ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
«ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.) ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ »

«Τι θα πρέπει να προσδοκούν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας από το Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020», αποτέλεσε το θέμα της ομιλίας του Προέδρου και
Διευθύνοντος Συμβούλου του, κ. Κώστα Γαλιάτσου, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στην τακτική
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, που
έλαβε χώρα, χθες το απόγευμα, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π.

Η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. αποτελεί συνδετικό κρίκο στον οικονομικό κύκλο της χρηματοδότησης, μεταξύ της
μικρομεσαίας επιχείρησης και της τράπεζας, αναλαμβάνοντας εκείνο το μέρος του επιχειρηματικού
κίνδυνου της μικρομεσαίας επιχείρησης, που δεν αναλαμβάνει η τράπεζα. Ο συμπληρωματικός αυτός
ρόλος την καθιερώνει, ως θεσμό αναφοράς για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Το
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης, καθολικό διάδοχο σχήμα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.,
συστάθηκε με το Νόμο 3912/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄17/17.2.2011), με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1,7 δις (ευρώ
1,5 δις ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και περίπου 213 εκατ. ευρώ σε μετρητά). Η ίδρυση της
Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. ανατρέχει στο 2003, όταν ιδρύθηκε το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων, (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.), ενώ σήμερα έχει κατακτήσει ένα διευρυμένο μερίδιο στην
διαμεσολάβηση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχοντας πλέον,
εκτός από την εγγύησή της, και άλλα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα, μέσω της δημιουργίας
ταμείων ειδικού σκοπού από τα οποία εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις χαμηλού κόστους.
Τους βασικούς άξονες λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.ΑΝ., καθώς επίσης και τους μελλοντικούς στόχους
παρουσίασε ο κ. Κ. Γαλιάτσος, επισημαίνοντας: «το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. σύμφωνα με το καταστατικό του δύναται
να ασκεί τις ακόλουθες λειτουργίες - εγγυήσεις, ταμείο δανείων, ταμείο μετοχικών συμμετοχών και
συμβουλευτικές υπηρεσίες- άρα, από θεσμική άποψη είναι αναπτυξιακός φορέας (ή ίδρυμα, ή Ταμείο ή
«τράπεζα»). Αυτό, που απομένει να γίνει, σε συνεργασία με τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς
είναι η λειτουργική του αναβάθμιση. Οι υπό ανάπτυξη δραστηριότητες για το 2017, αφορούν στις
εγγυήσεις, το ταμείο δανείων και το ταμείο μετοχικών συμμετοχών, ενώ μελλοντικά προβλέπεται να
παρέχονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες». Επίσης, τόνισε ότι υπάρχει έλλειψη θεσμικού πλαισίου στην
Ελλάδα για τις μικροπιστώσεις, ο χρόνος απόκρισης του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. στη διαδικασία χορήγησης δανείων
είναι μηδενικός και ότι το Ταμείο θα «παίξει το ρόλο του, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και
καλύπτοντας το χρηματοδοτικό κενό, που υπάρχει στη χώρα μας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Τη δημιουργία "helpdesk" στο Ε.Β.Ε.Π. για την προώθηση των δράσεων του Ε.Τ.Ε.ΑΝ., ώστε να
ενημερώνονται καλύτερα οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι επιχειρηματίες, ανακοίνωσε από την
πλευρά του, ο κ. Β. Κορκίδης, ο οποίος υπογράμμισε: «βρισκόμαστε, δυστυχώς, σε ένα καθεστώς που δεν
υπάρχει, ούτε προσφορά, ούτε ζήτηση στη χορήγηση δανείων. Το Ε.Β.Ε.Π. και η Ε.Σ.Ε.Ε. θα
«επικοινωνήσουν» τα νέα εργαλεία χρηματοδότησης του Ε.Τ.Ε.ΑΝ., επιδιώκοντας να υπάρχει μία
ανοικτή γραμμή επικοινωνίας και συνεργασίας, προς αποφυγή της ταλαιπωρίας και των υπερβολικών
απαιτήσεων, που σημειώνονται αρκετές φορές, κατά τη συνδιαλλαγή μας με τις τράπεζες».
Στο τέλος, οι επιχειρηματίες υπέβαλαν διάφορα ερωτήματα στον Πρόεδρο του Ε.Τ.Ε.ΑΝ.,
αναδεικνύοντας τη «δίψα» της αγοράς για πρόσβαση σε ρευστότητα, μέσα στο δυσμενές, οικονομικό
περιβάλλον, το οποίο βιώνουν.

