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«Εποικοδομητική η συνάντηση συνεργασίας των εμπόρων και της Ένωσης 
Συνεταιριστικών Τραπεζών για την Αναπτυξιακή Τράπεζα Μμε Επιχειρήσεων» 

 
Πραγματοποιήθηκε η ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση των Προέδρων ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ 
κ.κ. Κορκίδη και Ασημακόπουλου με το Πρoεδρείο της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών. 
Η συνάντηση έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και είχε ως αντικείμενο τον από κοινού 
σχεδιασμό και την επεξεργασία ενεργειών που θα ενισχύσουν την ρευστότητα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα μεγιστοποιήσουν την απορροφητικότητα των κοινοτικών 
προγραμμάτων, αξιοποιώντας τη δομή των Συνεταιριστικών Τραπεζών, με απώτερο στόχο 
την κοινή δράση για δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
(ΑΤΜΕ). 
Μετά την συνάντηση, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε τα εξής: 
«Το νέο τραπεζικό τοπίο που δημιουργείται στη χώρα μας και η εν γένει συγκέντρωση του 
πιστωτικού συστήματος είναι βέβαιο ότι θα περιορίσει ακόμη περισσότερο την 
προσβασιμότητα και την εξυπηρέτηση των Μμε Επιχειρήσεων. Για άλλη μια φορά τονίζουμε 
ότι οι Έλληνες έμποροι θέλουμε τις ελληνικές τράπεζες δίπλα μας και όχι απέναντί μας.  
Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες ως μηχανισμοί πίστης, δημιουργήθηκαν από τις παραγωγικές 
τάξεις για να στηρίξουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σχεδόν αποκλειστικά τους 
μικρομεσαίους της περιοχής τους, επιστρέφοντας σε επιχειρηματικά δάνεια όλη την μορφή της 
εμπιστοσύνης που έλαβαν με την μορφή των καταθέσεων. Είναι αξιοσημείωτο ότι  ακόμα και 
την περίοδο της κρίσης, η στήριξη των Μμε Επιχειρήσεων από τις περισσότερες 
Συνεταιριστικές Τράπεζες και μάλιστα με αύξηση των πιστώσεων ήταν αδιάλειπτη και συνεχής. 
Η στενότερη συνεργασία των Συνεταιριστικών Τραπεζών με την ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΒΕΕ, καθώς 
και με τους 285 Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, θα διευρύνει τις δυνατότητες 
εξυπηρέτησης του ελληνικού εμπορίου και γενικότερα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. 
Είναι άλλωστε πρόσφατη η προτροπή του επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της Ε.Ε. για την 
Ελλάδα Χορστ Ράιχενμπαχ, στις εμπορικές τράπεζες να προωθήσουν άμεσα τα διαθέσιμα 
κεφάλαια ύψους 2 δις ευρώ από διαρθρωτικές πηγές στην πραγματική οικονομία. 
Με ενδιαφέρον πληροφορηθήκαμε από την Ένωση ότι υπάρχουν Συνεταιριστικές Τράπεζες με 
υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ αρκετές είναι συνεργαζόμενες στο τρέχον 
πρόγραμμα εγγύησης του ΕΤΕΑΝ για την έκδοση εγγυητικών επιστολών που απευθύνονται 
στους προμηθευτές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων χωρίς τη χρήση κεφαλαίων. 
Οι Έλληνες έμποροι θεωρούμε ότι ήρθε  η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε προτάσεις 
συνεργασίας  και να πιστέψουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να κτίσουμε αφενός μεν ευέλικτα 
χρηματοδοτικά εργαλεία που θα συνδράμουν περισσότερο στο να ξεπεραστεί το σοβαρό 
έλλειμμα ρευστότητας στην αγορά και αφετέρου να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα για τη 
χρηματοδότηση των επενδυτικών αναγκών των επιχειρήσεων και την αξιοποίηση των 
κοινοτικών κονδυλίων σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 
Από τη σημερινή πρώτη ουσιαστική συνάντηση αλλά και αναλυτικότατη ανταλλαγή απόψεων  
προέκυψαν νέες ιδέες, ευκαιρίες και δυνατότητες που μπορούν με την μορφή του πιστωτικού 
συνεταιρισμού να μετουσιωθούν άμεσα σε πρακτικές εφαρμογές αμοιβαίας προστασίας και  
υποστήριξης των Συνεταιριστικών Τραπεζών και των μικρομεσαίων της ελληνικής αγοράς». 


