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Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2013

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΠΡΟΣΑΔΙ ΚΔΔ ΚΑΙ ΔΒΔΑ
ΔΝΟΨΔΙ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΔΓΡΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
Ο ππόεδπορ ηηρ Κενηπικήρ Ένυζηρ Δπιμεληηηπίυν Δλλάδορ και ηος ΔΒΔΑ, κ.
Κυνζηανηίνορ Μίσαλορ, ζςνανηήθηκε με ηον Τθςποςπγό Δξυηεπικών, κ. Γ. Κούπκοςλα,
και ηος παπέδυζε ηιρ πποηάζειρ ηηρ ΚΔΔ και ηος ΔΒΔΑ ζσεηικά με ηην ςποβοήθηζη
ηυν Μικπομεζαίυν Δπισειπήζευν ζε εςπυπαφκό επίπεδο, εν ότει ηηρ ελληνικήρ
Πποεδπίαρ ηηρ Δ.Δ., ηο ππώηο εξάμηνο ηος 2014.

Η ζέζε ηεο ΚΔΔ θαη ηνπ ΔΒΔΑ είλαη πσο, ππό ην θσο ηεο παξνύζαο νηθνλνκηθήο
θξίζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, πξνηεξαηόηεηα ζε ό,ηη αθνξά ζηελ ππνβνήζεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ελίζρπζε ησλ ΜκΔ, ζηελ ηόλσζε ηεο
εμσζηξέθεηάο ηνπο θαη ζηελ ππνβνήζεζή ηνπο ζην λα δηθηπσζνύλ δηεζλώο κε άιιεο
ΜκΔ.
Πνιιέο από ηηο πξνηάζεηο ζπκπίπηνπλ κε πθηζηάκελεο πξνηεξαηόηεηεο ηεο Δ.Δ. θαη δε
ζα απαηηήζνπλ - εθ κέξνπο ηεο ειιεληθήο Πξνεδξίαο - καθξνρξόληεο θαη πεξίπινθεο
δηαδηθαζίεο πξνώζεζεο θαη πηνζέηεζεο από ηα όξγαλα ηεο Έλσζεο.
Οη πξνηάζεηο απηέο έρνπλ σο εμήο:





Βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ησλ ΜκΔ ζηηο επξσπατθέο ρξεκαηνδνηήζεηο. Γη’ απηό,
απαηηείηαη δηαβνύιεπζε κε ηελ ΔΤΔ γηα ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ
δαλεηνδόηεζεο
ΜκΔ κέζσ ησλ ηξαπεδώλ ησλ θξαηώλ
κειώλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθξίζεσλ εγγπήζεσλ).
Δληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηώλ ηεο Δ.Δ. γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ
δαζκνινγηθώλ θαη κε δαζκνινγηθώλ θξαγκώλ πνπ παξακέλνπλ ζε ρώξεο εθηόο
Δ.Δ.
Πξνηεξαηόηεηα ζηα ζπκθέξνληα ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ, όζνλ αθνξά ζηελ
πξόζβαζε ζε δηεζλείο αγνξέο (ζύλαςε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην ησλ
δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηελ πνιπκεξή ζπκθσλία ηνπ ΠΟΔ ζρεηηθά κε ηηο
Γεκόζηεο Σπκβάζεηο).
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Πξνώζεζε δηεζλώο αληαγσληζηηθώλ ζπλεξγαηηθώλ ζρεκαηηζκώλ ΜκΔ (clusters)
Πξνώζεζε νκάδσλ θαη δηθηύσλ γηα ηε δηεζλνπνίεζε ησλ ΜκΔ
Βειηίσζε ηεο ελεκέξσζεο ησλ ΜκΔ ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ
κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ από ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζε δηεζλέο επίπεδν, θαη ηα νπνία
δεκηνπξγνύληαη από ηα κέηξα εκπνξηθώλ πνιηηηθώλ, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην
δηκεξώλ ζπκθσληώλ ειεύζεξσλ ζπλαιιαγώλ
Σπληνληζκόο ηεο παλεπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζε αγνξέο πξνηεξαηόηεηαο, γηα ηελ
θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ δεκόζησλ θνλδπιίσλ
Πξνώζεζε ηεο δεκηνπξγίαο εμαγσγηθώλ θνηλνπξαμηώλ κεηαμύ ΜκΔ πνπ
εδξεύνπλ ζε δηαθνξεηηθά θξάηε-κέιε, κέζσ θαη κηαο ζεηξάο κέηξσλ, όπσο
εθζηξαηείεο πιεξνθόξεζεο θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα, ηα νπνία ελζαξξύλνπλ ηηο
ζπλέξγεηεο
Υπνζηήξημε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο νκάδσλ/δηθηύσλ ΜκΔ κέζσ
δαλεηζκνύ πνπ ζηεξίδεηαη ζε εγγπήζεηο
Δλίζρπζε θαη πξνώζεζε ηνπ δηθηύνπ Enterprise Europe Network θαη κεηά από ην
2013, κε εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ
Αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ εμσηεξηθώλ πνιηηηθώλ ηεο Δ.Δ., γηα ηελ επηηάρπλζε
ηεο δηεζλνύο αλάπηπμεο ησλ επξσπατθώλ ΜκΔ. Όια ηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο Δ.Δ.
θαη νη ελδηαθεξόκελνη από ηηο ΜκΔ, ζε ζύκπξαμε, ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ
ζηελ πινπνίεζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο
Δλίζρπζε θαη πξνώζεζε ησλ δηθηύσλ θαηάξηηζεο επξσπατθώλ επηρεηξήζεσλ γηα
αγνξέο όπσο ε Ιλδία, ε Ιαπσλία, ε Κίλα θιπ.
Σπλέρηζε ηνπ θαλνληζηηθνύ δηάινγνπ κε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξώλ-εηαίξσλ, κε
ζθνπό λα θαηαζηνύλ νη αγνξέο πεξηζζόηεξν αλνηθηέο θαη θηιηθέο πξνο ηηο κηθξέο
επηρεηξήζεηο
Γεκηνπξγία ζηνπο εκπνξηθνύο θαη νηθνλνκηθνύο ηνκείο ησλ Αληηπξνζσπεηώλ πνπ
δηαζέηεη ε Δ.Δ. ζε 130 ρώξεο, ζεκείσλ επαθήο γηα ηηο ΜκΔ, ζην πιαίζην ησλ
εξγαζηώλ ησλ νκάδσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ αγνξά
Αύμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ΜκΔ όζνλ αθνξά ζηηο απηόλνκεο
δαζκνινγηθέο αλαζηνιέο θαη πνζνζηώζεηο
Φαξηνγξάθεζε ησλ πθηζηάκελσλ «απνζεκάησλ» ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ΜκΔ,
έηζη ώζηε λα επηηξέπνπλ κηα πην νξζνινγηθή θαη ζπλεθηηθή πξνζέγγηζε ζην
κέιινλ
Γεκηνπξγία εληαίαο εηθνληθήο πύιεο κε πιεξνθνξίεο γηα ηηο ΜκΔ πνπ επηζπκνύλ
λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ επηρεηξεκαηηθά πέξα από ηα ζύλνξα ηεο Δ.Δ.
Μεγαιύηεξε ζπλεθηηθόηεηα ησλ ζρεδίσλ ππνζηήξημεο ζε επίπεδν Δ.Δ., έηζη ώζηε
λα έρνπλ θαιύηεξν αληίθηππν
Δλζάξξπλζε θαη ρξεκαηνδόηεζε ηεο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ
γηα επηρεηξεκαηίεο, δηεπζπληηθά ζηειέρε ΜκΔ, θαζώο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε
νκάδσλ, δηθηύσλ επηρεηξήζεσλ θαη εμαγσγηθώλ θνηλνπξαμηώλ, πξνθεηκέλνπ λα
είλαη ζε ζέζε λα θαζνδεγήζνπλ δξαζηεξηόηεηεο δηεζλνπνίεζεο.
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Πξνώζεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ κε ηηο ρώξεο ηεο Αλ. Μεζνγείνπ θαη Β.
Αθξηθήο, κε ζθνπό ηελ ηόλσζε ησλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ, ηελ αλάκεημε
επξσπατθώλ επηρεηξήζεσλ ζε έξγα ρξεκαηνδνηνύκελα από εζληθνύο θαη δηεζλείο
πόξνπο, αιιά θαη ηελ πηζαλή αλάδεημε πεδίσλ γηα εμαγσγή ηερλνγλσζίαο
ζρεηηθήο κε επηρεηξεκαηηθό institution building ζηηο ρώξεο απηέο.
Σύζηαζε forum γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ΜκΔ ζηελ Αθξηθή, έλα ζεκαληηθό
πξώην βήκα ζηελ πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε δεζκώλ κεηαμύ επξσπατθώλ θαη
αθξηθαληθώλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ελόο εληζρπκέλνπ θαη κόληκνπ δηαιόγνπ.
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