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«Η ΔΔΔ Δλεκεξώλεη ηνπο ΜΜΔ γηα ηα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ΔΣΔπ» 
 

 Η ΔΣΔΔ κε ηελ επθαηξία ηεο ζπλάληεζεο ζηα γξαθεία ηεο, κε ην εηδηθφ θιηκάθην ζηειερψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Τξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε ησλ ΜκΔ ζρεηηθά κε ην πηινηηθφ 

Πξφγξακκα  γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ Νέσλ: «Γεμηφηεηεο θαη Θέζεηο εξγαζίαο – Δπέλδπζε γηα ηε Νενιαία».  

Η θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ Όκηιν ηεο ΔΤΔπ. Τνλ Ινχιην 

ηνπ 2013, ε ΔΤΔπ δεκηνχξγεζε έλα εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ. Τν πξφγξακκα 

«Γεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο - Δπέλδπζε γηα ηε Νενιαία” απνηειεί κέξνο κηαο ζπληνληζκέλεο 

πξνζέγγηζεο θαη κηαο επξχηεξεο πξσηνβνπιίαο πνπ ιακβάλεηαη απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ ζηελ Δπξψπε. Μεηά ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Ινπλίνπ, ην πξφγξακκα ηεο ΔΤΔπ ζπκπιεξψλεη ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο γηα 

ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ ηεο ΔΔ - ηδίσο ην θχξην φξγαλφ ηεο, ε Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία - θαη εθείλα πνπ 

ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ. 

 Τν πξφγξακκα «Γεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο - Δπέλδπζε γηα ηε Νενιαία» ηνλίδεη ηε δέζκεπζε ηεο ΔΤΔπ 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο απμεκέλνπο πφξνπο ηεο, κεηά ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζην ηέινο ηνπ 

2012, αληηκεησπίδνληαο έηζη έλα απφ ηα πην επείγνληα πξνβιήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Ο ιφγνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΤΔ – ν θνξέαο καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ησλ θξαηψλ κειψλ - ζηελ θνηλή 

πξσηνβνπιία είλαη ε αλαγλψξηζε φηη ηα επίκνλα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο ησλ λέσλ ζηελ ΔΔ - θαζψο θαη ε 

απφηνκε αχμεζε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο – νθείινληαη ελ κέξεη ζηελ έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο. Οη 

ρξεκαηνδνηηθνί πεξηνξηζκνί ησλ δχν εηαηξεηψλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα εμαθνινπζνχλ λα θαζειψλνπλ ηελ 

απαζρφιεζε ησλ λέσλ θαη λα πεξηνξίδνπλ ηελ πξννπηηθή αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο - θχξηνη 

εξγνδφηεο ησλ λέσλ - θαζψο έξρνληαη αληηκέησπεο κε έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη 

απζηεξφηεξεο πηζησηηθέο αγνξέο. 

 Ωο εθ ηνχηνπ, ε ΔΤΔπ δηεχξπλε ηελ εξγαιεηνζήθε ηεο γηα λα βνεζήζεη ηνπο λένπο λα απνθηήζνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη λα βξνπλ κηα ζέζε εξγαζίαο ή καζεηείαο. Τν πξφγξακκα έρεη δχν βαζηθνχο 

ζηφρνπο: (η) ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ θαη (ηη) ηε βειηίσζε ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ λέσλ, πξνζθέξνληαο έηζη θαιχηεξε πξνζηαζία θαηά ηεο αλεξγίαο ζε 

καθξνπξφζεζκε βάζε. 

  

ΧΡΗΙΜΔ ΔΡΩΣΗΔΙ & ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΗ ΔΣΔπ 

 

 Μπνξείηε λα εμεγήζεηε πώο είλαη δνκεκέλν ην πξόγξακκα  «Γεμηόηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο - 

Δπέλδπζε γηα ηε Νενιαία» ηεο Σξάπεδαο; 

  

Τν πξφγξακκα ηεο ΔΤΔπ γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ έρεη δχν ζπζηαηηθά κέξε: 

- Οη «Θέζεηο εξγαζίαο γηα ηε Νενιαία» ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή ζηηο ΜΜΔ θαιχηεξεο πξφζβαζεο ζε 

ρξεκαηνδνηήζεηο. Ο ζηφρνο είλαη λα βνεζεζνχλ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο λα δεκηνπξγήζνπλ, ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ή λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο 

λένπο. Η ηδέα είλαη λα ζπλδεζεί ε πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΤΔπ γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο κε ηελ 

απαζρφιεζε ησλ λέσλ. Ο δαλεηζκφο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ππνθαηεγνξίαο είλαη κηα επέθηαζε ησλ 

πθηζηάκελσλ δαλείσλ ηεο ΔΤΔπ γηα ηηο ΜΜΔ θαη ηνπ δαλεηζκνχ κέζσ κηθξνρξεκαηνδφηεζεο. 

- Ο δαλεηζκφο ζην πιαίζην ηεο «Δπέλδπζεο ζηηο Γεμηφηεηεο» αθνξά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ειιείςεηο θαη αλαληηζηνηρίεο ζε δεμηφηεηεο ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η επηθέληξσζε γίλεηαη ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ κε καθξνπξφζεζκε επίδξαζε, φπσο απηέο γηα εθπαηδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. 

ζρνιεία, θέληξα θαηάξηηζεο, θνιέγηα, παλεπηζηήκηα, θαζψο θαη ην ζπλαθή εμνπιηζκφ), επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, θνηηεηηθά δάλεηα θαη πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο γηα ηνπο λένπο εξγαδφκελνπο. Πξνηεξαηφηεηα 

δίλεηαη ζηελ δεπηεξνβάζκηνπ θαη ηξηηνβάζκηνπ επηπέδνπ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηελ εηαηξεία θαη ζηε 

ζέζε εξγαζίαο. 
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 Τν πξφγξακκα «Γεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο - Δπέλδπζε γηα ηε Νενιαία» μεθίλεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2013. Τα πξψηα δάλεηα έρνπλ ήδε εγθξηζεί. Ο ζηφρνο είλαη λα αλαπηπρζεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΤΔπ εθεί 

πνπ ε επίδξαζή ηεο ζηελ επίζπεπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ είλαη 

κεγαιχηεξε. 

 

Πνην είλαη ην κέγεζνο ηνπ πξνγξάκκαηνο; 

 Τν πξφγξακκα ηεο ΔΤΔπ γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ Νέσλ δηαζέηεη φγθν δαλεηζκνχ χςνπο έσο θαη 6 δηζ. επξψ 

κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Καηαλέκνληαη εμίζνπ ζηα δπν ζπζηαηηθά κέξε. Ο ζηφρνο είλαη λα 

εληαζνχλ νη πξνζπάζεηεο ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ. 

Πνηα έξγα ζα κπνξνύζαλ λα επωθειεζνύλ από ην  πξόγξακκα ηεο ΔΣΔπ; 

Τα επηιέμηκα ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα κέηξσλ γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ πνπ πξνσζνχληαη 

απφ ηηο εηαηξείεο, θαζψο θαη απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Παξαδείγκαηα εγρεηξεκάησλ ππφ αμηνιφγεζε 

επί ηνπ παξφληνο είλαη ηα εμήο: 

 • Χξεκαηνδφηεζε ησλ επελδχζεσλ, θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θφζηνο θαηάξηηζεο ησλ ΜΜΔ θαη ησλ κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο  επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο γηα ηνπο λένπο. 

• Δηδηθά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο επηρεηξήζεσλ σο εμήο: επελδχζεηο (π.ρ. εγθαηαζηάζεηο, 

εξγαζηήξηα θ.ιπ.) θαη επηρεηξεζηαθέο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

(δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο γηα λένπο 

εξγαδφκελνπο. 

• Πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο λέσλ πνπ πξνσζνχληαη απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα: 

o Δπελδχζεηο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (εηδηθά ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε). 

o Τξέρνπζεο δαπάλεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

o Σπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ (π.ρ. επηδνηήζεηο κηζζψλ), εάλ ζπλάδνπλ κε 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ (ΔΔ/εζληθά/πεξηθεξεηαθά). 

o Πξνγξάκκαηα δαλεηνδφηεζεο θνηηεηψλ. 

o Σπζηήκαηα θηλεηηθφηεηαο λεαξψλ ππαιιήισλ. 

  Πνηα είλαη ε γεωγξαθηθή εκβέιεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο; 

 Τν πξφγξακκα «Γεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο - Δπέλδπζε γηα ηε Νενιαία» είλαη αλνηθηφ ζε 

ρξεκαηνδφηεζε θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ (ΔΔ-28). Ωζηφζν, ε έκθαζε ζα δνζεί ζε έξγα θαη πξνγξάκκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα πςειή αλεξγία, φπσο εθείλεο πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ζηήξημε ζην 

πιαίζην «Δγγχεζε γηα ηνπο Νένπο ηεο ΔΔ» (δειαδή πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ πάλσ απφ 25%). 

  

 Πνηνο ζα κπνξνύζε λα ππνβάιεη αίηεζε γηα δάλεην από ην  πξόγξακκα ηεο ΔΣΔπ; 

 Δπηιέμηκνη  αληηζπκβαιιφκελνη / δαλεηνιήπηεο ησλ δαλείσλ ηεο ΔΤΔπ είλαη : 

• Ιδησηηθά θαη δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα πνπ πξνσζνχλ έξγα, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΜΜΔ, κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, ηδξπκάησλ  ή δεκφζησλ δηνηθήζεσλ. 

• Χξεκαηννηθνλνκηθνί ελδηάκεζνη πξφζπκνη λα επεθηείλνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δαλείδνπλ ηνπο επελδπηέο 

ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. 

  

 Πνηα θξηηήξηα πξέπεη λα πιεξνύλ νη επελδπηέο; 

 Γελ ππάξρνπλ επίζεκεο πξνυπνζέζεηο γηα λα ππνβνιή αίηεζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα ηεο 

ΔΤΔπ γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ. 

Ο θχξηνο ζηφρνο ησλ έξγσλ ή πηζησηηθψλ γξακκψλ πνπ πξνηείλνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΤΔπ ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα είλαη ε ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ. Οη πξνηάζεηο γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη κε βάζε κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα πνηφηεηαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηνπο δείθηεο απνηειεζκάησλ θαη ηελ πνξεία ηνπ επελδπηή / δαλεηνιήπηε. Δπηπιένλ, νη επελδπηέο / 
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δαλεηνιήπηεο πξέπεη λα ππνβάινπλ αμηφπηζηεο επελδπηηθέο πξνηάζεηο / εθζέζεηο επηρεηξεζηαθήο 

ζθνπηκφηεηαο έξγνπ πνπ πιεξνχλ ην πξφηππα θξηηήξηα ηεο ΔΤΔπ. 

  

 ε πνηεο ρώξεο ε ΔΣΔπ πηζηεύεη όηη νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο πξωηνβνπιίαο απηήο ζα γίλνπλ 

πεξηζζόηεξν αηζζεηέο; 

 Πξνο ην παξφλ, εζηηάδνπκε ηελ πξνζνρή ζην πξφγξακκα θαη ηηο επάισηεο ρψξεο. Η αλεξγία ησλ λέσλ, ηδίσο 

ζην λφηην ηκήκα ηεο επξσπατθήο πεξηθέξεηαο είλαη ην πην επείγνλ έξγν πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε. 

Όκσο, ε Τξάπεδα εμεηάδεη επίζεο ηε δχζθνιε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ λέσλ ζε άιια θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ, ηδίσο ζηε Γαιιία, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Πνισλία. Ωο εθ ηνχηνπ, νη δπλεηηθνί 

δηθαηνχρνη ηεο ζηνρνζεηεκέλεο πξσηνβνπιίαο ηεο ΔΤΔπ δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζε πεξηνρέο κε 

επίπεδν αλεξγίαο ησλ λέσλ πάλσ απφ 25%. 

  

 Πνηα κεγέζε δαλείωλ είλαη δηαζέζηκα; 

Γηα ηα ηππηθά έξγα, ε ΔΤΔπ ζα κπνξνχζε λα ρξεκαηνδνηεί έσο ην 50% ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ. Τα έξγα κε 

θφζηνο θάησ ησλ 25 εθαη. επξψ ζα αληηκεησπίδνληαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ ηξαπεδψλ-εηαίξσλ 

ηεο ΔΤΔπ ζηελ ΔΔ, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ΜΜΔ / εηαηξείεο κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο κε πξφζβαζε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ζε πεξηνρέο κε πςειή αλεξγία λέσλ θαη κε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ πηζηψζεσλ γηα ηα έξγα 

ηεο απαζρφιεζεο λέσλ. Γηα ηηο ΜΜΔ θαη κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο εηαηξείεο, νη ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ΔΤΔπ 

κπνξεί λα θζάζνπλ έσο θαη ην 100 % ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ. 

  

Πνηα κέζα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε ΔΣΔπ; 

 Η ΔΤΔπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην πιήξεο θάζκα ησλ πθηζηάκελσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαλείσλ κηθξνρξεκαηνδφηεζεο, πηζησηηθψλ εγγπήζεσλ θαζψο θαη 

κεζνπξφζεζκσλ θαη ηππηθψλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ. Οη επηρνξεγήζεηο, σζηφζν, δελ είλαη δηαζέζηκεο. 

Δξγαδφκαζηε γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή θαη ηειεηνπνίεζε ησλ κέζσλ καο, πξνθεηκέλνπ λα ηα 

θαηεπζχλνπκε ζχκθσλα κε ην ζηφρν ηεο πξσηνβνπιίαο θαη λα πξνζθέξνπλ ειθπζηηθέο ζπλζήθεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζιακβάλνπλ λένπο θαη κεγαιχηεξνπο αλζξψπνπο ή / θαη λα ηνπο 

εληάμνπλ ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

  

Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ΔΣΔπ, ηεο Πξωηνβνπιίαο Νέωλ ηεο ΔΔ γηα ηελ 

απαζρόιεζε θαη ηωλ εζληθώλ πξνγξακκάηωλ γηα ηελ απαζρόιεζε ηωλ λέωλ; 

 Τν πξφγξακκα ηεο ΔΤΔπ «Γεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο - Δπελδχζεηο γηα ηελ Νενιαία» είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλν κε ηνπο ζηφρνπο θαη εθαξκφδεηαη παξάιιεια κε ηελ Πξσηνβνπιία Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ ηεο 

ΔΔ θαη ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ. Οη ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ΔΤΔπ έξρνληαη ζηελ θνξπθή 

θαη είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνο ηηο πηζηψζεηο πνπ δηαηίζεληαη ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, π.ρ. ην 

πνζφ ησλ 6 δηζ. επξψ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ θαηά ην επφκελν 

πνιπεηέο δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην. Η πξφζεζε είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θεθάιαηα ηεο ΔΤΔπ γηα λα 

επηηαρπλζεί ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο ΔΔ θαη πξσηνβνπιηψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ, π.ρ. κέζσ ηεο πξν - ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζπγρξεκαηνδφηεζεο. 

Η Δπξψπε δελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα ράζεη κηα νιφθιεξε γεληά γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, δηφηη ρξεηαδφκαζηε 

έλα πςειφ επίπεδν εηδίθεπζεο θαη έκπεηξν εξγαηηθφ δπλακηθφ γηα ην κέιινλ θαη γηα εζηθνχο θαη γηα 

θνηλσληθνχο ιφγνπο δηφηη ρσξίο ηελ ππνζηήξημε απηήο ηεο γεληάο, ην επξσπατθφ ζρέδην βξίζθεηαη ζε ζνβαξφ 

θίλδπλν. Η θνηλή επξσπατθή απάληεζε πξέπεη λα είλαη εθεί φπνπ ε αλεξγία ησλ λέσλ είλαη ε πςειφηεξε. 

 Μπνξείηε λα καο εμεγήζεηε πώο δίλνληαο δάλεηα ζε εηαηξείεο πνπ πξνζιακβάλνπλ λένπο κπνξεί λα 

βειηηωζεί ζηελ πξάμε ε θαηάζηαζε ηεο απαζρόιεζεο ηωλ λέωλ; 

 Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη εηαηξείεο απνιχνπλ πξνζσπηθφ θαη θιείλνπλ είλαη αξθεηά πνιχπινθνη. Οη 

εηαηξείεο κεηψλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θιείλνπλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο δήηεζεο θαη ιφγσ ησλ 

πθηζηάκελσλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ . Δίλαη ζαθέο φηη ε αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο απηήο δελ είλαη κηα εχθνιε 

πξφθιεζε κε κηα γξήγνξε ιχζε. Όκσο, νη εηαηξείεο θιείλνπλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πξφζβαζεο ζε 

ξεπζηφηεηα. Καη απηφ είλαη θάηη πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε - θαη φπνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε - ηε δηαθνξά ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η ΔΤΔπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε απηέο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 
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ρξεκαηνδφηεζε κε πνιχ επλντθνχο φξνπο. Καη γηα λα βειηηψζνπκε ηελ θαηάζηαζε, επί ηνπ παξφληνο 

εμεηάδνπκε ηξφπνπο ψζηε νη εηαηξείεο απηέο λα εθπαηδεχζνπλ θαη λα απαζρνιήζνπλ πεξηζζφηεξνπο λένπο. 

Όκσο, φπσο είλαη θπζηθφ, ρξεηαδφκαζηε κηα θνηλή πξνζπάζεηα απφ ηα θξάηε κέιε, ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ 

θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Μφλν ηφηε κπνξνχκε λα αληηκεησπίζνπκε κε επηηπρία ηηο ζεκεξηλέο πξνθιήζεηο. 

 

 Έρεη ε ΔΣΔπ θάπνηα εκπεηξία ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηωλ κέηξωλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απαζρόιεζε 

ηωλ λέωλ; 

 Γηα ηελ ΔΤΔπ, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζηελ απαζρφιεζε ζηα νηθνλνκηθά ηεο Τξάπεδαο 

είλαη έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην . Η Τξάπεδα έρεη δηαζέζηκα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο επηπηψζεηο ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο, αιιά κέρξη ζηηγκήο ε ΔΤΔπ δελ έρεη μερσξίζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

εηδηθά γηα ηνπο λένπο εξγαδφκελνπο (εθηφο απφ ηα πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ 

Μηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ Progress, EPMF). Πξνζαξκφδεη  αλαιφγσο ηηο απαηηήζεηο θαη δπλαηφηεηεο ηεο γηα 

ππνβνιή εθζέζεσλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ΔΤΔπ έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο απφθηεζεο θαη αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ κεηά ηελ απφθαζε πνπ ειήθζε θαηά ην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ηνπ Άκζηεξληακ ην 1993 Απφ 

ηφηε, ε ΔΤΔπ έρεη ππνζηεξίμεη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηφζν ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ φζν 

θαη ζε επίπεδν ΔΔ, θπξίσο κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο .ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. Οη θχξηνη ζηφρνη ήηαλ: (η) βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε γηα 

φινπο ηνπο πνιίηεο (ηη) βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη (ηηη) πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο. Η ΔΤΔπ έρεη επίζεο έλαλ νηθνλνκηθφ εηαίξν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ 

ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν (ΔΚΤ), κέζσ ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

ηνπ ΔΚΤ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο θαη ρψξεο. 

Η βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε κε ειθπζηηθνχο φξνπο γηα ηηο ΜΜΔ θαη ηηο εηαηξείεο κεζαίαο 

θεθαιαηνπνίεζεο - νη θχξηνη εξγνδφηεο ησλ λέσλ - απνηέιεζε βαζηθή επηρεηξεζηαθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ 

Όκηιν ηεο ΔΤΔπ απφ ην 2005. Η ΔΤΔπ έρεη θαηαβάιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζθνξάο ησλ πξντφλησλ ηεο ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ππνζηεξίδεη πεξίπνπ 200.000 επηρεηξήζεηο εηεζίσο ζε 

φια ηα επξσπατθά θξάηε κέιε θαη ηηο ππνςήθηεο ρψξεο. 

 Πνηεο είλαη νη επηπηώζεηο ηωλ δαλεηνδνηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ ηεο ΔΣΔπ γηα ηελ απαζρόιεζε; 

 Σε γεληθέο γξακκέο, ε επίδξαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο ζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη δηαηήξεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη ζεκαληηθή: ε ΔΤΔπ ππνινγίδεη φηη ην 2013 θαη κφλν νη δαλεηνδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζε ππνδνκέο, απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο 

ζα δεκηνπξγήζνπλ άκεζα απαζρφιεζε γηα πεξίπνπ κηζφ εθαηνκκχξην αλζξψπνπο. Δπηπιένλ, νη ΜΜΔ θαη νη 

εηαηξείεο κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο πνπ επσθεινχληαη απφ ηελ ΔΤΔπ θαη ην Δπξσπατθφ Τακείν Δπελδχζεσλ 

ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο γηα πεξίπνπ 2 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο θάζε ρξφλν. 

Τα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο - Δπέλδπζε 

γηα ηε Νενιαία» ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηα επίπεδα πξνζφλησλ. Τν πξφγξακκα ζα 

επαλεμεηαζηεί ζην ηέινο ηνπ 2013 θαη, αλ ρξεηαζηεί, ζα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ ηειηθψλ 

δηθαηνχρσλ. 

 

Γήιωζε Πξνέδξνπ ΔΔΔ θ. Βαζίιε Κνξθίδε: 

«...Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ γηα ηηο ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηα δύν ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα ηεο ΕΤΕπ, ην RSI (Risk Sharing Instrument) θαη ηεο απαζρόιεζεο ησλ λέσλ "Skills and Jobs - 

Investing for Youth". Τν RSI είλαη κηα λέα εθαξκνγή ππνζηήξημεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ΜκΕ, κε 

δπλαηόηεηα ηξαπεδηθώλ εγγπήζεσλ θαη δαλεηνδόηεζεο από 25.000 € θαη άλσ, κε απνπιεξσκή από 2 έσο 7 

ρξόληα. Τν δεύηεξν πξόγξακκα "Jobs for Youth" πξνζεγγίδεη ην επείγνλ πξόβιεκα ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, 

ζπλδπάδνληαο εθπαίδεπζε θαη απαζρόιεζε ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, δηεπθνιύλνληαο νηθνλνκηθά θπξίσο ηνπο 

κηθξνύο εξγνδόηεο λα απαζρνινύλ λένπο. 
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Η ΕΣΕΕ αλαθνξηθά κε ηα δύν πξνγξάκκαηα αξρηθνύ ύςνπο 150 εθ. επξώ, ζα ελεκεξώζεη κε ιεπηνκέξεηεο θαη 

νδεγίεο ηνπο κηθξνκεζαίνπο εκπόξνπο, γηα ηα πιενλεθηήκαηα, ηα θξηηήξηα θαη ζα επηθνηλσλήζεη ηνλ αθξηβή 

ηξόπν πξόζβαζεο ζηα ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηεο ΕΤΕπ, πνπ ππέγξαςαλ Alpha Bank θαη 

Παγθξήηηα». 

   


