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Ενηοπιζμόρ πποβλημάηων ηων ςθιζηάμενων δπάζεων ηος ΕΤΕΑΝ και πποηάζειρ 

ηηρ ΕΣΕΕ για ηη βεληίωζη ηηρ πεςζηόηηηαρ ζηην αγοπά.  

 

Η ΔΣΔΔ αλαγλσξίδνληαο ηνλ θνκβηθήο ζεκαζίαο ξφιν πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη 

ην ΔΤΔΑΝ, αλαθνξηθά κε ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ ΜΜΔ φζνλ αθνξά ζηελ απξφζθνπηε πξφζβαζή ηνπο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη κεηά απφ ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ Πξνέδξσλ 

ηνπ ΔΤΔΑΝ θ. Γηψξγνπ Γεξνληνχθνπ θαη ηεο ΔΣΔΔ θ. Βαζίιε Κνξθίδε, πξνέβε ζηε 

θαηαγξαθή ησλ βαζηθφηεξσλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ηξνρνπέδε ηφζν ζηελ 

αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

Τακείνπ. Παξαθάησ, παξαηίζεληαη ηα ζεκαληηθφηεξα θαη ηα ζπλεζέζηεξα πξνβιήκαηα 

πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ΔΤΔΑΝ, Φξεκαηνπηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ 

θαη επηρεηξήζεσλ αιιά θαη νη ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο/ζέζεηο ηνπ θνξέα (ΔΣΔΔ) γηα 

άξζε ηνπ αδηεμφδνπ θαη επαλεθθίλεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. 

 

1. Αναδιάπθπωζη και ανασπημαηοδόηηζη ςθιζηάμενων δανείων 

 

Γχν απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο ζπεχδνπλ λα ξπζκίζνπλ ηα δάλεηα ηνπ ΤΔΜΠΜΔ πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη, είλαη ε 

ππνρξέσζε γηα άκεζε θαηαβνιή ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο αιιά θαη νη απαηηνχκελεο εθ 

κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ πξνζεκεηψζεηο ζε αθίλεηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, παξφιν πνπ θάηη 

ηέηνην δελ πξνβιέπεηαη απφ ην ίδην ην ΔΤΔΑΝ. Δμαηηίαο ινηπφλ ηεο αδπλακίαο ζηελ 

νπνία έρνπλ πεξηέιζεη νη ΜΜΔ, πξνηείλεηαη γηα ηνπο κελ ηφθνπο ππεξεκεξίαο ε 

ελζσκάησζή ηνπο ζην ζπλνιηθφ πξνο αλαδηάξζξσζε πνζφ, ελψ ηαπηφρξνλα ελδείθλπηαη 

ε παξαίηεζε ησλ ηξαπεδψλ απφ θάζε παξάινγε απαίηεζε πνπ αληηβαίλεη ηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ ΔΤΔΑΝ.  

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε ζπλδξνκή ησλ ηξαπεδψλ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

ζηελ επηηπρή αλαδηάξζξσζε ησλ δαλείσλ, γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ νκαιή 

απνπιεξσκή δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζήκεξα θαίλνληαη θαηαδηθαζκέλεο, 

επαλαθέξνληαο αξθεηέο επηρεηξήζεηο ζε κηα πνξεία ζηαζεξνπνίεζεο. 

Όπσο είλαη γλσζηφ νη επξσπατθνί θαλνληζκνί, αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζή  πφξσλ 

ηνπ ΔΣΠΑ ζε ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, είλαη πνιχ απζηεξνί θαζψο δελ επηηξέπνπλ ζε 

θακία πεξίπησζε ηε δηάζεζή ηνπο γηα αλαρξεκαηνδνηήζεηο πθηζηάκελσλ δαλείσλ. Ωο 

εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε απφ ηε πιεπξά ηνπ Κξάηνπο, ε δεκηνπξγία ελφο 

εγγπνδνηηθνχ ή ηξαπεδηθνχ πξντφληνο πνπ ζα απνζθνπεί ζηελ αλαδηάξζξσζε ή ηελ 

αλαρξεκαηνδφηεζε δαλείσλ κέζσ εζληθψλ θεθαιαίσλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα παιαηά 

δάλεηα ηνπ ΤΔΜΠΜΔ, ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί απφ πεξίπνπ 60.000 επηρεηξήζεηο. Με ηα 

κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα, ε παξερφκελε ζηηο ΜΜΔ δπλαηφηεηα γηα ξχζκηζε ησλ 

πθηζηάκελσλ δαλείσλ ηνπο εθηείλεηαη κέρξη ην Μάην ηνπ 2014, κίαο θαηαιεθηηθήο 

πξνζεζκίαο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηζρχνπζεο, δηεπξπκέλεο αλάγθεο ηεο αγνξάο. 

Απψηεξνο ζηφρνο ηεο αλαδηάξζξσζεο δαλείσλ ζα πξέπεη λα απνηειεί ε κείσζε ηνπ 

επηηνθίνπ, δειαδή ε ζπξξίθλσζε ηνπ θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ δχν 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ: 

 Αιιαγήο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ πθηζηάκελνπ δαλείνπ, ην νπνίν ζα είλαη πην 

εμαζθαιηζκέλν εμαηηίαο ηεο παξνρήο εγγπήζεσλ  

 Τεο παξνρήο επηδνηνχκελνπ επηηνθίνπ, ην νπνίν εληάζζεηαη ζην θαζεζηψο ηεο 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο – ζπλεπέλδπζεο. 
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2. Πποώθηζη εγγςοδοηικών ππογπαμμάηων – Έναπξη ηος Ππογπάμμαηορ Ταμείο 

Εγγςοδοζίαρ (ΤΕΠΙΧ) 

 

Ο ζρεδηαζκφο εγγπνδνηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα αθνξνχλ δάλεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο 

ή/θαη επελδπηηθά, ζα πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθφο πξνο ηηο  ηξάπεδεο θαη ζπλάκα 

ρξεζηηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πθηζηάκελε εγγπνδνηηθή δξάζε 

ηνπ ΔΤΔΑΝ δελ ελζαξξχλεη ηηο ηξάπεδεο, θαζψο ην Τακείν δελ παξαηηείηαη ηεο 

έλζηαζεο δηδήζεσο, κε απνηέιεζκα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα δεηνχλ 

επηπιένλ εμαζθαιίζεηο, παξφιεο ηηο εγγπήζεηο πνπ ηνπο παξέρνληαη.  

Αθφκε έλαο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθψλ πνζνζηψλ 

απνξξνθεηηθφηεηαο θαη πςειήο δήηεζεο ησλ εγγπνδνηηθψλ εξγαιείσλ πνπ 

ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί ην ΔΤΔΑΝ, απνηειεί ε αλεπαξθήο ελεκέξσζε θαη ην 

έιιεηκκα επηθνηλσλίαο εθ κέξνπο ηνπ Τακείνπ πξνο ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο, 

δειαδή ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο ηξάπεδεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή 

ηνπ θνξέα ζα πξέπεη λα  αλαζεσξεζεί ξηδηθά, πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαηεξνχληαη 

θαηλφκελα εθηξνρηαζκνχ ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη λα 

επεξγεηεζνχλ απφ ηηο επλντθέο ξπζκίζεηο ησλ δξάζεσλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο. 

Δηδηθά γηα ην ΤΔΠΙΦ, εληνπίδνληαη αξθεηά πξνβιήκαηα ήδε απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ,  εμαηηίαο ηφζν ηεο ειιηπνχο δηάρπζεο ηεο πιεξνθφξεζεο αιιά θαη 

ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαθήκηζήο ηνπο θνξείο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο. Η πξφηαζε ηεο 

ΔΣΔΔ εδψ θαη δχν ρξφληα είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο πβξηδηθνχ πξντφληνο, ην νπνίν ζα 

ζπλδπάδεη ηελ επηδφηεζε επηηνθίνπ πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηελ ζπλ-επέλδπζε πφξσλ 

κε ην πξντφλ ηεο εγγχεζεο απφ ην ΔΤΔΑΝ. Μάιηζηα ε πξφηαζε απηή είρε θαηαηεζεί 

ζηελ επελδπηηθή επηηξνπή ηνπ ΤΔΠΙΦ απφ ηελ ΔΣΔΔ θαη αθνξά ζηνλ ζπλδπαζκφ 

ησλ δξάζεσλ ζπλ-επέλδπζεο πφξσλ γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ δαλείσλ πνπ 

ηξέρνπλ απφ ην 2012.  Σην πιαίζην απηφ, κέξνο ηνπ δαλείνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηνπο ηξαπεδηθνχο πφξνπο ζα κπνξνχζε λα είλαη εγγπεκέλν απφ ην ΔΤΔΑΝ, ψζηε νη 

ηξάπεδεο λα κελ δεηνχλ εμαζθαιίζεηο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

Τα κειινληηθά εγγπνδνηηθά πξντφληα ζα δχλαληαη λα ιεηηνπξγνχλ ζπλδπαζηηθά κε 

φιεο ηηο πθηζηάκελεο δξάζεηο ηνπ ΔΤΔΑΝ, ηνπ Jeremie θαη ηεο ΔΤεΠ, νη πφξνη ησλ 

νπνίσλ παξακέλνπλ «παξθαξηζκέλνη» ζηηο  ηξάπεδεο εμαηηίαο ησλ πςειψλ 

απαηηήζεσλ γηα εμαζθαιίζεηο πνπ πξνβάινπλ νη ηειεπηαίεο. (πνιιέο θνξέο θηάλνπλ 

ην 120% ηνπ δαλεηζζέληνο πνζνχ). Γπζηπρψο, παξαηεξείηαη κία ππνβάζκηζε ηεο 

ζεκαζίαο ησλ εγγπήζεσλ σο ζχγρξνλνπ ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ, ζε αληίζεζε κε 

ηελ πιεζψξα ησλ δξάζεσλ επηδνηνχκελσλ επηηνθίσλ νη νπνίεο κέλνπλ 

αλαμηνπνίεηεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο εμαζθαιίζεσλ.  

 

 

 

 

3. Άπζη πεπιοπιζμών γεωγπαθικήρ καηανομήρ 

Ο ππάξρσλ εζληθφο ζρεδηαζκφο δελ ηθαλνπνηεί ηε δήηεζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζην 

ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη επηηαθηηθή αλάγθε ε 

κεηαβίβαζε πεξηζζφηεξσλ αξκνδηνηήησλ απφ ην θέληξν ζηηο πεξηθέξεηεο. 

Οη απζηεξνί θαλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ ηνπ ΔΣΠΑ πνιιέο 

θνξέο ιεηηνπξγνχλ σο ηξνρνπέδε ζηελ νκαιή απνξξφθεζε ησλ πφξσλ, κε 

ελδεηθηηθφηεξν παξάδεηγκα ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ εηδηθά ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα.  Αζθαιψο είλαη απαξαίηεην λα δηαηεξεζεί ν 
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πεξηθεξεηαθφο ραξαθηήξαο ησλ πξνγξακκάησλ, σζηφζν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

πνπ παξαηεξείηαη εμάληιεζε πξνυπνινγηζκνχ ζηηο θεληξηθέο πεξηθέξεηεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε κεδεληθή ζρεδφλ απνξξφθεζε ζε άιιεο, ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα αλαθαηαλνκήο πφξσλ γηα ην ζπκθέξνλ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.  

Σηελ θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ κε βάζε ηελ δήηεζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζε θάζε 

πεξηθέξεηα,  ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη κία θνηλά απνδεθηή αξρή/ππεξεζία, ε 

νπνία ζα αλαιάκβαλε ην ζπληνληζκφ αλαθνξηθά κε ηε κεηαθνξά πφξσλ ζε 

πξνγξάκκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα πςειή δήηεζε, κέζα ζηελ ίδηα ηε 

πεξηθέξεηα, ελψ ζε 2ν επίπεδν ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ην δήηεκα ηεο κεηαθνξάο 

πφξσλ απφ ηε κία πεξηθέξεηα ζηελ άιιε. 

Σηε ζχζηαζε κίαο ηέηνηαο ππεξεζίαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη κία πηζαλή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηνπ ΔΤΔΑΝ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Δπελδπηηθνχ ηακείνπ (ΔΙF), κέζσ ηεο 

ππνβνιήο ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ ηφζν ζηελ Task Force  φζν θαη ζην ΥΠΑΝ. 

 

4.  Απλοποίηζη διαδικαζιών & διοικηηικών απαιηήζεων 

 

Γελ ππάξρεη θακία ακθηζβήηεζε πσο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο, αλ φρη ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο, ηεο θσιπζηεξγίαο πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ πινπνίεζε 

αξθεηψλ δξάζεσλ/πξνγξακκάησλ, είλαη ν ηεξάζηηνο φγθνο ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, κε άκεζε ζπλέπεηα ηε ρακειή απνξξνθεηηθφηεηα 

θνλδπιίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε δεκηνπξγία ελφο θνξέα/αξρήο, πνπ ζα απνηειείηαη 

απφ ζηειέρε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αιιά θαη ηνπ ΥΠΑΝ, ν νπνίνο ζα 

ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ θφζηνπο θαη ηεο θαιχηεξεο 

εμππεξέηεζεο ησλ Μκε. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε δεκηνπξγία θνηλψλ reports πνπ 

εθδίδνπλ ζε κεληαία βάζε ην  ΔΤΔΑΝ, ην EIF θαη ε EIB (λα κελ ππάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο αηηήζεηο πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο), ζα 

ιεηηνπξγνχζε επεξγεηηθά ηφζν γηα ηηο ΜΜΔ φζν θαη γηα ηηο ηξάπεδεο. 

 

Δπηπξνζζέησο ε ζέζπηζε ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ζα δηεπθφιπλε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηε δηακφξθσζε 

κίαο μεθάζαξεο θαη αληηπξνζσπεπηηθήο εηθφλαο γηα ηελ πνξεία ησλ πξνγξακκάησλ 

αιιά θαη γηα ηελ απνξξνθεηηθφηεηα ησλ θνλδπιίσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαζίζηαηαη επθνιφηεξνο ν ζρεδηαζκφο κειινληηθψλ δξάζεσλ/πξνγξακκάησλ, ηα 

νπνία ζα είλαη ειθπζηηθά, επέιηθηα θαη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

ΜκΔ. 

 

 

 

5. Σύζηαζη ενιαίαρ διασειπιζηικήρ απσήρ για ηην αποθςγή επάλληλων ή 

επικαλςπηόμενων ππογπαμμάηων 

 

Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη θαη εκπνδίδνπλ ηελ 

νπζηαζηηθή απνξξφθεζε πφξσλ ηνπ ΔΣΠΑ είλαη ν κε ζπληνληζκφο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ δξάζεσλ είηε αθνξνχλ δξάζεηο επηδφηεζεο, είηε ηξαπεδηθά πξντφληα 

κέζσ ΔΤΔΑΝ θαη Jeremie (Financial Engineering). Γηαπηζηψλεηαη κία αδπλακία 

ζπλελλφεζεο θαη ζπγρξνληζκνχ ζε κεγάιν αξηζκφ δξάζεσλ, νη νπνίεο φρη κφλν δε 

ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο αιιά δηαθξίλνληαη απφ έληνλα ζηνηρεία 

αιιεινεπηθάιπςεο. 
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Δθείλν ινηπφλ πνπ απαηηείηαη είλαη ε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ζε φηη αθνξά 

ηνπο πφξνπο ηνπ ΔΣΠΑ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζχγρξνλα ρξεκαηνδνηηθά 

εξγαιεία, θαζψο ην πθηζηάκελν ζχζηεκα δηαθξίλεηαη απφ πνιπθεξκαηηζκφ ηφζν ζε 

επίπεδν ππνπξγείσλ φζν θαη ζε επίπεδν θνξέσλ. Σαλ απνηέιεζκα ζρεδηάδνληαη 

αιιειεπηθαιππηφκελεο δξάζεηο, πνπ πξνθαινχλ ζχγρπζε θαη 

αλαζθάιεηα/αλαζηάησζε ζηελ αγνξά. 

Η ΔΣΔΔ πξνθεηκέλνπ λα αξζεί ην νηθνλνκηθφ αδηέμνδν, πξνηείλεη ηε ιεηηνπξγία 

κίαο δηαρεηξηζηηθήο κνλάδαο ζε επίπεδν Υπνπξγείσλ (π.ρ. Γξακκαηεία 

Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ζε επίπεδν γξαθείνπ Πξσζππνπξγνχ) θαη ελφο 

κνλάρα θνξέα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ. Παξάιιεια, κία πηζαλή 

ζπλεξγαζία ΔΤΔΑΝ θαη EIF γηα ηελ απφ θνηλνχ εθπφλεζε θαη πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ κε εληαία reports, ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ απνθπγή 

αιιεινεπηθαιππηφκελσλ ελεξγεηψλ θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε πνιχηηκνπ ρξφλνπ.  

 

 

 


