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«Ένηαξη ηων δανείων ΣΕΜΠΜΕ ζηην αναζηολή ηων δόζεων δανείων με ηην 

εγγύηζη ηου ελληνικού δημοζίου, ζηηάει η ΕΕΕ» 

 

Σύκθσλα κε δεκνζηεύκαηα ηνπ εκεξήζηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηύπνπ, ν 

Αλαπιεξσηήο Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ θ. Σηατθνύξαο ππέγξαςε ρζεο Υπνπξγηθή 

Απόθαζε παξέρνληαο ζε δαλεηνιήπηεο, επαγγεικαηίεο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 

ηελ δπλαηόηεηα λα αλαζηείινπλ ηελ θαηαβνιή ησλ δόζεσλ δαλείσλ πνπ έρνπλ 

πάξεη κε ηελ εγγύεζε ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ κέρξη 31-12-2014. 

Η απόθαζε απηή ηνπ θ. Υπνπξγνύ είλαη έλα βήκα πξνο ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε, 

θαζώο δίλεη κία πξνζσξηλή νηθνλνκηθή ειάθξπλζε ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

δαλεηνδνηεζεί κε ηνλ ηξόπν απηό γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα 

κπνξέζνπλ ζε βάζνο ρξόλνπ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεώζεηο. 

Δπζηπρώο όκσο, ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ζηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο 

Υπνπξγηθήο Απόθαζεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα δάλεηα πνπ είραλ 

ρνξεγεζεί κε ηελ εγγύεζε ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ από ην πξώελ ΤΕΜΠΜΕ, ηα 

νπνία εμαθνινπζνύλ λα πξνθαινύλ ππέξκεηξα πξνβιήκαηα ζε κεγάιν αξηζκό 

βηώζηκσλ επηρεηξήζεσλ, νδεγώληαο πνιιέο από απηέο ζε αδηέμνδν θαη ζην 

νξηζηηθό ινπθέην. 

Ο εκπνξηθόο θόζκνο ηεο ρώξαο δεηάεη κε επίηαζε από ηνλ θ. Υπνπξγό ηελ άκεζε 

ππαγσγή θαη ησλ ζρεηηθώλ δαλείσλ ΤΕΜΠΜΕ 1 θαη ΤΕΜΠΜΕ 2 ζηηο ζεηηθέο 

ξπζκίζεηο ηεο ζρεηηθήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο πεξί αλαζηνιήο, ώζηε απηή λα 

παξάμεη ηα επεξγεηηθά ηεο απνηειέζκαηα ζην ζύλνιν ηεο αγνξάο θαη όρη κόλν ζε 

έλα πεξηνξηζκέλν ηκήκα ηεο.  

Παξάιιεια, ην ειιεληθό εκπόξην επηζπκεί, ρσξίο άιιε θαζπζηέξεζε, ηελ πιήξε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Εζληθνύ Τακείνπ Επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Αλάπηπμεο ζηελ 

θαηεύζπλζε ζηήξημεο ησλ κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.  Γηα λα γίλεη απηό, 

πξέπεη λα πινπνηεζεί ε πξόηαζε πνπ έρεη θαηαζέζεη ην ΕΤΕΑΝ γηα ηελ πεληαεηή 

παξάηαζε ηνπ νκνιόγνπ ησλ 800 εθ επξώ, θίλεζε ε νπνία ζα πξνζδώζεη 

εγγπνδνζία ύςνπο κέρξη θαη 8 δηο επξώ ζηηο Μκε επηρεηξήζεηο.  Η εγγπνδνζία 

απηή ζα επηηξέςεη ζην ΕΤΕΑΝ λα βγεη από ην ιήζαξγν, λα ιεηηνπξγήζεη 

αλαπηπμηαθά θαη πξνο όθεινο ησλ κηθξώλ ηεο αγνξάο θαη λα ζρεδηάζεη λέα 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί κία ζηαζεξή ξνή αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

ρξήζε θεθαιαίσλ, απειεπζεξώλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ξεπζηόηεηα ζηελ 

ειιεληθή αγνξά. 

 


