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Θέμα: Απάντηση στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 4737/19.11.2014 του βουλευτή  κ. Ευ. 

Μπασιάκου προς τον Υπουργό  Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

 

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 4737/19.11.2014 του βουλευτή  κ. Ευ. Μπασιάκου 
προς τον  Υπουργό  Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα : «Ενίσχυση της 
ρευστότητας»,  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:  
 

Η ανάπτυξη των κατάλληλων χρηματοοικονομικών εργαλείων αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς 
και εθνικούς πόρους, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες χρηματοπιστωτικής 
στενότητας οι οποίες συνδέονται με τα προβλήματα ρευστότητας στην πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων, αποτέλεσε βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας κυρίως τα τελευταία 4 χρόνια.  

Μέχρι στιγμής, μέσω των χρηματοδοτικών μέσων που λειτούργησαν στο πλαίσιο της 
προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και κάποια εξ αυτών συνεχίζουν να λειτουργούν, 
έχουν επωφεληθεί  περίπου 8.000 επιχειρήσεις.   

Την τρέχουσα περίοδο, μέσω του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) με 
διαχειριστή το ΕΤΕΑΝ, λειτουργούν τα κάτωθι εργαλεία:  

 Το Ταμείο Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης, με συνολικούς πόρους 550 εκ. € για την 
χαμηλότοκη δανειοδότηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (επενδυτικά 
κεφάλαια και κεφάλαια κίνησης).  

 Το Ταμείο Εγγυοδοσίας, με  πόρους ύψους 50 εκ. €, που αφορά στην παροχή 
εγγυήσεων για επενδυτικά δάνεια ή κεφαλαίου κίνησης. 

 Το Ταμείο Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας, που αφορά σε χαμηλότοκη και άτοκη 
δανειοδότηση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 
Τουρισμό στη νησιωτική χώρα. 

Παράλληλα, μέσω του εργαλείου Επιχειρηματικότητας του Ταμείου JEREMIE συνεχίζεται η 
δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με επιτόκια μειωμένα κατά 50% και ευνοϊκούς 
όρους. Συνεχίζεται επίσης η δανειοδότηση ΜΜΕ με την εγγύηση που παρέχει στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) το Ελληνικό Ταμείο Επενδύσεων για τις ΜΜΕ 
(ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ) για λογαριασμό ελληνικών Τραπεζών για το σκοπό αυτό.  



 

Πρόοδος έχει επιτευχθεί για τη σύσταση του Ιδρύματος για την Ανάπτυξη (ΙγΑ), ενός ταμείου 
επενδύσεων που αποσκοπεί στη συγκέντρωση χρηματοπιστωτικών πόρων από δημόσιους 
και ιδιωτικούς οργανισμούς για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ και δημόσιων επενδυτικών έργων. 
Το Μάιο του 2014, μετά και την έγκριση του νομικού πλαισίου για την δημιουργία του 
Ιδρύματος,  συστάθηκε ο επιμέρους επενδυτικός οργανισμός (Sub-Fund) ΙγΑ-ΜΜΕ με 200 
εκατ. ευρώ προερχόμενα από την Ελληνική Δημοκρατία και τη γερμανική KfW, ο οποίος 
παρέχει ρευστότητα στις ΜΜΕ. 

 
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» 
(ΕΠΑνΕΚ) της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,  το οποίο έχει ήδη υποβληθεί 
προς έγκριση στην ΕΕ, έχει προβλεφθεί η εκτενής χρήση χρηματοδοτικών μέσων σε 
συνδυασμό με τις άμεσες ενισχύσεις των επιχειρήσεων.  

Τα υπό σχεδίαση χρηματοδοτικά εργαλεία αφορούν κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και θα 
περιλαμβάνουν Ταμεία Κεφαλαίων είτε υπό τη μορφή Holding Funds είτε την μορφή ταμείων 
ομπρέλες- Fund of Funds. Τα Ταμεία αυτά θα παρέχουν προϊόντα στις επιχειρήσεις 
ανάλογα των αναγκών τους και των αναπτυξιακών τους προοπτικών. Μεταξύ άλλων θα 
παρέχονται χαμηλότοκα δάνεια με ευνοϊκούς όρους και  εγγυήσεις για την κάλυψη της 
επενδυτικής τους δραστηριότητας και των κεφαλαίων κίνησης,  καθώς και μικροπιστώσεις 
κυρίως σε νέους επιχειρηματίες για την έναρξη και την υποστήριξη της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας. Σε σημαντικό βαθμό επίσης, και ειδικότερα για τις ανάγκες της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας υψηλής έντασης γνώσης, θα αξιοποιηθούν εργαλεία επιχειρηματικών 
κεφαλαίων όπως venture capitals, business angels, seed capital, early stage VC κλπ.  

Την περίοδο αυτή υλοποιείται σειρά εκ των προτέρων αξιολογήσεων χρηματοδοτικών 
μέσων,  προκειμένου να διασφαλιστεί ότι με την χρήση τους θα επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 
κάλυψη του υπάρχοντος επενδυτικού κενού και η βέλτιστη αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα των δομών διαχείρισής τους. Με την ολοκλήρωση των μελετών αυτών θα 
είναι άμεσα εφικτή η ενεργοποίηση των διαδικασιών για την υλοποίησή τους. 

Με τον συνδυασμό των χρηματοδοτικών μέσων ενίσχυσης που προβλέπονται στο πλαίσιο 
του ΕΠΑνΕΚ, των εξαγγελθέντων μέτρων ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις αλλά και των νέων 
μέτρων και πολιτικών για την αναδιάρθρωση  του ιδιωτικού χρέους, αναμένεται σε σχετικά 
σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση ρευστότητας στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 

 

 
 

Ο Γενικός Γραμματέας  
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