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«Η ΕΣΕΕ προηείνει αναζτεδιαζμό εργαλείων για ρεσζηόηηηα ζηην αγορά» 

 

Σύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ΥΠΑΝ, εθηηκάηαη όηη ιείπνπλ από ηελ ειιεληθή 

αγνξά πεξί ηα 18 δηζ. επξώ ξεπζηόηεηαο, ε αλεύξεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί έλα 

πνιύπινθν θαη ρξνλνβόξν εγρείξεκα. Τα πθηζηάκελα πξντόληα ξεπζηόηεηαο απνηεινύλ 

ζηελ νπζία αζπηξίλεο, ελώ δελ έρνπλ ηελ αλακελόκελε απήρεζε ζηελ αγνξά , από ηε 

ζηηγκή πνπ δελ ζπκβάινπλ ζηε δηεπζέηεζε/επίιπζε δνκηθώλ πξνβιεκάησλ, άκεζεο 

ζπλάθεηαο κε ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ επηβίσζε  ηνπ ζπλόινπ ησλ εηαηξηώλ. Τν 

θαζεζηώο παξαηεηακέλεο αζθπμίαο απεηιεί πιένλ κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, 

αθόκα θαη ηζρπξνύο νκίινπο, ε ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ ειιεληθνύ 

ΑΕΠ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. 

 

Με κόιηο έλα ηξίκελν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ, 

αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ΕΣΠΑ θαη ελώ βξηζθόκαζηε ελ κέζσ 

βαζηάο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νθείινπκε  λα ζπκκεηέρνπκε ζηνλ όζν ην δπλαηόλ 

νξζνινγηθόηεξν θαη ρξεζηηθόηεξν αλαζρεδηαζκό ησλ πξνγξακκάησλ, πξνο όθεινο ηεο 

ηόλσζεο ηεο ξεπζηόηεηαο ζηελ αγνξά. Με ην ζθεπηηθό όηη δελ πξέπεη λα ραζεί νύηε έλα 

επξώ από ηνπο πόξνπο  πνπ δηθαηνύηαη θαη ρξεηάδεηαη ε εγρώξηα κηθξνκεζαία 

επηρεηξεκαηηθόηεηα, ε ΕΣΕΕ πξνηείλεη ηα εμήο: 

 

• Σρεδηαζκόο ελόο εγγπνδνηηθνύ πξντόληνο γηα δάλεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο ηα νπνία λα 

είλαη ειθπζηηθά γηα ηηο ηξάπεδεο θαη ζπλάκα ρξεζηηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Η 

πθηζηάκελε εγγπνδνηηθή δξάζε ηνπ ΕΤΕΑΝ πηέδεη ηηο ηξάπεδεο θαζώο ην Τακείν δελ 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο έλζηαζεο δηδήζεσο, κε απνηέιεζκα ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα λα ζπλερίδνπλ λα δεηνύλ επηπιένλ εμαζθαιίζεηο, παξόιεο 

ηηο εγγπήζεηο πνπ ηνπο παξέρνληαη. Τν επελδπηηθό θαη εγγπνδνηηθό πξντόλ ζα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί ζπλδπαζηηθά κε όιεο ηηο πθηζηάκελεο δξάζεηο ησλ ΕΤΕΑΝ, Jeremie θαη ηεο 

Επξσπατθήο Τξάπεδαο Επελδύζεσλ (ΕΤΕΠ), νη πόξνη ησλ νπνίσλ παξακέλνπλ αδξαλείο 

ζηηο ηξάπεδεο, εμαηηίαο ησλ πςειώλ απαηηήζεσλ γηα εμαζθαιίζεηο πνπ πξνβάινπλ νη 

ηειεπηαίεο. 

 

• Σρεδηαζκόο ελόο ηξαπεδηθνύ πξντόληνο από πιεπξάο Κξάηνπο, ην νπνίν λα ζηνρεύεη  
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ζηελ αλαδηάξζξσζε ή ηελ αλαρξεκαηνδόηεζε δαλείσλ κέζσ εζληθώλ θεθαιαίσλ, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα παιαηά δάλεηα 60.000 επηρεηξήζεσλ κέζσ ηνπ ΤΕΜΠΜΕ. Η 

ζεκεξηλή δπλαηόηεηα αλαδηάξζξσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δαλείσλ  εθηείλεηαη κέρξη ην 

Μάην ηνπ 2014, κίαο πξνζεζκίαο πνπ θαηά θνηλή νκνινγία δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ζεκεξηλέο αλάγθεο. 

 

• Απαηηείηαη ε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ, ζε όηη αθνξά ηνπο πόξνπο ηνπ ΕΣΠΑ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζύγρξνλα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, θαζώο ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα δηαθξίλεηαη από πνιπθεξκαηηζκό ηόζν ζε επίπεδν ππνπξγείσλ όζν θαη ζε 

επίπεδν θνξέσλ. Σαλ απνηέιεζκα ζρεδηάδνληαη αιιειεπηθαιππηόκελεο δξάζεηο, πνπ 

πξνθαινύλ ζύγρπζε θαη αλαζθάιεηα ζηελ αγνξά. Η ΕΣΕΕ πξνθεηκέλνπ λα αξζεί ην 

νηθνλνκηθό αδηέμνδν ζηελ αγνξά, πξνηείλεη ηε ιεηηνπξγία κίαο δηαρεηξηζηηθήο κνλάδαο 

ζε επίπεδν αξκόδησλ Υπνπξγείσλ. Η δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Γξακκαηείαο 

Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ ζε επίπεδν γξαθείνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ελόο κνλάρα 

θνξέα ζρεδηαζκνύ θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ, ζίγνπξα ζα είρε απνηέιεζκα. 

 

• Αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία κίαο θνηλήο πιαηθόξκαο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, ε ΕΣΕΕ 

είλαη ζεηηθά δηαθείκελε ζε κία ηέηνηα πξσηνβνπιία, ε νπνία ζα ζπλεηζθέξεη ζηνλ 

πεξηνξηζκό ηνπ παξαηεξνύκελνπ ειιείκκαηνο πιεξνθόξεζεο ησλ Μηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, όζνλ αθνξά ζηα πθηζηάκελα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα ηεο αγνξάο. 

Πξνθεηκέλνπ όκσο λα ζηεθζεί κε επηηπρία έλα ηέηνην εγρείξεκα, απαηηείηαη ε ζηελή 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ Τξαπεδώλ θαη ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ, έηζη ώζηε λα θαηαζηεί 

εθηθηή ε νκνγελνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ.  

 

• Η ΕΣΕΕ πξνηείλεη ηελ εληαία ζπιινγή ρξήζηκσλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ 

εληνπηζκό θαη εμάιεηςε αιιεινεπηθαιππηόκελσλ δξάζεσλ. Ωζηόζν, ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζα πξέπεη λα δνζεί ζην πώο ζα επηθνηλσλεζνύλ ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, γηαηί 

ειινρεύεη ν θίλδπλνο παξεξκελείαο ηνπο από κεξίδα ελδηαθεξνκέλσλ, κε απνηέιεζκα 

ηελ απνζάξξπλζε ησλ επηρεηξεκαηηώλ από ηελ έληαμή ηνπο ζε θάπνηα από ηα 

«ηξέρνληα» πξνγξάκκαηα. 

 

• Οη Σπκβάζεηο γηα ρξεκαηνδόηεζε επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηώλ, κε θεθάιαηα 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 2,06 δηο. επξώ, ζα πξέπεη λα πινπνηεζνύλ άκεζα, ώζηε λα 
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αμηνπνηεζνύλ σο ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ην 

Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο. Η Ειιεληθή Έλσζε Τξαπεδώλ, από ηα 

κέζα Σεπηεκβξίνπ, έρεη αλαιάβεη ζρεηηθή δέζκεπζε ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο κε ην 

ΥΠΑΑΝ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ ηνπ 

ΕΣΠΑ, ηεο ΕΤΕΠ θαη ηνπ ΕΤΕΑΝ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή ξεπζηόηεηαο κε 

ρακειόηνθα δάλεηα πξνο ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.  

 

• Η ζπκθσλία πνπ επήιζε πξνβιέπεη ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηηθώλ ζηόρσλ 

αλά κήλα, κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο θαη πεξηιακβάλεη δάλεηα πνπ ζα εθηακηεπζνύλ κε 

ζπγρξεκαηνδόηεζε από:  

-Τν πξόγξακκα «Εμνηθνλνκώ θαη’ Οίθνλ» (επελδύζεηο γηα ελεξγεηαθή ζσξάθηζε 

θαηνηθηώλ) 

-Τν Τακείν Επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπ ΕΤΕΑΝ - «ΤΕΠΙΦ» - πνπ πεξηιακβάλεη: ην 

Τακείν Επηρεηξεκαηηθήο Επαλεθθίλεζεο, ην Τακείν Δαλεηνδνηήζεσλ Νήζσλ, ην Τακείν 

Εγγπνδνζίαο θαη ηηο ζηνρεπκέλεο δξάζεηο (εμσζηξέθεηα, ζεκαηηθόο ηνπξηζκόο, πξάζηλεο 

ππνδνκέο) 

-Τα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία Jeremie–Jessica 

-Τα δάλεηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ ΕΤΕΠ, κε εγγύεζε από πόξνπο ηνπ 

ΕΣΠΑ θαη ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ. 

 

• Οη κεηξήζηκνη ζηόρνη πνπ αλέιαβαλ νη ηξάπεδεο λα θαιύςνπλ θαη λα δεκνζηεύνπλ  

αλά κήλα θαη αλά πξντόλ, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ην ζπλνιηθό 

ύςνο ησλ ζπκβάζεσλ από όια ηα πξνγξάκκαηα, ζα θζάζνπλ ζην ηέινο Οθησβξίνπ ηα 

825 εθαη., ζην ηέινο Ννεκβξίνπ ηα 1,19 δηο θαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο ηα 2,06 δηο. επξώ. 

 

Η ΕΣΕΕ δεηά νη ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη δαλεηνδνηήζεσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο γηα ην 

επόκελν ηξίκελν, πνπ νη ίδηεο νη ηξάπεδεο ζπκθώλεζαλ κε ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, λα 

ηεξεζνύλ θαη λα κελ κείλνπλ γηα άιιε κηα θνξά ζηε ζεσξία. Απηή είλαη ίζσο ε 

ηειεπηαία επθαηξία λα αλαιάβνπλ όινη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεώζεηο, δεζκεύζεηο 

αιιά θαη επζύλεο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ, 

αθόκα θαη κε κεηαθνξά πόξσλ ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα εκθαλίζνπλ κεγαιύηεξε 

δήηεζε, ώζηε λα κελ ππνρξεσζνύλ ζην ηέινο λα "παθεηάξνπλ" θαη λα επηζηξέςνπλ σο 

αδηάζεηα, θνηλνηηθά θνλδύιηα ξεπζηόηεηαο. 


