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        Λνλδίλν, 9 Ινπιίνπ 2014  

                     

 

«Υπημαηοδοηικά ζσήμαηα ζηήπιξηρ ΜΜΔ   

και ενίζσςζηρ ηηρ ανάπηςξηρ ηηρ  βπεηανικήρ οικονομίαρ» 

 
Απφ ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο ην 2010, ε παξνχζα Κπβέξλεζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, 

παξάιιεια κε ηελ πνιηθή δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ εθάξκνζε, ελέηαμε ζην ζρεδηαζκφ 

αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζεηξά κέηξσλ ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ελίζρπζεο ηεο αλάπηπμεο.  

 Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2009, ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή απνηέιεζε ζεκαληηθφ εξγαιείν 

ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ 

ζην 0,5% θαη ηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ νηθνλνκία, κέζσ ηεο αγνξάο νκνιφγσλ απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο, ζπλνιηθνχ χςνπο 375 δηζ. ιηξψλ (πεξίπνπ 450 δηζ. Δπξψ). Με ηα πξψηα 

ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ε Κπβέξλεζε εμήγγεηιε θαη εθαξκφδεη, απφ ηα κέζα ηνπ 

2012, πιέγκα δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε, 

βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο επηδνκάησλ θαη 

επέθηαζε ηνπ ειηθηαθνχ νξίνπ ζπληαμηνδφηεζεο, ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα 

κε δηαρσξηζκφ επελδπηηθήο θαη ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη νη 

απνηακηεχζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα εθιείςνπλ νη αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ θξίζε 

2008-2010 ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ ζα επηηξέςνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ελζσκάησζε ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαη ζα απμήζνπλ ηελ πξνζθνξά ηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε έρεη 

εμαγγείιεη ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Δζληθνχ Υσξνηαμηθνχ ρεδίνπ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

ηεο ζηεγαζηηθήο αγνξάο θαη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη κέηξα ελίζρπζεο ηεο 

ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά θαηνηθίαο (ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα παξαηίζεληαη ζην ηέινο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο). Σαπηφρξνλα, εθαξκφδεηαη ζεηξά πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ ελίζρπζε ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ γεληθά, αιιά θαη ηε ζηήξημε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο πνπ εθηηκάηαη φηη ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ 

ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ζρεδηαζκφ ηεο Κπβέξλεζεο έρεη ζπκπεξηιεθζεί εηδηθφ 

πξφγξακκα (Business Finance Partnership:Small Business Tranche) πνπ εληζρχεη ηηο 

ππάξρνπζεο, εθηφο ησλ παξαδνζηαθψλ δηαχισλ (Σξαπεδηθψλ θ.α.),  ηδησηηθέο 

εναλλακηικέρ μοπθέρ σπημαηοδόηηζηρ επισειπήζεων φπσο είλαη νη α) «peer-to-peer 
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lending» ή Ρ2Ρ, β) «supply chain finance»  θαη γ)  «mezzanine finance», νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ:.  

H πξψηε κνξθή (peer-to-peer lending) απνηειεί κέζνδν ρξεκαηνδφηεζεο φπνπ 

ηδηψηεο δαλείδνπλ, γηα νξηζκέλν ρξφλν, απεπζείαο επηρεηξήζεηο, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηείηαη 

σο ελδηάκεζνο θάπνην επίζεκν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα.. Η δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη 

ζπλήζσο κέζσ εηδηθήο πξνο ηνχην ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο. Σφζν ν επελδπηήο φζν θαη ν 

δαλεηδφκελνο επσθεινχληαη θαζψο ν πξψηνο ιακβάλεη ζπλήζσο κεγαιχηεξε απφδνζε 

επηηνθίνπ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ρξεκάησλ ηνπ ζε ζπκβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ν 

δεχηεξνο έρεη πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ελδερνκέλσο δελ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη 

απφ ην ηξαπεδηθφ  ζχζηεκα. Η κέζνδνο απηή έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη ν επελδπηήο έρεη 

ειάρηζηε δηαζθάιηζε φηη ν δαλεηδφκελνο ζα απνπιεξψζεη ην δάλεην, παξά ην γεγνλφο φηη 

νξηζκέλεο απφ ηηο πιαηθφξκεο έρνπλ αλαπηχμεη αληίζηνηρα θεθάιαηα απνδεκίσζεο. Απηφ 

φκσο, αλάινγα ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρξέσζε ησλ 

δαλείσλ απηψλ κε επηηφθηα πςειφηεξα απφ απηά ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο. ην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξί ηηο 45 εηαηξείεο θαη ε αμία ηνπ ηνκέα εθηηκάηαη φηη 

αλέξρεηαη ζε 1 δηζ. ιίξεο (πεξίπνπ 1,2 δηζ. επξψ). Η βξεηαληθή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

(FCA) αλαθνίλσζε ηελ εθαξκνγή απφ  1
εο

 Απξηιίνπ λέσλ θαλφλσλ δηαθάλεηαο θαη 

ελεκέξσζεο ησλ επελδπηψλ απφ ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφλ. 

Η δεχηεξε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο (supply chain finance – SCF ή ρξεκαηνδφηεζε 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο) αθνξά έλα ζχλνιν ηερλνινγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ρξεκαηνδνηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλδένπλ  ηα δηαθνξεηηθά κέξε κίαο ζπλαιιαγήο – ηνλ 

αγνξαζηή, ηνλ πσιεηή θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ νξγαληζκφ – πξνθείκελνπ λα κεησζεί ην 

θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη λα βειηησζεί ε απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Με απηφ ηνλ 

ηχπν ρξεκαηνδφηεζεο παξέρεηαη βξαρπρξφληα πίζησζε κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

θεθαιαίσλ θίλεζεο πξνο φθεινο θαη ησλ δχν πιεπξψλ (δαλεηζηή θαη δαλεηδφκελνπ). ηελ 

SCF γεληθά ρξεζηκνπνηείηαη κία ηερλνινγηθή πιαηθφξκα πνπ επηηξέπεη ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ελφο ηηκνινγίνπ 

απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο. Η απμαλφκελε δεκνηηθφηεηα ηεο κνξθήο απηήο 

ρξεκαηνδφηεζεο απνδίδεηαη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ επαθφινπζε πνιππινθφηεηα 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ζηε βηνκεραλία απηνθηλήησλ θαη ηνλ 

ηνκέα ιηαληθήο.             

Η ηξίηε κνξθή (mezzanine finance) απνηειεί έλα πβξίδην ρξεκαηνδφηεζεο ρξένπο 

θαη ελεξγεηηθνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέθηαζεο ελ 

ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα δαλεηαθά θεθάιαηα ηα νπνία, ζηελ 

πεξίπησζε κε έγθαηξεο απνπιεξσκήο ζην ζχλνιφ ηνπο, δίλνπλ ην δηθαίσκα ζην δαλεηζηή 

λα δεηήζεη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε ζπκκεηνρή ηνπ ελ κέξεη ή ελ φισ ζην θεθάιαην ηεο 

εηαηξείαο. πλήζσο εμαξηάηαη απφ ην χςνο ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη 

«κεγαιχηεξνη» δαλεηζηέο φπσο Σξάπεδεο θαη Κεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ. 

Καζψο ηα ππφ απηή ηε κνξθή θεθάιαηα παξέρνληαη ζηνλ δαλεηδφκελν πνιχ γξήγνξα, κε 

ειάρηζηε ή θαζφινπ παξνρή εγγπήζεσλ εθ κέξνπο ηνπ θαη ειάρηζην πξνιεπηηθφ έιεγρν 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ δαλεηζηή, ηηκνινγνχληαη αξθεηά επηζεηηθά κε ηνπο δαλεηζηέο λα 

αλακέλνπλ θέξδε χςνπο 20-30%.    
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Παξάιιεια, κε ηα εζληθά πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ησλ ΜΜΔ ε βξεηαληθή 

Κπβέξλεζε ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πφξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη 

κέζσ ησλ δηαθφξσλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο JEREMIE έρεη ζπζηήζεη ηέζζεξα «Σακεία» (The North West Fund, 

Finance Yorkshire, North East Finance θαη Finance Wales), κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρεηαη 

ρξεκαηνδφηεζε ζε ΜΜΔ πνπ βξίζθνληαη ή κεηεγθαζίζηαληαη ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο, κε ην 

χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο λα θπκαίλεηαη απφ 1.000 ιίξεο έσο 2 εθαηνκκχξηα. 

εκαληηθφ εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Κπβέξλεζεο λα ζηεξίμεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί ε Business Bank, ε νπνία ηδξχζεθε σο επελδπηηθφ ηακείν, 

κε αξρηθφ θεθάιαην  χςνπο 1 δηζ. ιηξψλ (πεξίπνπ 1,2 δηζ. Δπξψ) θαη θχξην ζθνπφ λα 

εληζρχζεη ηνπο παξνρείο θεθαιαίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξαπεδψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο. ηφρνη ηεο Σξάπεδαο είλαη α) ε ππνζηήξημε ηεο 

αλάπηπμεο δηαθνξνπνηεκέλσλ δαλεηαθψλ θαη επελδπηηθψλ αγνξψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο αχμεζεο πξνζθνξάο θεθαιαίσλ κέζσ 

λέσλ παξφρσλ, β) ε ελίζρπζε ηεο παξνρήο καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε βηψζηκεο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ πξφβιεκα εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ ηνπο, γ) ε ζπλνιηθή 

δηαρείξηζε φισλ ησλ θπβεξλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο, κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο θνηλνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, δ) νκνγελνπνίεζε ηεο παξνρήο ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ 

ππνζηήξημεο   θαη  κεγαιχηεξε δηάρπζε ηεο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ζηηο επηρεηξήζεηο κε 

πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη ε) ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο ζε εκπνξηθή βάζε γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε απνδνηηθφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Η ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο 

έρεη μεθηλήζεη απφ ηνλ Απξίιην 2013 θαη αλακέλεηαη λα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθή ην 

Φζηλφπσξν 2014.  

Σν νξγαλφγξακκα θαη νη ζηφρνη ηεο Σξάπεδαο πεξηγξάθνληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ζχλδεζκν: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/277368/Buil

ding-the-Business-Bank-Investment-Programme-Information-Session-for-Prospective-

Applicants.pdf 

 Αλαιπηέο εθηηκνχλ φηη ηα αλσηέξσ κέηξα έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο πξννπηηθέο 

ηεο νηθνλνκίαο θαη έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλαηξνπή ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην ξπζκφ 

αλάπηπμεο ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο ην 2013, ν νπνίνο αλήιζε ζε 1,8% γηα φιν ην έηνο 

θαη εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε 2,7% ην 2014.  ην παξάξηεκα παξαηίζεληαη πίλαθεο κε 

ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ θαη αλαιπηηθφηεξε 

παξνπζίαζή ηνπο. 

 

        Αληψλεο Καηεπφδεο 

       χκβνπινο ΟΔΤ Α΄΄ 

  

  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/277368/Building-the-Business-Bank-Investment-Programme-Information-Session-for-Prospective-Applicants.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/277368/Building-the-Business-Bank-Investment-Programme-Information-Session-for-Prospective-Applicants.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/277368/Building-the-Business-Bank-Investment-Programme-Information-Session-for-Prospective-Applicants.pdf
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

1. Παποσή δανείων 

Ππόγπαμμα Δίδορ  

παπέμβαζηρ 

κοπόρ 

Funding for 

Lending Scheme 

Φζελφηεξνο δαλεηζκφο 

γηα ηξάπεδεο θαη 

θαηαζθεπαζηηθνχο 

εηαηξείεο  

Πεξηζζφηεξα ή θζελφηεξα 

επηρεηξεκαηηθά θαη ελππφζεθα δάλεηα. 

(θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο) 

National Loan 

Guarantee Scheme 

Κπβεξλεηηθέο εγγπήζεηο 

γηα αλαζθάιηζηε 

(unsecured) 

δαλεηνδφηεζε απφ ηηο 

Σξάπεδεο.  

Φζελφηεξε ρξεκαηνδφηεζε πξνο 

επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ πνπ εληάζζνληαη 

ζην πξφγξακκα  έσο κία εθαηνζηηαία 

κνλάδα. 

Community 

Development 

Finance 

Γάλεηα πξνο κία 

ζπγθεθξηκέλε 

κεηνλεθηηθή πεξηνρή ή 

κεηνλεθηνχζα νκάδα. 

Γηαθνξνπνίεζε αλά θνξέα. Μπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη δάλεηα ζε λενθπείο 

επηρεηξήζεηο,  θπζηθά πξφζσπα θαη ελ 

ιεηηνπξγία επηρεηξήζεηο κε έδξα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή θνηλφηεηα νη 

νπνίεο ζηεξνχληαη δπλαηφηεηαο 

πξφζβαζεο ζε παξαδνζηαθνχο θνξείο 

δαλεηζκνχ (π.ρ. Σξάπεδεο). 

Enterprise Finance 

Guarantee 

Δγγχεζε δαλείσλ πξνο 

ΜΜΔ 

Γηεπθφιπλζε πξφζζεηεο δαλεηνδφηεζεο ζε 

ελ ιεηηνπξγία viable ΜΜΔ πνπ έρνπλ 

έιιεηςε αζθαιεηψλ ή απνδεδεηγκέλνπ 

ηξαπεδηθνχ ηζηνξηθνχ γηα λα ιάβνπλ 

εκπνξηθή δαλεηνδφηεζε. 

Business Finance 

Partnership 

Αχμεζε ηεο πξνζθνξάο 

θεθαιαίνπ κέζσ κε-

Σξαπεδηθψλ δηαχισλ. 

Η πξψηε δφζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα θαηεπζπλζεί ζε κεζαίνπ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, ζπκβάιινληαο ζηε  

δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ δηαχισλ 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

Business Finance 

Partnership: Small 

Business Tranche 

Αχμεζε ηεο πξνζθνξάο 

θεθαιαίνπ κέζσ κε-

Σξαπεδηθψλ δηαχισλ γηα 

κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

Δλίζρπζε ηεο κε-παξαδνζηαθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο φπσο νη πιαηθφξκεο peer-

to-peer, supply chain finance and mezzanine 

finance γηα εηαηξείεο κε θχθιν εξγαζηψλ 

κηθξφηεξν ησλ 75 εθ. ιηξψλ. 

Start-up Loans Γάλεηα ζε λένπο (18-30 

εηψλ) πξνθεηκέλνπ λα 

μεθηλήζνπλ δηθήο ηνπο 

εηαηξεία. 

Αλνηθηή ρξεκαηνδφηεζε πξνο εθείλνπο πνπ 

θαλνληθά δελ ζα είραλ πξφζβαζε ζε 

παξαδνζηαθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ 

έιιεηςεο ηζηνξηθνχ ζπλαιιαγψλ ή 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
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2. Δνίζσςζη επενδύζεων 

 

Ππόγπαμμα Δίδορ  

παπέμβαζηρ 

κοπόρ 

Seed Enterprise 

Investment 

Scheme 

εηξά θνξνινγηθψλ 

απαιιαγψλ 

Τπνβνήζεζε κηθξψλ, λενθπψλ επηρεηξήζεσλ λα 

αληιήζνπλ ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηεο 

ελζάξξπλζεο κεκνλσκέλσλ επελδπηψλ λα 

αγνξάζνπλ λέεο κεηνρέο ζε επηιέμηκεο εηαηξείεο. 

Enterprise 

Investment 

Scheme 

εηξά θνξνινγηθψλ 

απαιιαγψλ 

Τπνβνήζεζε κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πςειφηεξνπ 

θηλδχλνπ λα αληιήζνπλ ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηεο 

ελζάξξπλζεο κεκνλσκέλσλ επελδπηψλ λα 

αγνξάζνπλ λέεο κεηνρέο ζε επηιέμηκεο εηαηξείεο. 

Venture Capital 

Trust Scheme 

εηξά θνξνινγηθψλ 

απαιιαγψλ 

Τπνβνήζεζε κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

πςειφηεξνπ θηλδχλνπ λα αληιήζνπλ ίδηα 

θεθάιαηα εκκέζσο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ζε ζρήκα Δπελδπηηθνχ Κηλδχλνπ (VCT). 

Business Angel 

Co-Investment 

Fund 

Σακείν πλ-επέλδπζεο Τπνζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο θεθαιαίσλ 

«επηρεηξεκαηηθψλ αγγέισλ» ζε λενθπείο 

ΜΜΔ κε πςειφ δπλακηθφ αλάπηπμεο. 

Enterprise Capital 

Fund Programme 

Παξνρή θεθαιαίνπ κε 

ζχκπξαμε δεκνζίνπ – 

ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Παξνρή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε λενθπείο 

ΜΜΔ κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο  παξάιιεια κε ηελ 

αληίζηνηρε ηδησηηθή. 

UK Innovation 

Investment Fund 

Κεθάιαην 

επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ fund of 

funds 

Δπελδχζεηο ζε ηερλνινγηθέο εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο 

ηνπ ΗΒ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ, ησλ επηζηεκψλ δσήο, ηεο 

«θαζαξήο» ηερλνινγίαο θαη ησλ πξνεγκέλσλ 

θαηαζθεπψλ. 
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Υπημαηοδοηικά επγαλεία  για μικπομεζαίερ επισειπήζειρ: 

1. Μέηπα για απόκηηζη δανείος: 

 Υπημαηοδόηηζη για ππόγπαμμα δανειζμού (Funding for lending scheme) 

 Σν πξφγξακκα FLS επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα δαλείδνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο 

κε ρακειφηεξα επηηφθηα γηα πεξηφδνπο έσο θαη ηέζζεξα έηε. Ο ζηφρνο ηνπ FLS είλαη ε ελίζρπζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο θαηαλαισηψλ θαη επηρεηξήζεσλ,  ε ζηήξημε ηεο δήηεζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε 

θαζψο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πηζηψζεσλ. Σν πξφγξακκα FLS δεκηνπξγεί ηζρπξά 

θίλεηξα ζηηο ηξάπεδεο λα απμήζνπλ ηε ρνξήγεζε δαλείσλ ζε λνηθνθπξηά θαη ζε επηρεηξήζεηο ηνπ 

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Δπηπιένλ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

δαλεηζηψλ, πξνο φθεινο ησλ δαλεηδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζθνξάο, 

απφ ηηο ηξάπεδεο, είηε λέσλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ην FLS, είηε κείσζεο ησλ επηηνθίσλ ή αιιαγήο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ζηα 

ππάξρνληα πξντφληα. 

 Σν πξφγξακκα επνπηεχεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο θαη ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ θαη πινπνηείηαη απφ ηηο Σξάπεδεο.  

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζηνλ ηζηφηνπν: 

 http://www.hm-treasury.gov.uk/ukecon_fundingforlending_index.htm 

 Δθνικό ππόγπαμμα εγγύηζηρ δανείων (National loan guarantee scheme) 

 Σν NLGS μεθίλεζε ηνλ Μάξηην 2012 θαη ζηφρν έρεη ηελ ππνβνήζεζε ηεο πξφζβαζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζε θζελφηεξε ρξεκαηνδφηεζε, κεηψλνληαο ην θφζηνο ηνπ, εληαζζφκελνπ ζε 

απηφ, ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ έσο θαη κία εθαηνζηηαία κνλάδα. 

 Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Κπβέξλεζε πξνζθέξεη εγγπήζεηο ζηηο Σξάπεδεο πνπ 

εληάζζνληαη ζε απηφ, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ θζελφηεξα δάλεηα ρσξίο εγγπήζεηο, 

κεηαθπιχνληαο ηα νθέιε απφ ηηο εγγπήζεηο πνπ ιακβάλνπλ.  

 ην NLGS ζπκκεηέρνπλ νη Σξάπεδεο Bank of Scotland, Barclays, Lloyds TSB, Lombard, 

Natwest, RBS, Santander θαη Ulster Bank, ελψ σο επηιέμηκεο λα ζπκκεηάζρνπλ είλαη  πγηείο 

επηρεηξήζεηο  κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ κέρξη 250 εθ. ιίξεο θαη κε έδξα ην ΗΒ. 

  Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζηνλ ηζηφηνπν: 

 http://www.hm-treasury.gov.uk/nlgs.htm 

 

 Κοινοηική ανάπηςξη σπημαηοδόηηζηρ (Community Development Finance)  

 Οη Κνηλνηηθνί Οξγαληζκνί γηα ηελ Αλάπηπμε (CDFIs) είλαη αλεμάξηεηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πνπ ελζαξξχλνπλ ηηο επελδχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο κεηνλεθηνχζεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Σα CDFIs παξέρνπλ δάλεηα (κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο κηθξν-

ρξεκαηνδφηεζε)  ζηηο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο,  ζε ηδηψηεο θαη ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο 

ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο πνπ σζηφζν δελ είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ηηο πην παξαδνζηαθέο πεγέο φπσο ηηο ηξάπεδεο. Η θπβέξλεζε επηπιένλ παξέρεη θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο γηα ηνπο επελδπηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο  παξαπάλσ επηρεηξήζεηο. 

 Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Αλαπηπμηαθφ Σακείν  κε 30 εθ. 

ιίξεο, ζηα νπνία πξνζεηέζεζαλ αιιά 30 εθ. ιίξεο πνπ πξνήιζαλ απφ ηηο Co-operative Bank θαη 

Unity Trust Bank, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε δαλεηνδφηεζε κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ 

http://www.hm-treasury.gov.uk/ukecon_fundingforlending_index.htm
http://www.hm-treasury.gov.uk/nlgs.htm
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επηρεηξήζεσλ. Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη ηα CDFI κέζσ ηεο παξνρήο θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ 

ζηνπο επελδπηέο πνπ ζα ζηεξίμνπλ επηρεηξήζεηο ζηηο πεξηνρέο πνπ θαιχπηεη ην πξφγξακκα κέζσ 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Κνηλνηηθψλ Οξγαληζκψλ. πγθεθξηκέλα ε απαιιαγή παξέρεηαη ζε 

ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο  θαη αθνξά ην 25% ηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο ζηα CDFI, γηα ην δηάζηεκα 

κίαο πεληαεηίαο απφ ην έηνο ηεο επέλδπζεο. 

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζηνπο ηζηνηφπνπο:  

 Community Development Finance Association’s (CDFA): http://www.cdfa.org.uk/ 

 Παξαδείγκαηα CDFI κπνξνχλ λα βξεζνχλ εδψ: http://www.findingfinance.org.uk/my-

nearest-cdfi/ 

 Οδεγίεο γηα ην Πξφγξακκα Φνξνινγηθήο Απαιιαγήο (Community Investment Tax Relief 

– CITR): http://www.hmrc.gov.uk/specialist/citc_guidance.htm  

 

  Δγγύηζη Υπημαηοδόηηζηρ Δπισειπήζεων (Enterprise Finance Guarantee -EFG) 

 

To EFG είλαη πξφγξακκα εγγχεζεο δαλείσλ ζρεδηαζκέλν λα δηεπθνιχλεη ηελ παξνρή 

πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε βηψζηκεο ΜΜΔ, νη νπνίεο δελ δηαζέηνπλ ηηο εγγπήζεηο ή ην 

πηζησηηθφ ηζηνξηθφ γηα ηε ιήςε ηξαπεδηθνχ δαλείνπ. Σν πξφγξακκα δελ ππνθαζηζηά ηνλ 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη θαιχπηεη πνζνζηφ 1%-2% ησλ ζπλνιηθψλ δαλείσλ πξνο ηεο ΜΜΔ. Η 

Κπβέξλεζε παξέρεη, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, εγγπήζεηο πνπ θαιχπηνπλ κέρξη ην 75% ηνπ 

δαλείνπ, ππφ ηελ αίξεζε αλψηαηνπ νξίνπ πνπ θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ 

ραξηνθπιάθην δαλείσλ ηνπ δαλεηζηή. 

Σν πξφγξακκα θαιχπηεη: δάλεηα ππφ πξνζεζκία, απμεκέλν φξην ππεξαλάιεςεο, 

ρξεκαηνδφηεζε ηηκνινγίσλ (π.ρ. Factoring) θαη απφ ηνλ Απξίιην 2013 εκπνξηθέο πηζηψζεηο. 

ην πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ φιεο νη Σξάπεδεο ηνπ ΗΒ, νη Κνηλνηηθνί Οξγαληζκνί γηα 

ηελ Αλάπηπμε (CFDI) θαη γεληθά πηζηνπνηεκέλνη δαλεηζηέο. Ωο επηιέμηκεο λα ζπκκεηάζρνπλ 

είλαη ΜΜΔ κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ κέρξη 41 εθ. ιίξεο, νη νπνίεο δεηνχλ δάλεηα χςνπο απφ 

1.000 κέρξη 1 εθ. ιίξεο, κε πεξίνδν απνπιεξσκήο απφ 3 κήλεο έσο 10 έηε (γηα πνζά πνπ 

αθνξνχλ δηθαίσκα ππεξαλάιεςεο ν ρξφλνο απνπιεξσκήο είλαη  2 έηε θαη γηα ρξεκαηνδφηεζε 

ηηκνινγίσλ 3 έηε). 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζηνλ ηζηφηνπν: 

https://www.gov.uk/government/publications/enterprise-finance-guarantee 

  

 Δηαιπική σπημαηοδόηηζη ηων επισειπήζεων (Business finance partnership -BFP)  

 Η παξαπάλσ κέζνδνο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε παξνρήο θεθαιαίσλ κέζσ 

εμσ-ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαη καθξνπξφζεζκα ζηε δεκηνπξγία λέσλ πεγψλ δαλεηζκνχ γηα ηηο 

κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. πλνιηθά 1,2 δηζ. ιίξεο ζα 

επελδπζνχλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ελψ αλακέλεηαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο λα παξάζρεη 

ηνπιάρηζηνλ ην ηζφπνζν ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ.  Έρνπλ ζπζηαζεί 6 funds ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη 

863 εθ. ιίξεο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, παξάιιεια κε πάλσ απφ £ 1δηο. απφ ηδηψηεο 

επελδχζεηο. 

 ην BFP κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ βξεηαληθέο επηρεηξήζεηο  κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 

κέρξη 500 εθ. ιίξεο. 

 Σν πξφγξακκα δηαρεηξίδεηαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν απνθαζίδεη πνηά funds 

ζα  ρξεκαηνδνηήζεη. Οη απνθάζεηο γηα ην πνηέο επηρεηξήζεηο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ αλήθνπλ 

ζηνπο δηαρεηξηζηέο απηψλ ησλ Funds. 

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζηνλ ηζηφηνπν: 

 http://www.hm-treasury.gov.uk/bfp.htm 
 
 
 

 

http://www.cdfa.org.uk/
http://www.findingfinance.org.uk/my-nearest-cdfi/
http://www.findingfinance.org.uk/my-nearest-cdfi/
http://www.hmrc.gov.uk/specialist/citc_guidance.htm
https://www.gov.uk/government/publications/enterprise-finance-guarantee
http://www.hm-treasury.gov.uk/bfp.htm
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 Δηαιπική σπημαηοδόηηζη ηων επισειπήζεων: Μικπέρ επισειπήζειρ (Business finance 

partnership: Small Businesses - BFP -SM) 

 Αποτελεί μζροσ τησ ανωτζρω δράςησ που ςτοχεφει ςτην ενίςχυςη των μικρών επιχειρήςεων 
μζςω τησ διαφοροποίηςησ των πηγών χρηματοδότηςησ. 

 Σν Τπνπξγείν Δπηρεηξήζεσλ, Καηλνηνκίαο θαη Ιθαλνηήησλ ζα επελδχζεη πνζφ κέρξη 100 

εθ. ιίξεο κέζσ κε παξαδνζηαθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ δηαχισλ πνπ επελδχνπλ απεπζείαο ζε κηθξέο 

επηρεηξήζεηο. Οη δίαπινη απηνί πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο πιαηθφξκεο peer-to-peer, supply chain finance 

θαη mezzanine finance. Έρνπλ ήδε ζπζηαζεί επηά δηαθνξεηηθά funds πνπ αλακέλεηαη λα δαλείζνπλ 

κε πεξηζζφηεξν απφ  240 εθ. ιίξεο ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο πξνζειθχνληαο επελδχζεηο απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα παξάιιεια κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε (£ 85 εθαηνκκχξηα).  

 Δπηιέμηκεο λα εληαρζνχλ ζηε δξάζε απηή είλαη επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 

κέρξη 75 εθ. ιίξεο. 

 Σν πξφγξακκα δηαρεηξίδεηαη ην Τπνπξγείν Δπηρεηξήζεσλ, Καηλνηνκίαο θαη Ιθαλνηήησλ, 

κέζσ ηνπ Capital for Enterprise, ζε φηη αθνξά ηα Funds πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ. 

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζηνλ ηζηφηνπν: 

 https://www.gov.uk/government/news/70-million-boost-to-small-business-lending 
   

  Ππόγπαμμα  για νεοθςείρ επισειπήζειρ (Start-up Loan programme) 

 Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα παξέρεη δάλεηα ζηνπο λένπο γηα λα μεθηλήζνπλ ηε δηθή ηνπο 

επηρείξεζε.  Αίηεζε κπνξνχλ λα θάλνπλ λένη 18-30 εηψλ νη νπνίνη δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε 

παξαδνζηαθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ έιιεηςεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ηζηνξηθνχ πνπ 

λα επηβεβαηψλεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα . Σν κέζν χςνο ηνπ δαλείνπ είλαη πεξίπνπ  

4.500 ιίξεο, σζηφζν ην ηειηθφ πνζφ ζα θαζνξηζηεί απφ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. Ο αηηψλ ζα 

πξέπεη λα εμνθιήζεη ην δάλεην εληφο πέληε εηψλ κε ζηαζεξφ επηηφθην (ζήκεξα 6%). 

 Σν πξφγξακκα εθηειεί ε, γηα ην ζθνπφ απηφ ζπζηαζείζα, Start-up Loans Company. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζηνπο ηζηφηνπνπο: 

http://www.startuploans.co.uk θαη 

http://www.startuploans.co.uk/faqs/ 

 "Wholesale guarantee" 

 Μέζσ  απηνχ ηνπ πηινηηθνχ  πξνγξάκκαηνο, ε θπβέξλεζε εγγπάηαη ζηηο ηξάπεδεο πνπ 

παξέρνπλ δάλεηα ζε κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο φηη ζα θαιχςεη κέξνο ησλ δεκηψλ πνπ 

ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ  απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο ζηα ραξηνθπιάθηά ηνπο. ηφρνο είλαη νη 

ηξάπεδεο λα παξέρνπλ κε κεγαιχηεξε επθνιία δάλεηα ζε κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη σο 

εθ ηνχηνπ νη ΜΜΔ λα δαλείδνληαη κε ρακειφηεξα επηηφθηα δαλεηζκνχ.  

 To αθξηβέο επίπεδν ησλ θαιππηφκελσλ δεκηψλ πνηθίιεη απφ Σξάπεδα ζε Σξάπεδα. 

Γεληθφηεξα αλακέλεηαη λα θαιχπηεηαη πνζνζηφ 50% - 80% ηεο θαζαξήο δεκίαο, πάλσ απφ 

ζπγθεθξηκέλν φξην θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 250 εθ. ιηξψλ αλά Σξάπεδα. 

 Σν πξφγξακκα εθηειείηαη απφ ηελ Business Bank απφ αξρέο Απξηιίνπ 2014. 
  

https://www.gov.uk/government/news/70-million-boost-to-small-business-lending
http://www.startuploans.co.uk/
http://www.startuploans.co.uk/faqs/
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2. Μέηπα για ενίζσςζη ηων επενδύζεων:  
 

 Δπισειπημαηικό  ππόγπαμμα επενδύζεων για επισειπήζειρ ζε ππώιμο ζηάδιο (Seed 

Enterprise Investment Scheme - SEIS) 

 Σν επηρεηξεκαηηθφ πξφγξακκα επελδχζεσλ  (SEIS) ζπζηάζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 θαη 

έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε  πξψηκν ζηάδην  λα 

απμήζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ (equity finance). 

 Σν πξφγξακκα πξνζθέξεη ζεηξά απφ θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

κεκνλσκέλσλ επελδπηψλ ψζηε λα πξνβνχλ ζηελ αγνξά λέσλ κεηνρψλ ζηηο επηιέμηκεο εηαηξείεο. 

Οη κεηνρέο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζην ραξηνθπιάθην ηνπ επελδπηή ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία ρξφληα 

θαη ε ειάθξπλζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο εθαξκφδεηαη ζην 50% ηνπ θφζηνπο ησλ κεηνρψλ θαη 

κέρξη πνζνχ εηεζίσλ επελδχζεσλ χςνπο 100.000 ιηξψλ. 

 Σν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη ζε ηδηψηεο πνπ επελδχνπλ ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ 

απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 25 εξγαδνκέλνπο θαη έρνπλ ελεξγεηηθφ κηθξφηεξν ησλ 200.000 

ιηξψλ.  

  Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Τπεξεζία Δζφδσλ & Σεισλείσλ) είλαη αξκφδην γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ ππφ ην πξφγξακκα. 

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζηνπο ηζηφηνπνπο: 

http://www.seiswindow.org.uk/ 

http://www.hmrc.gov.uk/seedeis/index.htm 

 

 Δπισειπημαηικό  ππόγπαμμα επενδύζεων για επισειπήζειρ  (Enterprise investment 

scheme-EIS)  

 Σν πξφγξακκα EIS έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηηο κηθξέο εκπνξηθέο εηαηξείεο,  νη 

νπνίεο εκθαλίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν ζπλαιιαγψλ,  λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε 

ρξεκαηνδφηεζε, πξνζθέξνληαο κηα ζεηξά θνξναπαιιαγψλ ζε ηδηψηεο επελδπηέο νη νπνίνη 

αγνξάζνπλ λέεο κεηνρέο ζηηο εηαηξίεο απηέο. 

 Σα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη ζηνπο επελδπηέο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

 

 Οη επελδπηέο κπνξνχλ λα επελδχζνπλ έσο θαη 1 εθ. ιίξεο ζε κεηνρέο πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη λα ιακβάλνπλ ην 30% ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο σο απαιιαγή απφ 

ην  θφξν εηζνδήκαηνο.  

 Σν θέξδνο απφ ηελ πψιεζε ήδε ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εμαηξείηαη απφ ην 

θφξν θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ, εθφζνλ επαλεπελδπζεί ζε κεηνρέο πνπ είλαη επηιέμηκεο 

απφ ην πξφγξακκα εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

 Δθφζνλ ε απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο έρεη εγθξηζεί θαη νη κεηνρέο έρνπλ 

δηαθξαηεζεί γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ηα φπνηα θέξδε απφ ηελ πψιεζε απηψλ 

απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν επί  ησλ θεξδψλ. 

 Δθφζνλ ε απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο έρεη εγθξηζεί θαη δελ έρεη αλαθιεζεί, νη 

δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηάζεζε ησλ κεηνρψλ κπνξνχλ λα ζπκςεθηζηνχλ κε ηνλ 

θφξν εηζνδήκαηνο σο ελαιιαθηηθή ηεο απαιιαγήο απφ ην θφξν επί ησλ θεξδψλ. 

 

http://www.seiswindow.org.uk/
http://www.hmrc.gov.uk/seedeis/index.htm
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 ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ηδηψηεο πνπ επελδχνπλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ην ελεξγεηηθφ ηνπο είλαη  κηθξφηεξν απφ  15 

εθ. ιίξεο. 

 Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Τπεξεζία Δζφδσλ & Σεισλείσλ)  είλαη αξκφδην γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ ππφ ην πξφγξακκα. 

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζηνλ ηζηφηνπν: 

http://www.hmrc.gov.uk/eis/index.htm 

 Venture Capital Trust Scheme (VCT) 

 Σν πξφγξακκα έρεη ζηφρν λα ελζαξξχλεη ηνπο επελδπηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα ίδηα 

θεθάιαηα λέσλ ή ηαρέσο αλαπηπζζφκελσλ κε εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ (πςεινχ θηλδχλνπ 

ελδερνκέλσο)  έκκεζα κέζσ ηεο απφθηεζεο κεηνρψλ ζε θάπνην Κεθάιαην Δπηρεηξεκαηηθνχ 

Κηλδχλνπ (VCT). Σα VCT’s είλαη παξεκθεξή κε ηηο  εηαηξείεο επελδχζεσλ θαη πξέπεη λα έρνπλ 

ηελ έγθξηζε  ηεο Τπεξεζίαο Δζφδσλ & Σεισλείσλ. . 

 Σα εγθεθξηκέλα Κεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθνχ Κηλδχλνπ (VCT) επελδχνπλ ηα θεθάιαηά 

ηνπο ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε είηε κε ηε κνξθή 

δαλείνπ είηε κε απηή ηεο ζπκκεηνρήο ζε ίδηα θεθάιαηα. Πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζνχλ νη 

επελδπηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα πξνβιέπνληαη ηα εμήο θνξνινγηθά θίλεηξα: 

 Σν αλψηαην πνζφ πνπ κπνξεί λα επελδπζεί ζε έλα  Κεθάιαην Δπηρεηξεκαηηθνχ Κηλδχλνπ 

απφ νπνηνδήπνηε άηνκν αλέξρεηαη ζε 200.000 ιίξεο θαη΄ έηνο. Πνζνζηφ 30% ηνπ 

επελδπζέληνο πνζνχ κπνξεί λα αθαηξεζεί απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη νη κεηνρέο ζα δηαθξαηεζνχλ γηα κία πεληαεηία απφ ηελ έθδνζή ηνπο. 

 Πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ην θφξν επί ησλ θεξδψλ απφ ηε πψιεζε ησλ κεηνρψλ ελφο 

VCT, ελψ ηα κεξίζκαηα απηψλ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο.  

Καηά ην ρξφλν πνπ έλα VCT επελδχεη ζε κία εηαηξεία απηή πξέπεη λα  απαζρνιεί 

ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ην ελεξγεηηθφ ηεο λα είλαη  κηθξφηεξν απφ  15 εθ. ιίξεο. 

 Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Τπεξεζία Δζφδσλ & Σεισλείσλ)  είλαη αξκφδην γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ ππφ ην πξφγξακκα. 

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζηνλ ηζηφηνπν: 

 http://www.hmrc.gov.uk/guidance/vct.htm 

 

 Οη επηιέμηκεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα αληιήζνπλ θαηά κέγηζην ην πνζφ ησλ 5 εθ. ιηξψλ γηα 

νπνηνδήπνηε 12κελε πεξίνδν, κέζσ ησλ ηξίσλ απηψλ πξνγξακκάησλ – SEIS, EIS θαη VCT.    
  

 Σαμείο ςν-επένδςζηρ «επισειπημαηικών αγγέλων» (Business Angels Co- 

Investment Fund - CoFund) 

 Σν Σακείν ζηνρεχεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ επηρεηξεκαηηθψλ αγγέισλ ζε 

λενθπείο επηρεηξήζεηο κε πςειέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Γαη ην ζθνπφ απηφ δηαζέηεη ζπλνιηθφ 

θεθάιαην χςνπο  100 εθ. ιηξψλ.  Σν CoFund δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε αξρηθέο επελδχζεηο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ κεηαμχ 100 ρηι. θαη  1 εθ. ιηξψλ ζε ΜΜΔ, παξάιιεια κε ζπκπξάμεηο 

επηρεηξεκαηηθψλ αγγέισλ. Σν Σακείν είλαη αλνηθηφ ζε κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο αιιά κφλν ζε 

επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνεξρφκελεο απφ επηρεηξεκαηηθνχο αγγέινπο. Οη ηειηθέο επελδπηηθέο 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηελ αλεμάξηεηε Δπηηξνπή Δπελδχζεσλ ηνπ Σακείνπ. 

http://www.hmrc.gov.uk/eis/index.htm
http://www.hmrc.gov.uk/guidance/vct.htm
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 Σν CoFund ζπζηάζεθε απφ ζχκπξαμε ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ κε εκπεηξία ζηηο 

επελδχζεηο κέζσ επηρεηξεκαηηθψλ αγγέισλ, σο  νξγαληζκφο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζηνλ ηζηφηνπν: 

 http://www.angelcofund.co.uk/ 

 Enterprise Capital Fund (ECF) Programme  

Γηα πνιιέο λέεο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη ε 

θαιχηεξε επηινγή πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ, αιιά πνιιέο δπζθνιεχνληαη λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζε απηή. Σν ζρεηηθά πςειφ θφζηνο  ηνπ λνκηθν-νηθνλνκηθνχ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ 

(due diligence) ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο ζπκθσλίαο, ζπρλά  απνηξέπεη ηνπο επελδπηέο απφ  

επελδχζεηο ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο, Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην έιιεηκκα ρξεκαηνδφηεζεο  

ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα νξηζκέλεο λενθπείο επηρεηξήζεηο. Σν  πξφγξακκα ECF ζηνρεχεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε απηήο ηεο αδπλακίαο ηεο αγνξάο θαη ρξεζηκνπνηεί θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε 

παξάιιεια κε επελδχζεηο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σα ECF δηνηθνχληαη απφ ηδηψηεο θαη ε 

θξαηηθή ζπκκεηνρή ζε θάζε έλα απφ απηά  αλέξρεηαη ζηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

κέρξη ην φξην ησλ  25 εθ. ιηξψλ ελψ κπνξνχλ λα επελδπζνχλ κέρξη 2 εθ. αλά ΜΜΔ. Απφ ην 2006 

έρνπλ ηδξπζεί ζπλνιηθά  δψδεθα funds θαη έρνπλ επελδπζεί ζε λενθπείο εηαηξείεο ζρεδφλ  180 

εθ. ιίξεο. 

 Σν πξφγξακκα δηαρεηξίδεηαη ε Capital Enterprise Limited (CfEL) 

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα, αιιά θαη ηα δηαθνξεηηθά Σακεία 

ππάξρνπλ ζηνλ ηζηφηνπν: 

http://www.capitalforenterprise.gov.uk/ecfp 

 UK Innovation Investment Fund (UKIIF)  

 Σν UKIIF είλαη έλα Κεθαιαίν Δπηρεηξεκαηηθνχ Κηλδχλνπ Fund of Funds, πνπ επηδηψθεη 

λα πξνσζήζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο πςειήο 

εμεηδίθεπζεο, επελδχνληαο ζε θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο 

αλάπηπμεο. Μέζσ ηνπ UKIIF,  ηα ππνθείκελα ζε απηφ θεθάιαηα επελδχνπλ ζε ζηξαηεγηθά 

ζεκαληηθνχο ηνκείο γηα ην Ηλσκέλν Βαζίιεην νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηνκείο φπσο νη ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο, νη επηζηήκεο δσήο,  ε "θαζαξή" ηερλνινγία θαη νη πξνεγκέλεο θαηαζθεπέο. 

 Σν UKIIF ιεηηνπξγεί σο δχν fund of funds πνπ επελδχνπλ θξαηηθά θνλδχιηα καδί κε 

θεθάιαηα ηδησηψλ επελδπηψλ ζε  εμεηδηθεπκέλα Κεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθνχ Κηλδχλνπ (Venture 

Capital) ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Δπξψπε. Σν Hermes Environmental Innovation Fund 

έρεη θεθάιαηα  χςνπο 130 εθ. ιηξψλ (50 εθ. απφ δεκφζηεο πεγέο θαη 80 εθ. απφ ηδησηηθέο) θαη 

ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηελ εθαξκνγή «θαζαξψλ» 

ηερλνινγηψλ πξνθεηκέλνπ λα μειωθεί το ενεργειακό αποτφπωμα τησ οικονομίασ. Το European 

Investment Fund's UK Future Technologies Fund δηαζέηεη θεθάιαηα χςνπο 200 εθ. ιηξψλ (100 

εθ. απφ δεκφζηεο πεγέο θαη 100 εθ. απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ) θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο επηζηήκεο δσήο, ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ηηο πξνεγκέλεο 

θαηαζθεπέο. 

Σν πξφγξακκα δηαρεηξίδεηαη ε Capital Enterprise Limited (CfEL) 

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ππάξρνπλ ζηνλ ηζηφηνπν: 

http://www.capitalforenterprise.gov.uk/uiif 

 

http://www.angelcofund.co.uk/
http://www.capitalforenterprise.gov.uk/ecfp
http://www.capitalforenterprise.gov.uk/uiif
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3. Ππόζθεηα μέηπα ενίζσςζηρ ηηρ ανάπηςξηρ 

 

 

 Παγκόζμιο Δπισειπημαηικό Ππόγπαμμα (Global Entrepreneur Programme) 

 

 Ο ζηφρνο ηνπ Παγθφζκηνπ επηρεηξεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο(GEP) είλαη λα πξνζειθχζεη 

ηηο θαιχηεξεο παγθφζκηεο, βηψζηκεο, λενθπείο εηαηξείεο θαη ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο θαη λα 

ηνπο πείζεη λα κεηαθέξνπλ ηελ έδξα ηεο επηρείξεζήο ηνπο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Σν  

Παγθφζκην Δπηρεηξεκαηηθφ Πξφγξακκα (GEP) απνηειείηαη απφ κηα νκάδα επηηπρεκέλσλ 

επηρεηξεκαηηψλ κε εθηεηακέλεο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο γλψζεηο θαη πξνζβάζεηο ζε θνηλσληθά 

δίθηπα. Η εκπεηξία απηή ηνπο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα  λα βνεζήζνπλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ λα ηδξχζνπλ λέεο εηαηξείεο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο  ήδε ππάξρνπζεο ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην. Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη απεπζχλεηαη ζε 

επηρεηξεκαηίεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζε λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο πνπ εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν 

κεηεγθαηάζηαζεο ηνπο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην.  

 

 Δηήζιο Δπίδομα Δπενδύζεων (Annual Investment Allowance) 

 

 Σν Δηήζην Δπίδνκα Δπελδχζεσλ (AIA), εηζήρζε ην 2008 σο κέξνο ηεο επξχηεξεο 

«Φνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ». θνπφο ηνπ επηδφκαηνο είλαη λα 

δεκηνπξγήζεη θίλεηξν γηα ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο  ψζηε λα πξνβνχλ ζε επελδχζεηο. Σν ελ 

ιφγσ επίδνκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο λα απαιιαγνχλ πιήξσο απφ ηε θνξνινγία 

επί ησλ θεξδψλ θαηά ην ηζφπνζν ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζε εξγνζηαζηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη κεραλήκαηα. Η βξεηαληθή θπβέξλεζε αλακέλεηαη λα δηπιαζηάζεη ην ελ ιφγσ 

επελδπηηθφ κέηξν κέρξη ην 2015. 

 

Βοηθηηικά μέηπα για απόκηηζη καηοικίαρ: 

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, ε Κπβέξλεζε έιαβε ηα θαησηέξσ 

κέηξα γηα ηελ ππνβνήζεζε απφθηεζεο θαηνηθίαο.  

 

 Equity loans 

 Απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα δάλεηα κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ζε φζνπο αγνξάδνπλ γηα πξψηε 

θνξά ζπίηη ή γηα φζνπο κεηαθνκίδνπλ ζε λεφδκεηα ζπίηηα ζηελ Αγγιία κε αμία αγνξάο κέρξη 

600.000 ιίξεο. Οη δηθαηνχρνη ηνπ ελ ιφγσ δαλείνπ ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 

5% ηεο ηηκήο  ηνπ αθίλεηνπ σο πξνθαηαβνιή ελψ ε θπβέξλεζε κπνξεί λα θαιχςεη κε δαλεηζκφ 

έσο θαη 20% ηεο ηηκήο, ην δε ππφινηπν 75 % ζα απνηειεί ην πνζφ ηνπ ελππφζεθνπ δαλείνπ. 

 

 Mortgage Guarantee 

 Η εγγχεζε ππνζήθεο δίλεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε ζηνλ πάξνρν ηνπ δαλείνπ θαη φρη ζηνλ 

δαλεηδφκελν.   Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη αίηεζε γηα ηελ παξαπάλσ εγγχεζε ην αθίλεην πξέπεη: λα 

έρεη ηηκή αγνξάο κέρξη 600.000 ιίξεο, λα κελ είλαη κηα θνηλή ηδηνθηεζία, λα κελ απνηειεί 

δεχηεξε θαηνηθία θαη λα κελ ελνηθηαζηεί κεηά ηελ αγνξά ηνπ (ην αθίλεην κπνξεί θαη λα κελ 

είλαη λεφθηηζην) 

 

 Shared ownership schemes 

 Σα πξνγξάκκαηα ζπληδηνθηεζίαο παξέρνληαη κέζσ ησλ housing associations θαη 

ιεηηνπξγνχλ σο εμήο: ν ελδηαθεξφκελνο αγνξάδεη έλα κεξίδην ηνπ ζπηηηνχ (κεηαμχ 25% θαη 75% 

ηεο αμίαο) θαη πιεξψλεη ελνίθην γηα ην ππφινηπν κεξίδην. Θα πξέπεη σζηφζν λα πάξεη έλα 

ελππφζεθν δάλεην γηα λα πιεξψζεη γηα ην κεξίδην ηνπ ζπηηηνχ πνπ αγφξαζε. (Αίηεζε γηα ην 

παξαπάλσ πξφγξακκα κπνξεί λα γίλεη εάλ ην εηήζην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ 60.000 ιίξεο) 
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 New buy  

 Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο New Buy επηηξέπεηαη ζε πνιίηεο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ή 

ζε φζνπο έρνπλ δηθαίσκα επ' αφξηζηνλ παξακνλήο ζηε ρψξα, λα αγνξάζνπλ έλα λεφθηηζην ζπίηη 

κε θαηάζεζε κφλν ηνπ  5% ηεο ηηκήο αγνξάο. Σν ζπίηη ζα πξέπεη λα είλαη: λέα θαηαζθεπή πνπ 

πσιείηαη γηα πξψηε θνξά, αμίαο κέρξη 500.000 ιηξψλ, λα απνηειεί ηελ θχξηα θαηνηθία θαη λα 

αλήθεη εμ νινθιήξνπ ζηνλ αηηνχληα θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θαηαζθεπαζηή ν νπνίνο λα  

ζπκκεηέρεη ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα.  

 

 

4. Τποβοήθηζη και ζηήπιξη ηων εξαγωγών 

 

 UK Trade and Investment (UKTI) 

 

 Σν UK Trade & Investment ππνζηεξίδεη ηελ δξάζε θαη ηελ επέθηαζε ησλ βξεηαληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Δίλαη ν 

αληίζηνηρνο Οξγαληζκφο ηνπ Enterprise Greece.  

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηνπο ηζηνηφπνπο: 

 http://www.ukti.gov.uk/export/howwehelp.html 

http://www.ukti.gov.uk/export/contactus.html 

 

 UK Export Finance (UKEF) 

 

 Ο Οξγαληζκφο Υξεκαηνδφηεζεο Δμαγσγψλ απνηειεί ηκήκα ηεο Κπβέξλεζεο, κε ζθνπφ 

ηε ζηήξημε ησλ βξεηαληθψλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ. πλεξγάδεηαη θπξίσο κε ηηο Σξάπεδεο 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη ζηνπο εμαγσγείο ιχζεηο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

ζπλάςνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλα εμαγσγηθά ζπκβφιαηα. Σν εχξνο ησλ πξντφλησλ 

πνπ πξνζθέξεη, εηδηθφηεξα ησλ βξαρππξφζεζκσλ, δηεπξχλζεθε ην 2011 πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ αλάγθεο ησλ ΜΜΔ. 

 Οη γεληθέο θαηεγνξίεο ππνζηήξημεο πνπ πξνζθέξεη ν UKEF είλαη: 

 Δγγχεζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ μέλσλ αγνξαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεκαηνδνηεζεί ε αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ην ΗΒ 

 Αζθάιηζε ησλ βξεηαλψλ εμαγσγέσλ έλαληη ηνπ θηλδχλνπ κε-εμφθιεζεο απφ 

δηεζλείο πειάηεο ηνπο. 

 Δπηκεξηζκφο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε ηηο Σξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξηρζνχλ ε πξφζβαζε ησλ εμαγσγέσλ ζε θεθάιαηα θίλεζεο θαη ε 

εμαζθάιηζε έθδνζεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

 

 Η Κπβέξλεζε έρεη δηαζέζεη, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2013 θαη γηα ηξία έηε,  επηπξφζζεην πνζφ 

χςνπο 1,5 δηζ. ιηξψλ γηα ηελ θάιπςε εμαγσγηθψλ δαλείσλ, εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ζε 

ζπλαιιαγέο θαηψηεξεο ησλ 50 εθ. ιηξψλ. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηνλ ηζηφηνπν: 

 http://www.ukexportfinance.gov.uk/products-αnd-services 

 Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ  ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ν Οξγαληζκφο έρεη δεκηνπξγήζεη 

ην ζεζκφ ηνπ  πκβνχινπ Δμαγσγηθήο Υξεκαηνδφηεζεο, κε έδξα ζηελ θάζε πεξηθέξεηα ηεο 

ρψξαο. http://www.ukexportfinance.gov.uk/cont_us/export-finance-advisors 

   

http://www.ukti.gov.uk/export/howwehelp.html
http://www.ukti.gov.uk/export/contactus.html
http://www.ukexportfinance.gov.uk/products-?nd-services
http://www.ukexportfinance.gov.uk/cont_us/export-finance-advisors
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Σα πξνζθεξφκελα απφ ηνλ UKEF πξντφληα πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

Πποϊόν Σπόπορ λειηοςπγίαρ 

Buyer Credit Facility Παξνρή εγγχεζεο ζε Σξάπεδα πνπ παξέρεη δάλεην ζε μέλε εηαηξεία 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αγνξά απφ εηαηξεία ηνπ ΗΒ 

θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ ή/θαη ππεξεζηψλ, αμίαο ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. 

ιηξψλ.  

Supplier Credit 

Financing 

Facility - bills 

and notes 

Παξνρή εγγχεζεο ζε Σξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη νθεηιέο απφ 

ζπλαιιαγκαηηθέο ή γξακκάηηα πνπ θαηέρεη ε Σξάπεδα απφ εηαηξεία ηνπ 

ΗΒ, θαη ηα νπνία απνηεινχλ πιεξσκή γηα αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ 

παξαζρέζεθαλ ζε μέλν αγνξαζηή. 

Supplier Credit 

Financing Facility – 

loan (without bills 

and notes) 

Παξνρή εγγχεζεο ζε Σξάπεδα πνπ παξέρεη δάλεην ζε μέλε εηαηξεία 
πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ζπκβφιαην ζπλαθζέλ κε βξεηαλφ 
πξνκεζεπηή. 

Line of Credit Παξνρή εγγχεζεο ζε Σξάπεδα πνπ παξέρεη δάλεην ζε μέλε εηαηξεία 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ζπκβφιαηα ζπλαθζέληα κε 

δηαθνξεηηθνχο βξεηαλνχο πξνκεζεπηέο. 

 
Project Financing Παξνρή εγγχεζεο ζε Σξάπεδα πνπ παξέρεη δάλεην, χςνπο ηνπιάρηζηνλ 

20 εθ. ιηξψλ, ζε μέλε εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη θάπνην 

κεγάιν ζρέδην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ζα 

γίλεη απφ ηα θέξδε ηνπ πξνο πινπνίεζε ζρεδίνπ.. 

Export 

Insurance 

Policy 

Παξνρή αζθάιηζεο ζε βξεηαλφ εμαγσγέα απφ ηνλ θίλδπλν κε-

πιεξσκήο ζπλαθζέληνο ζπκβνιαίνπ θαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο 

πξνψξνπ ηεξκαηηζκνχ ζπκβνιαίνπ γηα ιφγνπο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αληαπφθξηζε ηνπ εμαγσγέα ή γηα ηελ θάιπςε πνιηηηθψλ θηλδχλσλ. 

Bond Insurance Policy Παξνρή αζθάιηζεο ζε βξεηαλφ εμαγσγέα απφ άδηθε εμαξγχξσζε 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

ζπλαθζέλ ζπκβφιαην. 

Overseas 
Investment 
Insurance 

Αζθάιηζε πνιηηηθψλ θηλδχλσλ γηα κία πεξίνδν κέρξη 15 έηε ζε 
βξεηαλνχο επελδπηέο πνπ επελδχνπλ ζε μέλεο επηρεηξήζεηο. 

Letter of Credit 

Guarantee 

Scheme 

Παξνρή εγγπήζεσλ ζε βξεηαληθέο Σξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα 

πηζηνπνηήζνπλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδηδφκελεο απφ Σξάπεδεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ππέξ βξεηαλψλ εμαγσγέσλ. Η εγγχεζε θαιχπηεη κέξνο 

ηεο ππνρξέσζεο ηεο μέλεο εθδφηξηαο Σξάπεδαο λα θαηαβάιεη ζηε 

βξεηαληθή ηα πνζά πιεξσκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο. 
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Bond Support Scheme Παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνπο εμαγσγείο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζε εγγπεηηθέο επηζηνιέο, γξακκάηηα θαη ζπλαιιαγκαηηθέο, 

κέζσ ηνπ επηκεξηζκνχ, κε ηηο εθδφηξηεο ή ηεο εγγπήηξηεο Σξάπεδεο, ηνπ 

θηλδχλνπ κε – απνπιεξσκήο απηψλ. 

Export Working 

Capital Scheme 

Γηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ησλ εμαγσγέσλ ζε θεθάιαηα θίλεζεο 

γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εμαγσγηθψλ ζπκβνιαίσλ, κέζσ 

ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ κε ηεο δαλεηνδνηνχζεο Σξάπεδεο. 

Foreign 

Exchange Credit 

Support Scheme 

ε ζπλδπαζκφ κε ζπγθεθξηκέλν εμαγσγηθφ ζπκβφιαην ην UKEF κπνξεί 

λα απμήζεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην πξνεγνχκελν πξφγξακκα πνζά 

εγγπήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη επηπξφζζεηε δπλαηφηεηα πίζησζεο 

ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο ηξάπεδεο γηα ηελ ππνζηήξημε 

πξνβιέςεσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην ελ 

ιφγσ ζπκβφιαην. 

 

 

 

 

        Γξαθείν ΟΔΤ Λνλδίλνπ 


