξης της πιθανότητας να διεξάγει η 

εταιρεία δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας με υψηλό δυναμικό αριστείας περιορίζει τον 

ορισμό της καινοτομίας όπως έχει διατυπωθεί από τον νομοθέτη. Ο νομοθέτης αναγνωρίζει ρητά 

ότι «όλοι οι τύποι ΜΜΕ μπορούν να καινοτομήσουν» και ότι «οι ΜΜΕ μπορούν να εντοπιστούν σε 

                                                       

6  Oslo Manual ISBN 92-64-01308-3. 
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όλους τους τομείς της οικονομίας» (κεφάλαιο 3.2. της βασικής πράξης του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020»: «Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της Ένωσης»). Η εστίαση αποκλειστικά στις 

επιχειρήσεις έντασης γνώσης θα ευνοούσε τις οικονομίες με μεγαλύτερο μερίδιο επιχειρήσεων 

έντασης γνώσης και θα έθετε σε μειονεκτική θέση τις οικονομίες με μικρότερο μερίδιο 

επιχειρήσεων αυτού του είδους, αυξάνοντας έτσι τις αποκλίσεις μεταξύ των οικονομιών. 

Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού εκτείνεται σε ολόκληρη την ΕΕ, ο μηχανισμός 

εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin θα πρέπει να συντελεί στην ελαχιστοποίηση των εν λόγω 

αποκλίσεων.  

Η Επιτροπή φρονεί ότι η χρήση του κριτηρίου «με γνώμονα τη γνώση» ως ένδειξης της 

πιθανότητας «έντασης καινοτομίας» αποτελεί απλουστευτική προσέγγιση η οποία δεν συνάδει με 

την παραδοχή του νομοθέτη που παρατίθεται ανωτέρω. Αυτός ο απλουστευτικός ορισμός της 

έντασης καινοτομίας χρησιμοποιείται κατόπιν από το ΕΕΣ ως κριτήριο αναφοράς για τη σύγκριση 

των επιδόσεων του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin έναντι άλλων καθεστώτων 

στήριξης. 

95. Ένας σημαντικός παράγοντας ως προς τη μεγαλύτερη εστίαση σε επιχειρήσεις έντασης γνώσης 

ήταν η τελειοποίηση του συνόλου των κριτηρίων επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του μηχανισμού 

εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin σε σύγκριση με το μέσο επιμερισμού του κινδύνου. 

97. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τυποποιημένο σύστημα αξιολόγησης, στο πλαίσιο του οποίου η 

αποτελεσματικότητα συνιστά ένα από τα κριτήρια που αξιολογούνται. Ωστόσο, το σύστημα αυτό 

δεν αναπτύχθηκε ειδικά για χρηματοοικονομικά μέσα με περιόδους εφαρμογής μεγάλης διάρκειας. 

Η Επιτροπή δεν κρίνει κατάλληλη την αλλαγή του πλαισίου αξιολόγησης που εφαρμόζει επί του 

παρόντος και το οποίο καλύπτει όλες τις δραστηριότητές της, διότι κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στους 

στόχους της απλούστευσης και του εξορθολογισμού. Μολαταύτα, για τη συμπλήρωση των 

τυποποιημένων εκτιμήσεων και των εκ των προτέρων αξιολογήσεων, η Επιτροπή θα συνεχίσει να 

χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη μελέτη CESEE
7
 και στη μελέτη του ΕΕΣ, ενώ 

θα επεκτείνει επίσης το πεδίο της αξιολόγησης ώστε να περιλαμβάνει περισσότερες χώρες. 

Όπως αναγνωρίζεται επίσης από το ΕΕΣ, η δημιουργία των πρωτογενών δεδομένων και των 

συναφών συγκρίσιμων στοιχείων αποτελεί σύνθετη και χρονοβόρα προσπάθεια και μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο για τις αγορές για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα αυτού του 

είδους.  

99. Η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο των αξιολογήσεων 

προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. 

102. Παρότι δεν είναι ακόμη διαθέσιμη η μεθοδολογία για τη τελική αξιολόγηση, η Επιτροπή 

επιθυμεί να επισημάνει ότι έχει δημοσιευθεί ενδιάμεση αξιολόγηση
8
, η οποία καλύπτει τον 

μηχανισμό εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin.  

103. Εντός των περιορισμών από πλευράς προϋπολογισμού και στελέχωσης, η Επιτροπή μπορεί να 

εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει τη διενέργεια κοινών αξιολογήσεων για διάφορα 

                                                       

7  Asdrubali, Pierfederico και Signore, Simone, «The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from 

CESEE Countries», EIF Research & Market Analysis, Working Paper 2015/29. 

8  Τελική έκθεση της ενδιάμεσης αξιολόγησης των χρηματοδοτικών μέσων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» με τίτλο 

«Interim Evaluation of Horizon 2020’s Financial Instruments, Final Report», η οποία καταρτίστηκε από το Centre for Strategy 

& Evaluation Services LLP (CSES). 
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χρηματοοικονομικά μέσα της ΕΕ στο μέλλον. Οι ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις, ωστόσο, 

επιτάσσουν τη διενέργεια χωριστών αξιολογήσεων για κάθε πρόγραμμα. 

104. Η παροχή δεδομένων θα μπορούσε να προβλέπεται με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας 

και της σύμφωνης γνώμης των εντεταλμένων οντοτήτων και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών. 

Η Επιτροπή θα διερευνήσει, σε συνεργασία με τις εντεταλμένες οντότητες, σε ποιον βαθμό και με 

ποιους τρόπους μπορούν να καταστούν διαθέσιμα δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς. 

105. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο να αναπτυχθεί σχετική 

μεθοδολογία και θα διερευνήσει κατά πόσον είναι εφικτή η ανάπτυξη επαρκώς τεκμηριωμένης 

μεθοδολογίας και η εξασφάλιση αξιόπιστων δεδομένων. Ωστόσο, από μια αρχική ανάλυση της 

Επιτροπής προέκυψαν ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον μια τέτοια μεθοδολογία θα μπορούσε 

να παράσχει ανάλυση της κατανομής της έμμεσης επιδότησης μεταξύ του παρόχου και του 

δικαιούχου. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

106.  

- Το μέγεθος των μέσων καθορίστηκε με βάση τους ακόλουθους παράγοντες: i) τα ελλείμματα της 

αγοράς που εντοπίστηκαν στην εκ των προτέρων αξιολόγηση· ii) τη βασική πράξη που εκδόθηκε 

από τον νομοθέτη· και iii) τη διαθεσιμότητα πόρων από τον προϋπολογισμό. 

- Όλοι οι δικαιούχοι του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin που αναλύθηκαν από 

το ΕΕΣ πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αφορούν την καινοτομία. 

- Το υψηλό δυναμικό αριστείας δεν αποτελεί τον μοναδικό στόχο της πιστωτικής διευκόλυνσης 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». 

- Στην αξιολόγησή της σχετικά με όλα τα μέσα, η Επιτροπή παρέχει εκτίμηση της οικονομικής 

αποδοτικότητας, η οποία απαιτείται βάσει του τυποποιημένου πλαισίου αξιολόγησης. 

107. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ανάγκες της αγοράς και τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα μέσα 

εγγυήσεων της ΕΕ μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες αυτές τη δεδομένη χρονική 

στιγμή και βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο παρόν στάδιο κατά την προετοιμασία 

των νέων μέσων. Ωστόσο, κατά την ανάλυση των εν λόγω αναγκών της αγοράς για τα μελλοντικά 

προγράμματα, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι είδους μέσα θα τεθούν σε εφαρμογή στο 

μέλλον σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και μπορεί να στηρίζει την αξιολόγησή της μόνο σε 

παραδοχές περί εθνικής και περιφερειακής παρέμβασης. Κατά συνέπεια, δεν είναι εφικτός ο τέλειος 

συντονισμός με τους εθνικούς φορείς. Ωστόσο, για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, το 

νομοθετικό πλαίσιο των χρηματοοικονομικών μέσων που συγχρηματοδοτούνται από τα 

διαρθρωτικά ταμεία προβλέπει σαφείς απαιτήσεις για τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις, οι οποίες 

πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση της «συνέπειας με άλλες μορφές δημόσιας παρέμβασης που 

απευθύνονται στην ίδια αγορά» [άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο β) του ΚΚΔ]. 

109. Βλέπε απάντηση της Επιτροπής στη σύσταση 1 στοιχείο β). 

Σύσταση 1 – Εκτίμηση των αναγκών της αγοράς και συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τα 

έξοδα διαχείρισης 

α) Αποδεκτή: 

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, πρέπει να 

διασφαλίζεται καλύτερη συμπληρωματικότητα μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων σε επίπεδο ΕΕ 

και των μέσων που διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. 
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Όσον αφορά τις εκτιμήσεις των ελλειμμάτων της αγοράς, θα χρησιμοποιούνται τα βέλτιστα 

διαθέσιμα στοιχεία κατά τον χρόνο διενέργειας της εκ των προτέρων αξιολόγησης και, ελλείψει 

διαθέσιμων στοιχείων, θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται η εκτίμηση κατάλληλου 

εμπειρογνώμονα σε θέματα της αγοράς. 

β) Αποδεκτή: 

Η Επιτροπή καταβάλλει ήδη εύλογες προσπάθειες για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τα 

έξοδα διαχείρισης, βασιζόμενη σε πληροφορίες που συγκεντρώνονται με νόμιμο τρόπο, και 

προτίθεται να εντείνει τις προσπάθειές της σε αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, ενδέχεται να είναι 

δύσκολο να συγκεντρωθούν τέτοιου είδους δεδομένα από εθνικά συστήματα, ενώ επίσης τα 

δεδομένα μπορεί να μην είναι άμεσα συγκρίσιμα και συναφή. Πέραν τούτου, επιπλέον του 

στοιχείου του κόστους, το κατάλληλο επίπεδο προμηθειών θα καθορίζεται με τη συνεκτίμηση του 

στοιχείου του κινήτρου της αμοιβής που απαιτείται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. 

110. Η ανάλυση που περιλαμβάνεται στην παρούσα έκθεση βασίζεται στη στόχευση μόνο των 

εταιρειών που δεν θα ήταν σε θέση να λάβουν δάνειο από εμπορικούς δανειστές. Ωστόσο, ο 

γενικός δημοσιονομικός κανονισμός επιτάσσει την «αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή μη 

βέλτιστων επενδυτικών καταστάσεων». 

Δυσχέρειες στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση προκύπτουν λόγω της προσέγγισης του 

χρηματοοικονομικού κλάδου όσον αφορά τη φερεγγυότητα / αξιολόγηση κινδύνου. Μόνο οι 

επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία είναι πιθανό να λάβουν 

χρηματοδότηση χωρίς προσφυγή σε εξασφαλίσεις. Οι επιχειρήσεις με πολύ χαμηλή βαθμολογία θα 

απορρίπτονται και δεν θα λαμβάνουν καμία προσφορά χρηματοδότησης. 

Ως εκ τούτου, τα μέσα εγγύησης δανείων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την παροχή στήριξης και στις 

ΜΜΕ που ναι μεν διαθέτουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αλλά υπό απαράδεκτους όρους από 

πλευράς των εξασφαλίσεων που απαιτούνται, των περιόδων δανεισμού και/ή της τιμής. Χωρίς την 

εγγύηση, οι ΜΜΕ συχνά δεν θα ήταν σε θέση να φέρουν εις πέρας τα έργα, με αποτέλεσμα τη 

διαμόρφωση μη βέλτιστης επενδυτικής κατάστασης. Οι εγγυήσεις σχεδιάζονται με σκοπό να 

ανταποκρίνονται επαρκώς στα επιχειρηματικά μοντέλα των ΜΜΕ, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα 

ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμη βιώσιμη βάση. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι διαπιστώσεις του ΕΕΣ αφορούν περιορισμένο μόνο δείγμα πράξεων 

και ενδέχεται να μην ισχύουν για το πλήρες σύνολο των δικαιούχων των μηχανισμών. Θεωρεί δε 

ότι λόγω των αυστηρότερων απαιτήσεων εκ των προτέρων επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του 

μηχανισμού εγγύησης δανείων σε σύγκριση με τα προγενέστερα μέσα, έχει αυξηθεί σημαντικά ο 

αριθμός των υποστηριζόμενων εταιρειών που διαθέτουν περιορισμένη πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση. Όσον αφορά τον μηχανισμό εγγύησης δανείων, το ΕΕΣ καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι το 50 % των ΜΜΕ του δείγματός του θα είχαν αντιμετωπίσει δυσχέρειες στην 

εξασφάλιση χρηματοδότησης. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, επί του ίδιου δείγματος, 

το ποσοστό των ΜΜΕ που θα είχαν αντιμετωπίσει δυσχέρειες στην εξασφάλιση χρηματοδότησης 

υπό ικανοποιητικούς όρους (επαρκής χρηματοδότηση) θα ήταν 73 %. 

111. Η Επιτροπή φρονεί ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να εξακριβώνεται κατά 

πόσον η χρηματοδότηση έχει τεθεί στη διάθεση επιχείρησης που στερείται πρόσβασης σε επαρκή 

χρηματοδότηση μπορούν να λαμβάνονται μόνο από την ίδια την επιχείρηση. 

Η Επιτροπή έπρεπε να εξετάσει πιθανούς τρόπους θέσπισης ενός συστήματος παρακολούθησης το 

οποίο να είναι οικονομικά αποδοτικό και να μην προκαλεί περιττή διοικητική επιβάρυνση για τις 

ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, η συχνότητα του ισχύοντος συστήματος παρακολούθησης κρίνεται επαρκής 

για τον μηχανισμό εγγύησης δανείων. 

112. Τα μέσα αποδείχθηκαν χρήσιμα για την αντιμετώπιση του αυξημένου βαθμού επικινδυνότητας 

της δανειοδότησης των ΜΜΕ, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στις τράπεζες τη δυνατότητα να 
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συνεχίσουν τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ σε περιόδους κρίσης. Τα μέσα αυτά συμπληρώνονται 

από άλλα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από άλλες οντότητες, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι οποίες επικεντρώνονται στη χορήγηση ρευστότητας.  

Βλέπε επίσης απαντήσεις στα σημεία 70-77. 

Σύσταση 2 – Στόχευση επιχειρήσεων που έχουν ανάγκη την εγγύηση 

α) Αποδεκτή: 

Επί του παρόντος, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αναλάβει δεσμεύσεις για την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού. Ωστόσο, σε περίπτωση που αποφασιστεί να προταθούν διάδοχα μέσα για την 

καινοτομία, η Επιτροπή θα συνεχίσει να σχεδιάζει ανάλογα μέσα σύμφωνα με τις βασικές πράξεις 

που εκδίδονται από τον νομοθέτη. Σε αυτήν την περίπτωση, τα μέσα θα περιλαμβάνουν, όπως 

ισχύει και για τα υφιστάμενα μέσα που καλύπτονται στην παρούσα έκθεση, κριτήρια 

επιλεξιμότητας για τους τελικούς αποδέκτες, τηρουμένων πλήρως των διατάξεων των βασικών 

πράξεων. 

β) Εν μέρει αποδεκτή: 

Ο δημοσιονομικός κανονισμός επιτάσσει τη στόχευση ΜΜΕ που βρίσκονται αντιμέτωπες με 

ελλείμματα της αγοράς ή με μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό 

δεν συνεπάγεται μόνο τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης, αλλά και τους βελτιωμένους όρους 

(χαμηλότερη τιμή, μεγαλύτερη διάρκεια, μειωμένη απαίτηση εξασφαλίσεων, διαθεσιμότητα του 

προϊόντος που, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούσε να προσφερθεί). Η εξασφάλιση 

βελτιωμένων όρων χρηματοδότησης για τους τελικούς δικαιούχους προϋποθέτει τη συνεργασία με 

ολόκληρη την αλυσίδα παραγόντων που εκτελούν τα χρηματοοικονομικά μέσα και περιλαμβάνουν 

ενδιάμεσους οργανισμούς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.  

γ) Μη αποδεκτή: 

Η απαίτηση ετήσιας παρακολούθησης μεγάλου αριθμού συναλλαγών ΜΜΕ μέσω της επαλήθευσης 

και της εκτίμησης των δεδομένων που τηρούν οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα 

συνεπαγόταν περιττή διοικητική επιβάρυνση για τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς και τις ΜΜΕ και, επιπλέον, δεν θα ήταν οικονομικά αποδοτική. Ωστόσο, η Επιτροπή 

θα συνεχίσει να απαιτεί τακτική εκ των υστέρων υποβολή πληροφοριακών στοιχείων (συχνότερα 

απ’ ό,τι σε ετήσια βάση) και θα επιβάλλει την παρακολούθηση όλων των ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ώστε να διασφαλίζεται η εκπλήρωση των συμβατικών 

απαιτήσεων επιλεξιμότητας κατά τη χορήγηση της χρηματοδότησης. Μέσω αυτών ακριβώς των 

συμβατικών απαιτήσεων επιλεξιμότητας η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση καθίσταται 

διαθέσιμη μόνο στους στοχευόμενους αποδέκτες, σύμφωνα με τη νομική βάση.  

114. Όλες οι εταιρείες που αναλύθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 

InnovFin πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά την καινοτομία. 

Σύσταση 3 – Στόχευση της καινοτομίας που ενέχει υψηλό κίνδυνο 

α) Αποδεκτή: 

Επί του παρόντος, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αναλάβει δεσμεύσεις για την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού. Ωστόσο, σε περίπτωση που αποφασιστεί να προταθούν διάδοχα μέσα για την 

καινοτομία, η Επιτροπή θα συνεχίσει να σχεδιάζει ανάλογα μέσα σύμφωνα με τις βασικές πράξεις 

που εκδίδονται από τον νομοθέτη. Σε αυτήν την περίπτωση, τα μέσα θα περιλαμβάνουν, όπως 

ισχύει και για τα υφιστάμενα μέσα που καλύπτονται στην παρούσα έκθεση, κριτήρια 

επιλεξιμότητας για τους τελικούς αποδέκτες, τηρουμένων πλήρως των διατάξεων των βασικών 

πράξεων. 

Το μέγεθος των δυνητικών διάδοχων μέσων θα εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: 
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- τα ελλείμματα της αγοράς που εντοπίστηκαν στην εκ των προτέρων αξιολόγηση· 

- τη βασική πράξη που εκδόθηκε από τον νομοθέτη· και 

- τη διαθεσιμότητα πόρων από τον προϋπολογισμό. 

β) Εν μέρει αποδεκτή: 

Με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων των αγορών που πρόκειται να 

διενεργηθούν, η Επιτροπή θεωρεί ότι στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας υπάρχει ευρύ φάσμα 

διαφορετικών ειδικών τύπων αστοχιών της αγοράς, μεταξύ των οποίων η έλλειψη στήριξης για 

δραστηριότητες καινοτομίας που ενέχουν υψηλό κίνδυνο, και ότι ο δυνητικός διάδοχος του 

μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin θα πρέπει να στηρίζει ολοένα και περισσότερο –

αλλά όχι κατά κύριο λόγο– τις ΜΜΕ και τις μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που 

διεξάγουν δραστηριότητες καινοτομίας οι οποίες ενέχουν υψηλό κίνδυνο. Η Επιτροπή αναγνωρίζει 

την ανάγκη επανεξέτασης των κριτηρίων επιλεξιμότητας ώστε να διασφαλιστεί η αύξηση του 

μεριδίου των καινοτόμων εταιρειών που διεξάγουν δραστηριότητες καινοτομίας οι οποίες ενέχουν 

υψηλό κίνδυνο. 

115. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τυποποιημένο σύστημα αξιολόγησης, στο πλαίσιο του οποίου η 

αποτελεσματικότητα συνιστά ένα από τα κριτήρια που αξιολογούνται. Ωστόσο, το σύστημα αυτό 

δεν αναπτύχθηκε ειδικά για χρηματοοικονομικά μέσα με περιόδους εφαρμογής μεγάλης διάρκειας. 

Η Επιτροπή δεν κρίνει κατάλληλη την αλλαγή του πλαισίου αξιολόγησης που εφαρμόζει επί του 

παρόντος και το οποίο καλύπτει όλες τις δραστηριότητές της, διότι κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στους 

στόχους της απλούστευσης και του εξορθολογισμού. Μολαταύτα, για τη συμπλήρωση των 

τυποποιημένων εκτιμήσεων και των εκ των προτέρων αξιολογήσεων, η Επιτροπή θα συνεχίσει να 

χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη μελέτη CESEE
9
 και στη μελέτη του ΕΕΣ, ενώ 

θα επεκτείνει επίσης το πεδίο της αξιολόγησης ώστε να περιλαμβάνει περισσότερες χώρες. 

Σύσταση 4 – Βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης 

α) Αποδεκτή: 

Όσον αφορά το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (CIP 2007-2013), προβλέπεται η 

διενέργεια εκ των υστέρων αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του μηχανισμού 

εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ), βάσει του τυποποιημένου πλαισίου της Επιτροπής για τη διενέργεια 

αξιολογήσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση θα είναι εμπεριστατωμένη, θα 

συμπληρωθεί από οικονομετρική μελέτη του αντικτύπου στις δύο αγορές που δεν έχουν αποτελέσει 

ακόμη αντικείμενο ανάλυσης για το μέσο που διαδέχθηκε ο μηχανισμός εγγύησης δανείων. 

β) Εν μέρει αποδεκτή: 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο να αναπτυχθεί σχετική μεθοδολογία και 

θα διερευνήσει κατά πόσον είναι εφικτή η ανάπτυξη επαρκώς τεκμηριωμένης μεθοδολογίας και η 

εξασφάλιση αξιόπιστων δεδομένων. Ωστόσο, από την αρχική ανάλυση της Επιτροπής προέκυψαν 

ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον μια τέτοια μεθοδολογία θα μπορούσε να παράσχει ανάλυση 

της κατανομής της έμμεσης επιδότησης μεταξύ του παρόχου και του δικαιούχου. 

γ) Μη αποδεκτή: 

Θα ήταν δύσκολο να υπάρξει ουσιαστική από κοινού αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών μέσων 

που εκτελούνται από δύο διαφορετικά προγράμματα, δεδομένου ότι τα αντίστοιχα προγράμματα 

                                                       

9  Asdrubali, Pierfederico και Signore, Simone, «The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from 

CESEE Countries», EIF Research & Market Analysis, Working Paper 2015/29. 
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στα οποία βασίζονται επιδιώκουν διαφορετικούς στόχους. Το πλαίσιο αξιολόγησης για αμφότερα 

τα προγράμματα υπάρχει ήδη και έχει ενσωματωθεί στις βασικές πράξεις των δύο προγραμμάτων. 

Πέραν του υφιστάμενου πλαισίου αξιολόγησης, η Επιτροπή θα προβεί σε περαιτέρω αξιολόγηση 

των υφιστάμενων και των προγενέστερων μέσων εγγυήσεων ως προς τον αντίκτυπό τους. 

δ) Εν μέρει αποδεκτή:  

Η παροχή δεδομένων θα μπορούσε να προβλέπεται με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας και 

της σύμφωνης γνώμης των εντεταλμένων οντοτήτων και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών. 

Η Επιτροπή θα διερευνήσει, σε συνεργασία με τις εντεταλμένες οντότητες, σε ποιον βαθμό και με 

ποιους τρόπους μπορούν να καταστούν διαθέσιμα δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς. 

Η Επιτροπή θα διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να καταστούν διαθέσιμα τα 

δεδομένα έως το τέλος του 2019. 
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Στην έκθεση αυτή εξετάζεται κατά πόσον οι εγγυήσεις 
δανείων της ΕΕ βοήθησαν μικρές επιχειρήσεις να 
αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν, διευκολύνοντας την 
πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Διαπιστώσαμε ότι ο 
μηχανισμός εγγύησης δανείων βοήθησε τις δικαιούχους 
επιχειρήσεις να αναπτυχθούν περισσότερο όσον αφορά 
το συνολικό ενεργητικό, τον κύκλο εργασιών, το εργατικό 
κόστος και την παραγωγικότητα. Εντούτοις, ο μηχανισμός 
εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin δεν εστίαζε επαρκώς 
σε επιχειρήσεις που διεξάγουν δραστηριότητες 
καινοτομίας με υψηλό δυναμικό αριστείας. Επιπροσθέτως, 
στις περιπτώσεις και των δύο μηχανισμών, πολλές 
επιχειρήσεις δεν είχαν πράγματι ανάγκη την εγγύηση. 
Παρά τις βελτιώσεις των δραστηριοτήτων αξιολόγησης, 
εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές αδυναμίες. 
Διατυπώνουμε σειρά συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τη βελτίωση της στόχευσης των εγγυήσεων 
σε βιώσιμες επιχειρήσεις χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, καθώς και σε περισσότερο καινοτόμες 
επιχειρήσεις. Υπογραμμίζουμε επίσης τη σημασία της 
αποδοτικότητας των δαπανών, δεδομένου ότι στα κράτη 
μέλη υπάρχουν ήδη παρεμφερή μέσα.
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