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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.

Το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αντιµετωπίζει την προοπτική της
µεταβίβασης

Το Φεβρουάριο του 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη δέσµευσή της για τη
σύµπραξη της Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και τη απασχόληση1 και το Νοέµβριο του 2005
προώθησε ένα περιεκτικό πολιτικό πλαίσιο για τις ΜΜΕ, το οποίο αναγνώρισε σαφώς τη
σηµασία των µεταβιβάσεων επιχειρήσεων.2
Ο πληθυσµός της Ευρώπης γερνά και το δυναµικό για µεταβιβάσεις επιχειρήσεων αυξάνεται.
Το ένα τρίτο των επιχειρηµατιών της ΕΕ, κυρίως αυτών που διαχειρίζονται οικογενειακές
επιχειρήσεις, θα αποσυρθεί κατά τα δέκα επόµενα έτη. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, αυτό µπορεί
να έχει επιπτώσεις για έως 690.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις και 2,8 εκατοµµύρια θέσεις
απασχόλησης κάθε έτος.3 Οι µεταβιβάσεις επιχειρήσεων είναι περίπλοκες και πάρα πολύ
συχνά δεν πηγαίνουν καλά, όχι επειδή η επιχείρηση αφ’εαυτής δεν είναι βιώσιµη αλλά
ακριβώς λόγω των προβληµάτων κατά τη φάση της µεταβίβασης. Προκειµένου να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, πρέπει να βελτιωθεί το οικονοµικό περιβάλλον και τα
µέτρα υποστήριξης για τις µεταβιβάσεις.
Η σηµασία των µεταβιβάσεων επιχειρήσεων υποστηρίζεται επίσης από τα εθνικά δεδοµένα.
Για τη Γερµανία, αναµένεται ένας όγκος µεταβιβάσεων περίπου 354.000 επιχειρήσεων κατά
τα πέντε επόµενα έτη.4 Για τη Γαλλία, το δυναµικό των µεταβιβάσεων υπολογίζεται σε
περίπου 600.000 επιχειρήσεις για την επόµενη δεκαετία.5 Για την Ιταλία οι προβλέψεις
αναφέρουν ότι το δυναµικό των µεταβιβάσεων για την επόµενη δεκαετία ανέρχεται στο 40%
του συνόλου των επιχειρήσεων.6 Στην Αυστρία, το 23% του συνόλου των επιχειρήσεων θα
αποτελέσει αντικείµενο µεταβίβασης στην περίοδο 2004-2013.7 Στη Σουηδία, 45.000 έως
50.000 επιχειρήσεις µε υπαλλήλους αναµένουν αλλαγή γενιάς κατά την επόµενη δεκαετία.8 Η
υπηρεσία µικρών επιχειρήσεων του Ηνωµένου Βασιλείου υπολόγισε ότι το ένα τρίτο των
ιδιοκτητών ΜΜΕ κινδυνεύει από αποτυχία µεταβίβασης λόγω ηλικίας.9 Παρά την έλλειψη
πλήρως συγκρίσιµων στοιχείων, οι διαθέσιµες πληροφορίες δείχνουν ότι το φαινόµενο αυτό
έχει µεγάλη σηµασία για το σύνολο της Ευρώπης.
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2005), Συνεργασία για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση. Ένα νέο
ξεκίνηµα για τη στρατηγική της Λισσαβώνας, Ανακοίνωση προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο,
COM(2005)24.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2005), Εφαρµογή του προγράµµατος της Λισσαβώνας. Σύγχρονη πολιτική για
τις ΜΜΕ µε στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, COM(2005)551.
Προβολές µε βάση την έκθεση του προγράµµατος BEST για τη µεταβίβαση µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, 2002.
Institut für Mittelstandsforschung, Bonn, 2005.
Vilain (2004), Η µεταβίβαση των βιοτεχνικών, εµπορικών και βιοµηχανικών ΜΜΕ και των ΜΜΕ του
τοµέα των υπηρεσιών, γνώµη και έκθεση του οικονοµικού και κοινωνικού συµβουλίου.
Ευρωπαϊκό σεµινάριο για τη µεταβίβαση επιχειρήσεων, Βιέννη 23 και 24 Σεπτεµβρίου 2002, Τελική
έκθεση.
Mandl, (2004), Μεταβίβαση και διαδοχή επιχειρήσεων στην Αυστρία, πρακτικά του 27ου εθνικού
συνεδρίου του ινστιτούτου υποθέσεων µικρών επιχειρήσεων.
Generationsskiften I företag – Problemanalys av vilka effekter förväntas av kommande
generationsskiften företag, 2004.
Παραδίδοντας τη σκυτάλη – ενθάρρυνση της επιτυχηµένης µεταβίβασης επιχειρήσεων – σχετικά
στοιχεία και απόψεις των βασικών ενδιαφεροµένων, 2004.
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1.2.

Οι µεταβιβάσεις ενθαρρύνουν το επιχειρηµατικό πνεύµα

Στο παρελθόν, οι επιχειρήσεις µεταβιβάζονταν συνήθως στο εσωτερικό της οικογένειας και,
κατά κανόνα, αυτές οι µεταβιβάσεις εξελίσσονταν οµαλά. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις
συντηρούν ένα κάποιο επιχειρηµατικό πνεύµα στην κοινωνία και αποτελούν ένα φυσικό
εκκολαπτήριο για τους επιχειρηµατίες. Γενικά, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, µε το
µακροπρόθεσµο προσανατολισµό τους, αποτελούν ένα σηµαντικό στοιχείο σταθερότητας
στις οικονοµίες µας και είναι η πηγή πολλών γνήσιων εταιρικών πρακτικών κοινωνικής
ευθύνης.
Ωστόσο, λόγω της ευρύτερης προσπελασιµότητας της εκπαίδευσης, η σηµερινή νέα γενιά
έχει ευρύτερες επιλογές και δεν περιορίζεται στη συνέχιση µιας οικογενειακής επιχείρησης.
Επιπλέον, οι γονείς έχουν λιγότερα παιδιά και εποµένως οι επιχειρηµατίες έχουν µικρότερη
πιθανότητα εξεύρεσης διαδόχων µέσα στην οικογένεια, δεδοµένου µάλιστα ότι το πιο έντονα
ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί υψηλότερες διευθυντικές και επιχειρηµατικές δεξιότητες.
Έχοντας υπόψη την κατάσταση αυτή, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι ακόµα οι
κόρες συχνά δεν λαµβάνονται υπόψη ως πιθανοί διάδοχοι των (συνήθως ανδρών) ιδιοκτητών
των επιχειρήσεων.10
1.3.

∆εν µπορούν όλες οι επιχειρήσεις να µεταβιβάζονται …

∆εν υπάρχει καµία αντίφαση µεταξύ ενός ορισµένου ποσοστού θανάτων παλαιών εταιριών
και αντικατάστασής τους από νέες επιχειρήσεις αφενός και µιας επεκτεινόµενης καινοτόµου
οικονοµίας αφετέρου. ∆εν είναι µεταβιβάσιµη η κάθε επιχείρηση. Η µεταβίβαση µιας
επιχείρησης είναι ιδιαίτερο πρόβληµα στους οικονοµικούς τοµείς που συρρικνώνονται ή
στους τοµείς που υφίστανται διαρθρωτικές αλλαγές. Επιπλέον, µια µεταβίβαση είναι
δυσκολότερη για τις µικρότερες επιχειρήσεις και για τις επιχειρήσεις στις οποίες ο
καθιερωµένος ιδιοκτήτης διαδραµατίζει κυρίαρχο ρόλο.
Στο µέλλον θα πραγµατοποιούνται περισσότερες µεταβιβάσεις σε τρίτους. Ωστόσο, η εύρεση
διαδόχου έξω από την οικογένεια δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η πιο δραστήρια οµάδα ηλικιών
όσον αφορά την ίδρυση επιχειρήσεων θα συρρικνωθεί κατά τις επόµενες δεκαετίες. Εξάλλου,
λιγότεροι από τους µισούς Ευρωπαίους θέλουν να είναι αυτοαπασχολούµενοι, ενώ η
πλειονότητα προτιµά την ιδιότητα του υπαλλήλου. Επίσης, παρά τα πλεονεκτήµατα της
ανάληψης µιας έτοιµης επιχείρησης (υπάρχουσα δοµή παραγωγής, δίκτυο πελατών,
καθιερωµένο όνοµα κ.λπ....), ακόµη και αυτοί που ενδιαφέρονται για επιχειρηµατική
σταδιοδροµία προτιµούν να ιδρύουν µια νέα επιχείρηση.
1.4.

… αλλά οι επιτυχείς µεταβιβάσεις προσφέρουν µεγάλες δυνατότητες για
ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης

Όταν οι επιχειρήσεις αποτυγχάνουν µόνο λόγω των προβληµάτων κατά τη φάση της
µεταβίβασης, καταστρέφεται οικονοµικό κεφάλαιο όπως η γνώση, οι καθιερωµένες επαφές
και άλλα άυλα στοιχεία του ενεργητικού, χάνονται θέσεις απασχόλησης και µειώνεται η
οικονοµική ανάπτυξη. Η αποτυχία της µεταβίβασης ανταγωνιστικών επιχειρήσεων είναι
ιδιαίτερα βλαβερή στις περιφέρειες που πάσχουν ήδη από οικονοµική παρακµή ή στις
αγροτικές περιοχές, όπου η εξαφάνιση µιας µοναδικής επιχείρησης µπορεί να διαταράξει τον
οικονοµικό ιστό.
10
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Keese, D. (2002), Geschlechtsspezifische Nachfolgeprobleme in kleinen und mittleren Unternehmen,
in: Wirtschaftspsychologie, vol. 4, σ. 34-38.
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Οι πιο επιτυχηµένες µεταβιβάσεις επιχειρήσεων θα έχουν άµεσα ευεργετικά αποτελέσµατα
για την οικονοµία της Ευρώπης. Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις συντηρούν κατά µέσον όρο
πέντε θέσεις απασχόλησης, ενώ µια νεοσύστατη επιχείρηση παράγει κατά µέσον όρο δύο
θέσεις απασχόλησης.11 Επιπλέον, το ποσοστό επιτυχίας των µεταβιβάσεων είναι υψηλότερο
από αυτό των νεοσύστατων επιχειρήσεων.
Η παρούσα ανακοίνωση υπενθυµίζει στα κράτη µέλη τη σηµασία των ικανοποιητικών
συνθηκών για µεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Παρουσιάζει τις προηγούµενες και τις παρούσες
προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών µελών για τη διευκόλυνση των
µεταβιβάσεων επιχειρήσεων και τονίζει ορισµένες ορθές πρακτικές. Επιπλέον, η ανακοίνωση
καταλήγει σε συµπεράσµατα σχετικά µε τις ενέργειες στις οποίες πρέπει ακόµη να προβούν
τα κράτη µέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλιστούν επιτυχέστερες µεταβιβάσεις
επιχειρήσεων στο µέλλον.
2.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1994 ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2.1.

Ανεπαρκής πρόοδος

Στην ανακοίνωσή της που εξέδωσε τον Ιούλιο του 1994 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε
τέσσερα χαρακτηριστικά προβλήµατα των µεταβιβάσεων: (1) Εξασφάλιση της συνέχειας των
προσωπικών εταιρειών και των ατοµικών επιχειρήσεων· (2) Προετοιµασία των µεταβιβάσεων
µε την υιοθέτηση της πιο κατάλληλης νοµικής µορφής· (3) Ενθάρρυνση των µεταβιβάσεων
σε τρίτους και (4) Υποβοήθηση των ενδοοικογενειακών µεταβιβάσεων µε τα κατάλληλα
φορολογικά µέτρα.12 Το ∆εκέµβριο του 1994 η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά µε τη
µεταβίβαση µικροµεσαίων επιχειρήσεων 13 στην οποία καλούσε τα κράτη µέλη:
• Να ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες για αύξηση της ευαισθητοποίησης, της πληροφόρησης
και της κατάρτισης προκειµένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη προετοιµασία των
µεταβιβάσεων επιχειρήσεων.
• Να διαµορφώσουν ένα οικονοµικό περιβάλλον ευνοϊκό για τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων.
• Να προσφέρουν τις νοµικές δυνατότητες για την αναδιάρθρωση µιας επιχείρησης ώστε να
προετοιµαστεί µια µεταβίβαση.
• Να θεσπίσουν τις νοµικές αρχές που θα εξασφαλίζουν τη συνοχή των εταιρικών σχέσεων
και των ατοµικών επιχειρήσεων σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνεταίρους ή του
ιδιοκτήτη.
• Να βοηθήσουν την επιβίωση των επιχειρήσεων µε τους κατάλληλους φόρους κληρονοµιάς
και δωρεών.
• Να διευκολύνουν τη µεταβίβαση µιας επιχείρησης σε τρίτους µε τους κατάλληλους
φορολογικούς κανόνες.

11
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Έκθεση του προγράµµατος BEST για τη µεταβίβαση µικροµεσαίων επιχειρήσεων, Μάιος 2002.
Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη µεταβίβαση επιχειρήσεων. ∆ράσεις υπέρ των ΜΜΕ, ΕΕ C 204 της
23.7.1994, σ. 1-23.
Σύσταση της Επιτροπής για τη µεταβίβαση µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ΕΕ L 385 της 31.12.1994, σ.
14-17.
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Το 1998 η Επιτροπή, µε µια δεύτερη ανακοίνωση, ενθάρρυνε τα κράτη µέλη να αυξήσουν
τις προσπάθειές τους, ιδίως µέσω της νοµοθετικής και διοικητικής απλοποίησης, των
αποτελεσµατικών φορολογικών µειώσεων και της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε
χρηµατοδοτική στήριξη για την ανάληψη µιας επιχείρησης.14 Το 2000, µια οµάδα
εµπειρογνωµόνων που ορίστηκαν από τα κράτη µέλη διαπίστωσε ότι λιγότερο από τις µισές
από τις συστάσεις του 1994 είχαν οδηγήσει σε συγκεκριµένα µέτρα. Η οµάδα σύστησε να
αυξηθούν οι προσπάθειες για τη δηµιουργία θέσεων στην αγορά για µεταβιβάσεις σε τρίτους,
να αναπτυχθούν καλύτερα εργαλεία κατάρτισης και να πραγµατοποιηθεί περισσότερη έρευνα
για τα ζητήµατα τα σχετικά µε τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων.15 Ένα άλλο πρόγραµµα το
2002/03 επιβεβαίωσε την ανεπαρκή εφαρµογή των συστάσεων, υπογράµµισε ότι στις
µεταβιβάσεις επιχειρήσεων πρέπει να δοθεί η ίδια πολιτική προσοχή µε τις νεοσύστατες
επιχειρήσεις, σύστησε τη διευκόλυνση των µεταβιβάσεων σε τρίτους και ζήτησε περισσότερα
µέτρα για να ενθαρρυνθεί ο έγκαιρος προγραµµατισµός των µεταβιβάσεων.16
Σήµερα υπάρχει ακόµη περιθώριο για βελτιώσεις: Όπως φαίνεται στον συνηµµένο πίνακα,
µόνο σε περίπου 55% των τοµέων των συστάσεων του 1994 εφαρµόζονται σχετικά µέτρα
(60% στα παλαιά κράτη µέλη, 45% στα νέα, κάθε στήλη αντιπροσωπεύει µια σύσταση του
1994.) Στα νέα κράτη µέλη φαίνεται ότι υπάρχουν αποτελεσµατικότερες λύσεις σχετικά µε τα
ζητήµατα εταιρικού δικαίου, ίσως επειδή σε πολλές από αυτές τις χώρες οι νόµοι σχετικά µε
τις επιχειρήσεις συντάχθηκαν πολύ πρόσφατα και µπόρεσαν να βασιστούν σε
αποτελεσµατικά παραδείγµατα. Τα παλαιά κράτη µέλη έχουν σχετικά περισσότερα µέτρα
υποστήριξης σε ισχύ, είναι πιο ενεργά όσον αφορά την αύξηση της ευαισθητοποίησης και
παρέχουν καλύτερο περιβάλλον για τις πωλήσεις στους υπαλλήλους.17
2.2.

∆εν καταβάλλονται αρκετές προσπάθειες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης
σχετικά µε τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων

Οι προετοιµασίες για µια µεταβίβαση είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες και, επίσης, συχνά
αναβάλλονται λόγω των πιεστικών αναγκών της καθηµερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερα οι ιδρυτές των επιχειρήσεων χρονοτριβούν µερικές φορές όσον αφορά τον
προγραµµατισµό της µεταβίβασης, επειδή φοβούνται ότι η παράδοση του ελέγχου της
επιχείρησης θα εξασθενίσει την κοινωνική θέση τους και το ρόλο τους στην οικογένειά τους.
Οι µισές περίπου χώρες της ΕΕ θέσπισαν µέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης ή
έχουν υπηρεσίες που παρέχουν πληροφορίες και κατάρτιση σχετικά µε τις µεταβιβάσεις
επιχειρήσεων (πίνακας, στήλη 2). ∆εδοµένης όµως της καίριας σηµασίας αυτού του
ζητήµατος, υπάρχουν ακόµη πολλά που πρέπει να γίνουν. Τα σχετικά µέτρα θα είναι
ιδιαίτερα επιτυχή εάν στοχεύουν στις ατοµικές επιχειρήσεις, όπως στις Κάτω Χώρες και
στην Αυστρία, όπου τα εµπορικά επιµελητήρια έστειλαν στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που
ήταν µεγαλύτεροι από µια ορισµένη ηλικία επιστολές που υπογράµµιζαν την ανάγκη της
έγκαιρης προετοιµασίας για τη µεταβίβαση.
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Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη µεταβίβαση µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ΕΕ C 93 της 28.3.1998, σ.
2-21.
Έκθεση του προγράµµατος BEST για τη µεταβίβαση µικροµεσαίων επιχειρήσεων, Μάιος 2002.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003), Τελική έκθεση του προγράµµατος MAP 2002, Αύγουστος 2003.
Οι εκτιµήσεις αυτές πρέπει να αντιµετωπίζονται µε κάποια επιφύλαξη, επειδή η αποτελεσµατικότητα
των διαφόρων µέτρων δεν είναι συγκρίσιµη.
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Είναι επίσης απαραίτητο να αυξηθεί η συνειδητοποίηση µεταξύ των δυνητικών νέων
επιχειρηµατιών ότι η ανάληψη µιας υπάρχουσας επιχείρησης µπορεί σε πολλές περιπτώσεις
να είναι µια καλή εναλλακτική λύση αντί για την ίδρυση µιας νέας.
2.3.

Το χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον συχνά δεν είναι ευνοϊκό για τις µεταβιβάσεις
επιχειρήσεων

Μια µεταβίβαση απαιτεί γενικά περισσότερα οικονοµικά κεφάλαια από την ίδρυση µιας
επιχείρησης δεδοµένου ότι πρέπει να πληρωθούν όχι µόνο τα υλικά και χρηµατοπιστωτικά
περιουσιακά στοιχεία αλλά και οι σχέσεις µε τους πελάτες, οι προµηθευτές, η εµπορική
φήµη, οι προσδοκίες για µελλοντικές προσόδους κ.λπ. Τα χρηµατοδοτικά µέσα που είναι
σχεδιασµένα για να χρηµατοδοτούν νεοσύστατες επιχειρήσεις δεν είναι πάντα επαρκή για να
χρηµατοδοτήσουν µια µεταβίβαση.
Όταν µια µικρή επιχείρηση µεταβιβάζεται σε έναν ιδιώτη ή σε µια άλλη µικρή επιχείρηση,
συχνά δεν υπάρχει καµία σηµαντική εµπράγµατη ασφάλεια και η εξόφληση του χρέους του
σχετικού µε τη µεταβίβαση εξαρτάται απλώς από τις ταµειακές ροές της επιχείρησης.
Εποµένως, είναι απαραίτητη η διεξοδική αξιολόγηση της κατάστασης της επιχείρησης,
πράγµα που έχει ως αποτέλεσµα σχετικά υψηλές δαπάνες συναλλαγής. Οι τράπεζες θεωρούν
συχνά ότι οι δαπάνες και οι κίνδυνοι είναι δυσµενείς σε σχέση µε τον όγκο της
χρηµατοδότησης, ιδιαίτερα για τις µικρότερες επιχειρήσεις.
Για τις µέσου µεγέθους επιχειρήσεις η κατάλληλη χρηµατοδοτική λύση θα είναι συχνά ένας
συνδυασµός χρηµατοδότησης µετοχικού κεφαλαίου, ενδιάµεσης χρηµατοδότησης και
δανείου, λαµβάνοντας υπόψη τα συµφέροντα των ενδιαφερόµενων µερών και τα όρια των
δυνατοτήτων αποπληρωµής της επιχείρησης. Μερικές φορές δεν βρίσκεται έγκαιρα µια
εξατοµικευµένη λύση για τη διατήρηση µιας βιώσιµης επιχείρησης. Η Επιτροπή πρότεινε,
µέσω του νέου προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία, την
υποστήριξη της άµεσης παροχής οιονεί µετοχικού κεφαλαίου (ενδιάµεση χρηµατοδότηση)
και την παροχή εγγύησης για να επιµεριστεί ο κίνδυνος των σχετικών συναλλαγών. Επιπλέον,
η πρωτοβουλία της Επιτροπής “Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις µικροεπιχειρήσεις και τις
µεσαίες επιχειρήσεις” θα βοηθήσει τις αρχές τις αρµόδιες για τα προγράµµατα συνοχής να
γεφυρωθούν τα χάσµατα στην παροχή υπηρεσιών χρηµατοοικονοµικής τεχνικής.
Για να υποστηριχθεί η χρηµατοδότηση των µεταβιβάσεων στο Βέλγιο και στο
Λουξεµβούργο παρέχονται δάνεια µε µειωµένο επιτόκιο, ενώ στη ∆ανία, στη Γαλλία και
στην Αυστρία υπάρχουν εγγυήσεις δανείων που µειώνουν τα ασφάλιστρα κινδύνου. Στην
Ιρλανδία παρέχονται φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επενδύσεις, όπου περιλαµβάνονται οι
µεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Πιο έµµεσα µέτρα είναι οι υπηρεσίες παροχής συµβουλών και οι
βάσεις δεδοµένων που διατηρούν οι τράπεζες, µε τις οποίες µπορεί να εκτιµηθεί καλύτερα η
αξία µιας επιχείρησης. Από τις χώρες της ΕΕ25, λιγότερες από τις µισές παρέχουν κάποια
άµεση ή έµµεση χρηµατοδοτική συνδροµή που στοχεύει στην προώθηση των µεταβιβάσεων
επιχειρήσεων (πίνακας, στήλη 3). Σπάνια υπάρχουν εξατοµικευµένα µέτρα για τις
µεταβιβάσεις· συνήθως, η υποστήριξη για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων µπορεί επίσης να
χρησιµοποιηθεί για τη χρηµατοδότηση των µεταβιβάσεων.
2.4.

∆εν υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα για την αναδιάρθρωση µιας επιχείρησης
ώστε να προετοιµαστεί η µεταβίβαση

Ιδιαίτερα στις µικρότερες επιχειρήσεις, ο δεσµός µεταξύ της επιχείρησης και του
καθιερωµένου επιχειρηµατία είναι συχνά στενός και, εποµένως, πριν από τη µεταβίβαση
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πρέπει να αλλάξει η διάρθρωση της επιχείρησης. Επίσης, ο νέος επιχειρηµατίας ενδέχεται να
αισθανθεί την ανάγκη να αλλάξει η νοµική δοµή προκειµένου να την προσαρµόσει στις νέες
διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή στους νέους ιδιοκτήτες/διευθυντές. Μια επιτυχής
µεταβίβαση εµποδίζεται σε µεγάλο βαθµό εάν για µια αλλαγή της νοµικής δοµής απαιτείται η
παύση της λειτουργίας της επιχείρησης.
Στη µεγάλη πλειονότητα των χωρών της ΕΕ υπάρχουν µέτρα που επιτρέπουν την αλλαγή της
νοµικής µορφής, και ειδικότερα τη µετατροπή µιας επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία
(πίνακας, στήλη 4). Αυτές οι προβλέψεις για αλλαγή της νοµικής µορφής είτε
περιλαµβάνονται ρητά στη νοµοθεσία είτε προκύπτουν από τις γενικές νοµικές αρχές.
Η νοµική αναδιάρθρωση µιας εταιρείας µπορεί να οδηγήσει σε φορολογικές επιβαρύνσεις
(π.χ. φόρος κερδών κεφαλαίου, φόρος εταιριών) ή στην πληρωµή τελών εγγραφής σε µητρώα
ή τελών χαρτοσήµου. Η οδηγία 90/434/EOK του Συµβουλίου (“οδηγία για τις
συγχωνεύσεις”) προβλέπει την αναβολή της φορολογίας κερδών κεφαλαίου αλλά
εφαρµόζεται µόνο στις διασυνοριακές αναδιαρθρώσεις και όχι σε αποκλειστικά εγχώριες
πράξεις αναδιάρθρωσης ή στη µετατροπή µιας ατοµικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρείας
σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. Επιπλέον, οι φορολογικές ελαφρύνσεις υπόκεινται σε
ορισµένους όρους, π.χ. τα µεταβιβαζόµενα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να παραµείνουν
συνδεµένα µε µόνιµη εγκατάσταση στο κράτος µέλος της µεταβιβάζουσας επιχείρησης.
Τέλος, η εν λόγω οδηγία δεν καλύπτει τους έµµεσους φόρους µεταβίβασης όπως τα τέλη
χαρτοσήµου επί της µεταβίβασης ακίνητης περιουσίας. Αυτοί οι τελευταίοι φόροι
επισηµάνθηκαν από τη µελέτη της φορολογίας των εταιρειών του 200118 ως σηµαντικό
εµπόδιο για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, δεδοµένου ότι µπορούν να ανέλθουν έως
το 10% της αξίας της ακίνητης περιουσίας. Ένας σχετικά µεγάλος αριθµός χωρών αναφέρει
ορισµένες διατάξεις για την ελάφρυνση αυτών των επιβαρύνσεων στο πλαίσιο µιας
µεταβίβασης (πίνακας, στήλη 5).
2.5.

Σήµερα είναι ευκολότερο να οργανωθούν οι µικρές επιχειρήσεις ως εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης

Η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης προσφέρει διάφορα πλεονεκτήµατα για τη µεταβίβαση
µιας επιχείρησης. Οι εταιρείες αυτές είναι νοµικά ανεξάρτητες από τον ιδιοκτήτη και δεν
παύουν να υπάρχουν όταν πεθαίνει ο ιδιοκτήτης. Επιπλέον, η δοµή τους διευκολύνει τη
διανοµή των µετοχών στους κληρονόµους ανάλογα µε το µερίδιό τους στην κληρονοµιά και
παρέχει τη δυνατότητα επαναγοράς των µετοχών ώστε να συγκεντρωθεί η ισχύς λήψης
αποφάσεων και να εξαγοραστεί το µερίδιο των κληρονόµων που δεν ενδιαφέρονται για την
επιχείρηση.
Για τις µικρές επιχειρήσεις, οι διαδικασίες διοίκησης των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης
που υπόκεινται σε αυστηρές κανονιστικές ρυθµίσεις ενδέχεται να είναι υπερβολικά επαχθείς
(π.χ. η απαίτηση για ελάχιστο αριθµό µετόχων, τα υψηλά κατώτατα όρια για τις
καφαλαιουχικές απαιτήσεις, η ανάγκη ύπαρξης εποπτικού συµβουλίου, οι διατυπώσεις για τη
σύγκληση συνεδριάσεων και οι απαιτήσεις σχετικά µε τους λογαριασµούς, τους λογιστικούς
ελέγχους και την υποβολή εκθέσεων). ∆εκατέσσερις χώρες της ΕΕ αναφέρουν ειδικές
απλοποιήσεις για τις µικρές εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (πίνακας, στήλη 6).
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Σε σύγκριση µε την κατάσταση όπως ήταν την εποχή που εκδόθηκε η σύσταση της
Επιτροπής, τώρα είναι δυνατό στις περισσότερες χώρες να συσταθεί µια µικρή επιχείρηση ως
εταιρία περιορισµένης ευθύνης ή ακόµη και ως ανώνυµη εταιρεία µε µόνο ένα ή το πολύ δύο
µέλη - µια εξέλιξη που αποτελεί σαφή βελτίωση. Σε διάφορες χώρες έχουν θεσπιστεί
απλοποιήσεις, π.χ. σχετικά µε τη λογιστική, ειδικά για τις πιο µικρές επιχειρήσεις και για τις
επιχειρήσεις χωρίς εµπορεύσιµες µετοχές (πίνακας, στήλη 7).
2.6.

Η συνέχιση των προσωπικών εταιρειών µπορεί να εξασφαλιστεί µε εταιρική
σύµβαση

Γενικά, οι προσωπικές εταιρείες διαλύονται µε το θάνατο ενός από τους εταίρους αλλά είναι
γενικά δυνατό να εξασφαλιστεί η συνέχιση της εταιρείας µε µια κατάλληλα συνταγµένη
εταιρική σύµβαση η οποίας επίσης θα υπερισχύει έναντι της ατοµικής βούλησης ενός εταίρου
σε περίπτωση αντιφάσεων µεταξύ των δύο (πίνακας, στήλη 8).
Εάν µια επιχείρηση κληρονοµείται από περισσότερους από έναν κληρονόµους µπορεί να
υπάρξει διάσταση απόψεων ως προς το εάν η επιχείρηση πρέπει να συνεχιστεί ή να
εκκαθαριστεί. Στη Λετονία και την Αυστρία δεν είναι υποχρεωτικό να πρέπει να
αποφασίσουν όλοι οι κληρονόµοι µαζί σχετικά µε τη συνέχεια της επιχείρησης, ενώ ακόµη
και στις λίγες χώρες όπου αρκεί µια απόφαση της πλειοψηφίας, πρέπει να πληρούνται
ορισµένοι όροι. Γενικά, τα νοµικά συστήµατα δίνουν περισσότερη σηµασία στα δικαιώµατα
των επιµέρους κληρονόµων παρά στη συνέχιση των επιχειρήσεων (πίνακας, στήλη 9).
Ένας τρόπος εξασφάλισης της συνέχισης της επιχείρησης σε περίπτωση θανάτου του
ιδιοκτήτη είναι τα σύµφωνα διαδοχής. Αν και τα σύµφωνα αυτά έχουν αποδειχθεί χρήσιµα σε
µερικές χώρες, ακόµη δεν επιτρέπονται σε έναν σχετικά µεγάλο αριθµό άλλων χωρών, και
µόνο η Ισπανία, η Γαλλία, η Λετονία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Αυστρία και η Φινλανδία
ανέφεραν ότι µπορούν να συνάπτονται τέτοια σύµφωνα.
2.7.

Κατάργηση ή µείωση των φόρων κληρονοµιάς σε πολλές χώρες

Όταν οι φόροι κληρονοµιάς αφαιρούν ρευστότητα και περιουσιακά στοιχεία από τις
επιχειρήσεις, τα βραχυπρόθεσµα φορολογικά έσοδά τους µπορούν να υπερκαλύπτονται από
τις µακροπρόθεσµες απώλειες εσόδων λόγω της διακοπής της λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Η Εσθονία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Σλοβακία και η Σουηδία έχουν καταργήσει τους φόρους
κληρονοµιάς. Στην Ισπανία, την Ιρλανδία και τη Φινλανδία η φορολογική βάση µπορεί να
µειωθεί εάν η µεταβιβαζόµενη επιχείρηση διατηρηθεί σε λειτουργία για αρκετά έτη. Στο
Ηνωµένο Βασίλειο η µεταβίβαση επιχειρηµατικών περιουσιακών στοιχείων µπορεί να
απαλλαγεί εντελώς από τους φόρους. Άλλες χώρες παρέχουν αφορολόγητα ποσά ή άλλες
φορολογικές ελαφρύνσεις. Σε 21 χώρες ο φόρος κληρονοµιάς για τις µεταβιβάσεις
επιχειρήσεων έχει καταργηθεί ή προβλεπεται προνοµιακή µεταχείριση για τη µείωση της
φορολογικής επιβάρυνσης (πίνακας, στήλη 10).
Εκτός από τις µειώσεις του φορολογικού χρέους,η διαρροή περιουσιακών στοιχείων µπορεί
επίσης να αποτραπεί µε τη δυνατότητα αναβολής των πληρωµών των φόρων κληρονοµιάς
ή/και µε την κατανοµή των πληρωµών σε µεγαλύτερη χρονική περίοδο. Τέτοιες δυνατότητες
αναφέρθηκαν από 18 χώρες (πίνακας, στήλη 11).
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2.8.

∆εν υπάρχουν πολλές φορολογικές ελαφρύνσεις για την πώληση σε τρίτους

Για να µην αποθαρρύνεται η µεταβίβαση σε τρίτους, τα φορολογικά συστήµατα πρέπει να
αναγνωρίσουν ότι τα φορολογήσιµα κέρδη από µια πώληση αντιπροσωπεύουν αύξηση της
αξίας που έχει πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια µιας µεγάλης χρονικής περιόδου.
Λιγότερες από τις µισές χώρες έχουν εφαρµόσει λύσεις για την αποφυγή υπερβολικής
προοδευτικής φορολογίας του ατοµικού εισοδήµατος από τέτοια κέρδη (πίνακας, στήλη 12),
π.χ. φορολογικές απαλλαγές (µέχρι ένα ορισµένο κατώτατο όριο) στη Γαλλία και την
Ιρλανδία, µείωση των φορολογικών συντελεστών (Βέλγιο, Γερµανία, Αυστρία) ή φθίνουσες
ελαφρύνσεις (Ηνωµένο Βασίλειο). Συχνά αυτές οι παροχές υπόκεινται σε ειδικούς όρους
(ελάχιστη ηλικία του πωλητή, η ειδική φορολογική µεταχείριση µπορεί να χρησιµοποιηθεί
µόνο µία φορά).
Μια µεταβίβαση µε πώληση µπορεί να αποκαλύψει φορολογητέα αποθεµατικά. Λίγες µόνο
χώρες προβλέπουν ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις σε περιπτώσεις όπου οι εισπράξεις από
µια πώληση επανεπενδύονται σε άλλη επιχείρηση. Ορισµένες παλαιότερες ελαφρύνσεις
έχουν µάλιστα καταργηθεί (πίνακας, στήλη 13). Αν και η οδηγία για τις συγχωνεύσεις
προβλέπει τη µεταφορά των αποθεµατικών, το πεδίο κάλυψης της οδηγίας περιορίζεται στη
διασυνοριακή αναδιάρθρωση (βλέπε παραπάνω). Επιπλέον, η οδηγία αποκλείει, για
παράδειγµα, τις µεταβιβάσεις όπου περισσότερο από το 10% της αξίας έχει τη µορφή
µετρητών.
Εάν δεν µπορεί να βρεθεί διάδοχος από την οικογένεια, η µεταβίβαση στους υπαλλήλους
εξασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό τη συνέχιση της επιχείρησης. Ωστόσο, λίγα µόνο κράτη µέλη
ενθαρρύνουν τέτοιες µεταβιβάσεις µε ειδικές ελαφρύνσεις του φόρου εισοδήµατος (πίνακας,
στήλη 14). Όπου υπάρχουν τέτοια µέτρα, είναι σχεδιασµένα για τη γενική προώθηση της
οικονοµικής συµµετοχής των υπαλλήλων και όχι για τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων.
3.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Όταν η πρόοδος είναι ανεπαρκής, οι ακόλουθες συστάσεις ενισχύουν τις συστάσεις του 1994,
ενώ άλλες συστάσεις αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στο οικονοµικό περιβάλλον κατά τη
διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.
3.1.

Πρέπει να δοθεί πολιτική προσοχή τόσο στις µεταβιβάσεις όσο και στις ιδρύσεις
επιχειρήσεων

∆εδοµένου ιδιαίτερα ότι οι µεταβιβαζόµενες επιχειρήσεις έχουν, κατά µέσον όρο, υψηλότερο
ποσοστό επιτυχίας και δηµιουργούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης από τις ιδρύσεις
επιχειρήσεων, η διαδοχή ή η εξαγορά µιας υπάρχουσας επιχείρησης πρέπει να προωθείται
συστηµατικά ως εναλλακτική λύση αντί για την ίδρυση νέας. Σε κάθε περίπτωση όπου
προωθούνται οι ιδρύσεις επιχειρήσεων πρέπει να εξετάζεται εάν η ίδια πρωτοβουλία µπορεί
επίσης να εφρµοστεί στις µεταβιβάσεις. Σε ορισµένες χώρες η ενθάρρυνση περισσότερων
ιδρύσεων επιχειρήσεων µπορεί σήµερα να φαίνεται πιο επείγουσα ανάγκη, αλλά οι συνθήκες
που βοηθούν τη συνέχιση επιχειρήσεων αποτελούν επίσης ερέθισµα για την επιχειρηµατική
πρωτοβουλία.
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3.2.

Εξασφάλιση κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών όρων

Η προώθηση της διαδοχής αφορά ιδιαίτερα τη χρηµατοδότηση µεταβιβάσεων επιχειρήσεων.
Τα µέσα εκκίνησης, τα δάνεια και οι εγγυήσεις πρέπει να διατίθενται όχι µόνο για τη
δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης αλλά και για την ανάληψη επιχειρήσεων που ήδη
υπάρχουν. Το µέγεθος των µέσων πρέπει να λαµβάνει υπόψη ότι οι µεταβιβάσεις
επιχειρήσεων απαιτούν συχνά περισσότερη χρηµατοδότηση από τις ιδρύσεις.
∆εδοµένης της αυξανόµενης σηµασίας των µεταβιβάσεων σε τρίτους, οι εγγυήσεις για τις
επενδύσεις επενδυτικών ταµείων µε τη µορφή µετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί µετοχικού
κεφαλαίου σε ΜΜΕ πρέπει να περιλαµβάνουν τις επενδύσεις τοπικών ή περιφερειακών
επενδυτικών ταµείων που παρέχουν κεφάλαιο εκκίνησης ή/και κεφάλαιο κατά τη φάση
έναρξης, καθώς και ενδιάµεση χρηµατοδότηση, για να µειωθούν οι δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ λόγω της οικονοµικής δοµής τους, καθώς και αυτές που προκύπτουν
από τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων (από αυτή την άποψη δείτε το άρθρο 18:2 του
προτεινόµενου προγράµµατος για την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα που είναι
σήµερα υπό συζήτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο).
3.3.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης, συνυπολογισµός προσωπικών ζητηµάτων και
υποστηρικτική καθοδήγηση

Πολλές αποτυχίες θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν οι µεταβιβάσεις είχαν
προγραµµατιστεί έγκαιρα και είχαν αναζητηθεί εξειδικευµένες συµβουλές. Τα κράτη µέλη
πρέπει να υποστηρίζουν ή να διοργανώνουν δραστηριότητες (π.χ. οργανωµένες από τα
εµπορικά επιµελητήρια) που θα βοηθούν τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να
συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για έγκαιρη προετοιµασία. Τα κράτη µέλη πρέπει ιδιαίτερα
να εξετάσουν τις άµεσες προσεγγίσεις όπως οι προσωπικές επιστολές σε ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων που είναι µεγαλύτεροι από µια ορισµένη ηλικία. Επιπλέον, σηµαντικοί
συνοµιλητές των µικρών επιχειρήσεων (όπως φορολογικοί σύµβουλοι, λογιστές, τράπεζες
κ.λπ.) πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στις εκστρατείες αύξησης της ευαισθητοποίησης.
Ιδιαίτερα για τους ιδρυτές είναι δύσκολο από ψυχολογική άποψη να παραδίνουν την
επιχείρησή τους και να βλέπουν τις αλλαγές που εισάγονται από το νέο ιδιοκτήτη. Η
καθοδήγηση της διαδικασίας µεταβίβασης από ουδέτερους και ενηµερωµένους τρίτους
µπορεί να βοηθήσει στην αντιµετώπιση τέτοιων δυσκολιών. Τα κράτη µέλη πρέπει να
προωθούν ενεργά και να υποστηρίζουν τα σχέδια καθοδήγησης που παρέχονται π.χ. από τα
εµπορικά και βιοτεχνικά επιµελητήρια και παρόµοιες οργανώσεις.
Όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή θα εξετάσει τη δροµολόγηση του
πιλοτικού σχεδίου “Μετάδοση δεξιοτήτων µέσω της εποπτείας στις ΜΜΕ” για να βελτιωθεί
η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού µε τον καθορισµό αρχών για ένα ευρωπαϊκό
πρόγραµµα κατάρτισης και καθοδήγησης που θα περιλαµβάνει τη µεταφορά γνώσεων και
βασικών δεξιοτήτων που έχουν ουσιαστική σηµασία για τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων.19
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Γραµµή αναφοράς του προϋπολογισµού 02 02 03 03 του ΕΚ, πιλοτικό σχέδιο κατά την έννοια του
άρθρου 49(2) του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου της 25.6. 2002 για τη
θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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3.4.

Οργάνωση διαφανών αγορών για τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων

Για να διευκολυνθούν οι µεταβιβάσεις σε τρίτους πρέπει να ενισχυθούν οι γνωριµίες µεταξύ
των πιθανών αγοραστών και των πωλητών µε την δηµιουργία και την υποστήριξη
αµερόληπτων υπηρεσιών για τα ενδιαφερόµενα µέρη. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να µην
περιορίζονται στη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων για τις µεταβιβάσιµες επιχειρήσεις, αλλά
να περιλαµβάνουν µια πλήρη υπηρεσία διαµεσολάβησης που θα εγγυάται τακτοποιηµένες και
καλά διαρθρωµένες µεταβιβάσεις στο πνεύµα της εταιρικής σχέσης.
Το σχέδιο MAP του 2004 µε τίτλο “Ενθάρρυνση των διαφανών αγορών για τη µεταβίβαση
επιχειρήσεων ” εξετάζει τις ορθές πρακτικές των υπαρχόντων συστηµάτων επαφών µεταξύ
αγοραστών και πωλητών για τη µεταβίβαση ΜΜΕ σε τρίτους. Για παράδειγµα, στη
Γερµανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεµβούργο, τις Κάτω Χώρες και την Αυστρία
υπάρχουν αγορές που συντηρούνται από τα εµπορικά επιµελητήρια ή παρόµοια αµερόληπτα
ιδρύµατα.
3.5.

Εξασφάλιση ότι τα φορολογικά συστήµατα είναι φιλικά προς τις µεταβιβάσεις

Σε ορισµένες χώρες οι φόροι κληρονοµιάς και δωρεών έχουν µεταρρυθµιστεί για να
διευκολύνουν τις µεταβιβάσεις στο εσωτερικό της οικογένειας. Όσον αφορά τους φόρους που
έχουν επιπτώσεις στη µεταβίβαση σε τρίτους, δηλ. το φόρο ατοµικού εισοδήµατος, το φόρο
εταιριών και τους, φόρους κερδών κεφαλαίου, φαίνεται ότι λίγες µόνο χώρες ακολουθούν τις
συστάσεις του 1994, και σε µερικές περιπτώσεις κάποια µέτρα έχουν καταργηθεί. Συνιστάται
η χορήγηση (µερικής) απαλλαγής φόρου εισοδήµατος για τα κέρδη από την πώληση µιας
επιχείρησης εάν ο ιδιοκτήτης πλησιάζει την ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς επίσης και
ειδικών ελαφρύνσεων για τις εισπράξεις που επανεπενδύονται σε άλλη επιχείρηση ή
χρησιµοποιούνται για να χρηµατοδοτήσουν τη συνταξιοδότηση του ιδιοκτήτη της
επιχείρησης.
Πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να ενθαρρυνθεί η πώληση των
επιχειρήσεων στους υπαλλήλους. Συγκεκριµένα, σε µερικές χώρες έχουν χρησιµοποιηθεί
επιτυχώς οι φορολογικές απαλλαγές για τις επενδύσεις από τους υπαλλήλους στις
επιχειρήσεις τους (π.χ. σχέδια αποταµίευσης µε ευνοϊκή φορολογία, σχέδια διανοµής µετοχών
και σχέδια προαιρετικής αγοράς µετοχών).
3.6.

∆ηµιουργία των κατάλληλων δοµών για την ευρεία εφαρµογή των συστάσεων

Μόνο τα κράτη µέλη, οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες και οι οργανισµοί
υποστήριξης των επιχειρήσεων µπορούν να δηµιουργήσουν τους όρους για την επιτυχία των
µεταβιβάσεων επιχειρήσεων. Εκτός από τις µεταρρυθµίσεις των νόµων και των κανονισµών,
εξίσου σηµαντική θα είναι η εφαρµογή µιας υποδοµής υποστήριξης που θα απευθύνεται στις
εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη που θα αντιµετωπίσουν την
προοπτική της µεταβίβασης κατά τα επόµενα έτη. Η υποδοµή αυτή θα περιλαµβάνει τη
διανοµή πληροφοριών στα στελέχη της διοίκησης και τους παρόχους υποστήριξης, την
εκπαίδευση των εκπαιδευτών, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, τη δηµιουργία πακέτων
εργαλείων και πολλές σχετικές δραστηριότητες.

EL

12

EL

Ø
Ø
+
+
+
+
+
Ø
+
(+)
+
+
+
+
Ø
+
+
+
Ø
+
+
+
+
(+)
19

+
(+)
+
+
(+)
(+)
+
(+)
+
+
+
+
(+)
+
(+)
(+)
+
(+)
+
Ø
19

Υπόµνηµα
+ Η σύσταση εφαρµόζεται
Ø Η σύσταση δεν εφαρµόζεται
+ Η σύσταση εφαρµόστηκε πρόσφατα

20

EL

(+)
Ø!

Ø
Ø
Ø
+
+
Ø
Ø
+
Ø
+
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
4

12

13

14

15

Σύνολο + ή (+)

+
+
+
+
+
+
Ø
+
Ø
+
(+)
Ø
+
+
+
Ø
+
Ø
+
14

11

Φορολογική ελάφρυνση πώλησης
στους υπαλλήλους

+
(+)
+
+
+
+
Ø
+
+
+
+
+
+
+
+
Ø
+
+
16

10

Φορολογική ελάφρυνση
επανεπένδυσης

9

Φορολογική ελάφρυνση
συνταξιοδότησης

+
+
(+)
+
+
+
+
Ø
+
+
(+)
+
+
+
(+)
+
(+)
(+)
+
(+)
(+)
(+)
(+)
+
23

8

Αναβολή φόρου κληρονοµιάς

Αλλαγή νοµικής µορφής

+
+
+
Ø
+
(+)
(+)
Ø
Ø
+
Ø
Ø
+
(+)
Ø
Ø
+
10

5

Μείωση φόρου κληρονοµιάς

Χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον

+
+
Ø
(+)
+
(+)
+
(+)
(+)
+
Ø
Ø
+
+
(+)
Ø
Ø
+
(+)
(+)
15

7

Όχι απαίτηση οµοφωνίας

Αύξηση της Χευαισθητοποίησης

B
CZ
DK
D
EE
EL
E
F
IRL
I
CY
LV
LT
L
HU
MT
NL
A
PL
P
SI
SK
FIN
S
UK
EU

6

Νοµική αρχή της συνέχισης

4

ΕΠΕ µε ένα µέλος

3

Απλοποίηση ΜΜΕ/ΑΕ

2

Φορολογικά ουδέτερη
αναδιάρθρωση

1

Χώρα

Εφαρµογή της σύστασης του 199420

+
(+)
+
+
+
(+)
+
+
+
+
+
+
(+)
+
+
+
+
Ø
+
+
+
+
21

(+)
(+)
Ø
+
+
+
+
Ø
+
+
+
+
(+)
+
+
(+)
Ø
(+)
+
+
+
18

+
+
+
+
Ø
+
+
Ø
Ø
Ø
Ø
+
Ø
Ø!
+
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø!
8

+
+
Ø
+
Ø
+
+
Ø!
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
+
6

(+)
Ø
+
Ø
Ø
(+)
(+)
(+)
Ø
Ø
Ø
Ø
+
Ø
Ø
(+)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
(+)
8

11
8
9
11
4
2
9
9
9
8
7
5
8
7
8
6
8
12
6
3
6
3
9
6
7
181

Μερική ή προγραµµατισµένη εφαρµογή
∆εν υπάρχουν πληροφορίες
Ανάκληση προηγούµενης εφαρµογής

Ο πίνακας παρουσιάζει τους τοµείς στους οποίους τα κράτη µέλη έχουν αναφέρει την εφαρµογή
µέτρων αλλά δεν περιλαµβάνει αξιολόγηση των µέτρων.
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