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Συστάσεις για τόνωση της ρευστότητας στις µµε  
Τι προτείνει η οµάδα εργασίας για τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας  
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 
Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 
 

Σειρά συστάσεων για την έναρξη παροχής ρευστότητας προς την πραγµατική 
οικονοµία και συγκεκριµένα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις απευθύνει προς την 
κυβέρνηση, τις τράπεζες και τους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς µε έκθεσή της η 
οµάδα εργασίας που έχει συσταθεί για την ανάλυση και επίλυση του προβλήµατος.  

Η οµάδα αυτή, που περιλαµβάνει εκπροσώπους των τεσσάρων µεγαλύτερων 
εγχώριων τραπεζών, εκπροσώπους των µµε (Επιµελητήρια, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), 
υπαλλήλους του υπουργείου Ανάπτυξης, της ΕΤΕπ, του ΕΤΑΕ, του ΕΤΕΑΝ και της 
οµάδας δράσης για την Ελλάδα, κρίνει ότι άµεσα θα πρέπει να υπάρξουν 
παρεµβάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης, ενώ µε βάσει την εµπειρία της 
τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, προχωρεί και στην κατάθεση 
προτάσεων εν όψει εφαρµογής της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020.  

Η Ελληνική Ενωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ήταν η διοργανωτική και προεδρεύουσα αρχή 
των συνεδριάσεων της οµάδας εργασίας. 

Οι προτάσεις και οι συστάσεις που κατατίθενται στην παρούσα έκθεση και 
απευθύνονται σε διαφορετικά εθνικά και ευρωπαϊκά επίπεδα λήψης αποφάσεων 
έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι σε µια περίοδο παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης 
δεν χάνονται πολύτιµες επενδυτικές ικανότητες λόγω της αδυναµίας έγκαιρης 
υλοποίησης, η οποία αποδίδεται είτε στις διοικητικές αδυναµίες κατά το σχεδιασµό 
και την εκτέλεση των ΜΧΤ είτε στην έλλειψη πολιτικής βούλησης και στην ανεπαρκή 
συνεργασία µεταξύ των βασικών ενδιαφεροµένων που συµµετέχουν στη διαδικασία. 

Επτά βασικοί άξονες 

Επιγραµµατικά, η έκθεση επικεντρώνεται σε επτά θεµελιώδη στοιχεία. Συγκεκριµένα: 

1. Στην ανάγκη για µεγαλύτερη ευελιξία στα µελλοντικά προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Η 
ευελιξία αφορά τη γεωγραφική ανακατανοµή των ΜΧΤ και την απλοποίηση των 
διοικητικών απαιτήσεων που συνδέονται µε τα υφιστάµενα ΜΧΤ, σε σχέση κυρίως µε 
τις διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων, παρακολούθησης, κατάρτισης εκθέσεων και 
αξιολόγησης.  

Εµφαση θα πρέπει να δοθεί στον περιορισµό του αριθµού των θεµατικών στόχων και 
στη διασφάλιση του έγκαιρου δανεισµού των µµε µε µετρήσιµα αποτελέσµατα. 

2. Στη µεγιστοποίηση του αντίκτυπου των ΜΧΤ στην Ελλάδα χάρη στη µεγάλη 
αύξηση των διαθέσιµων µέσων παροχής κεφαλαίων κίνησης για τις µµε. Αν δεν 
βρεθούν λύσεις για το κεφάλαιο κίνησης, υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος να µην 
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ενισχυθεί η θέση ρευστότητας αλλά και το σκέλος της ζήτησης των βιώσιµων 
ελληνικών µµε. 

3. Στις νέες προσεγγίσεις για την αποτίµηση των παρεχόµενων ασφαλειών σε σχέση 
µε τα ΜΧΤ. Η παροχή εγγυήσεων από τις µµε στην Ελλάδα βασίζεται σε µεγάλο 
βαθµό στην ακίνητη περιουσία.  

Η οµάδα εργασίας καταθέτει προτάσεις για τον τρόπο διάρθρωσης της 
αναπροσαρµογής της αξίας των µέσων που παρέχονται ως εγγυήσεις. 

4. Στις µελλοντικές δράσεις χρηµατοοικονοµικής τεχνικής θα πρέπει να ανατεθούν σε 
διάφορους φορείς υλοποίησης αφού ληφθεί υπόψη η εµπειρογνωµοσύνη και η 
προστιθέµενη αξία που µπορούν να προσφέρουν στις διάφορες δοµές, τόσο σε 
επίπεδο ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών όσο και σε επίπεδο µµε.  

Σηµειώθηκε ιδιαίτερα η από κοινού δυνατότητα του ΕΤΑΕ, της ΕΤΕπ και του ΕΤΕΑΝ 
να αυξήσουν τα προϊόντα χαρτοφυλακίου εγγυήσεων, επιτυγχάνοντας µε τον τρόπο 
αυτόν τη δυνατότητα κεφαλαιακής αρωγής για τις ενδιάµεσες τράπεζες και 
καλύτερους όρους για τις µµε. 

5. Στη βελτίωση των προσπαθειών συντονισµού διαφόρων δραστηριοτήτων και 
µέσων σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

Η ενίσχυση των εν λόγω προσπαθειών και η αύξηση της ορατότητας των 
επιχειρησιακών ενεργειών καθώς επίσης και των επιπέδων απόδοσης των ΜΧΤ είναι 
υψίστης σηµασίας για τη διαδικασία ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας. 

6. Στην ανάγκη αποτελεσµατικής ενηµέρωσης των µµε ως τελικών χρηστών σχετικά 
µε τη διαφορά µεταξύ των µη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων και της επιστρεπτέας 
χρηµατοδότησης.  

Μια σαφής διάκριση µεταξύ των δύο µέσων µπορεί να συµβάλει καταλυτικά στην 
αλλαγή του επιχειρησιακού µοντέλου των µµε. 

7. Στην ανάγκη χάραξης ολοκληρωµένης πολιτικής για τις µµε στην Ελλάδα που θα 
περιλαµβάνει τις προτεραιότητες της νέας περιόδου προγραµµατισµού του ΕΣΠΑ 
2014-2020.  

Μια τέτοια πολιτική για τις µµε συµβάλλει επίσης στη µετεξέλιξη του καταναλωτικού 
µέχρι σήµερα µοντέλου ανάπτυξης της χώρας σε ανταγωνιστικό, εξωστρεφές 
µοντέλο µε επίκεντρο την ανάπτυξη. 

Γενικό, πάντως, συµπέρασµα της οµάδας εργασίας, είναι ότι το πιο σηµαντικό 
πρόβληµα που αντιµετωπίζει την περίοδο αυτή µεγάλος αριθµός µµε, λόγω της 
παρατεταµένης ύφεσης, είναι η διασφάλιση της βιωσιµότητάς τους.  
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Η βιωσιµότητα µπορεί να υποστηριχθεί από διαθέσιµα πιστωτικά προγράµµατα που 
θα έχουν ως στόχο τη µείωση του υφιστάµενου κόστους δανεισµού (επί του 
παρόντος τα επιτόκια για τις βιώσιµες επιχειρήσεις µε επαρκείς εγγυήσεις 
κυµαίνονται από 8% έως 11%).  

Τα υπάρχοντα ΜΧΤ, που προσφέρουν χαµηλό κόστος δανεισµού, απαγορεύουν την 
αναχρηµατοδότηση των υφιστάµενων (και εξυπηρετούµενων) πιστωτικών 
διευκολύνσεων.  

Η οµάδα εργασίας προτείνει -µε βάση συγκεκριµένα πιστωτικά κριτήρια- να 
επιτρέπεται η αναχρηµατοδότηση των δανείων τους από τα ΜΧΤ, καθώς µε τον 
τρόπο αυτόν θα µειωθεί σηµαντικά το συνακόλουθο κόστος δανεισµού. 

Αναγκαία µέτρα  

Σύµφωνα µε την οµάδα εργασίας, ένα ζήτηµα που εξετάζεται επανειληµµένως από 
την οµάδα εργασίας σε τεχνικό επίπεδο αφορά τις διοικητικές απαιτήσεις που 
συνδέονται µε τα υφιστάµενα ΜΧΤ, σε σχέση κυρίως µε τις διαδικασίες υποβολής 
αίτησης, παρακολούθησης, κατάρτισης εκθέσεων και αξιολόγησης στο πλαίσιο των 
απαιτήσεων του ΕΤΕΑΝ, της ΕΤΕπ- συνολικό δάνειο και του ΕΤΑΕ - προϊόντα 
JEREMIE. 

Ολοι οι συµµετέχοντες συµφωνούν µε την παρατήρηση ότι οι συγκεκριµένες 
απαιτήσεις και διαδικασίες θεωρούνται υπερβολικές, συχνά αποθαρρύνουν τους 
ενδιαφερόµενους πελάτες - µµε να υποβάλουν αίτηση και ότι έχουν τεράστια 
περιθώρια απλοποίησης και εξορθολογισµού.  

Η οµάδα εργασίας κατέθεσε συγκεκριµένα µέτρα για την απλοποίηση των 
διοικητικών απαιτήσεων που συνδέονται µε τους ΜΧΤ. 

Το υπουργικό επίπεδο 

Συγκεκριµένα, η οµάδα εργασίας συνιστά στον υπουργό Ανάπτυξης να αναλάβει 
πρωτοβουλίες για να επέλθουν ταχύρυθµες αλλαγές στους ΜΧΤ κατά την τρέχουσα 
περίοδο προγραµµατισµού.  

Η στήριξη των συγκεκριµένων αλλαγών πρέπει να είναι ισχυρή και να ξεκινήσει 
τώρα.  

Ο υπουργός οφείλει να θέσει εκ νέου το ζήτηµα αυτό στις προσεχείς συναντήσεις του 
µε τον επίτροπο Hahn, σε σχέση π.χ. µε τις επιλογές που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τη 
γεωγραφική ανακατανοµή.  

Επίσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή κατανοµή πόρων και να 
αποφευχθεί η επικάλυψη προγραµµάτων, οι γενικές γραµµατείες του υπουργείου 
Ανάπτυξης µπορούν αναµφίβολα να διαδραµατίσουν στρατηγικό ρόλο για τον 
καθορισµό των πιο κατάλληλων και αποδοτικών µηχανισµών κατανοµής. 
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Παράλληλα, επαναλαµβάνει την εκτίµηση που διατύπωσε στις κοινές της προτάσεις 
του Ιουνίου 2013, σύµφωνα µε την οποία η άµεση εφαρµογή των υφιστάµενων 
χρηµατοδοτικών διευκολύνσεων έχει κεφαλαιώδη σηµασία, ακόµα και αν ορισµένες 
διοικητικές και τεχνικές λεπτοµέρειες δεν έχουν ακόµα διευθετηθεί. 

Απαιτήσεις εγγυήσεων  

Οι απαιτήσεις εγγυήσεων για τις µµε που συµµετέχουν στα προγράµµατα 
χρηµατοδότησης του ΕΣΠΑ πρέπει να επαναπροσδιοριστούν σε ό,τι αφορά τα 
επίπεδα και την αποτίµησή τους.  

Συνήθως, η µοναδική εγγύηση που µπορούν να προσφέρουν οι µµε στις τράπεζες 
είναι η ακίνητη περιουσία τους.  

Ωστόσο, το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού υπόκειται σε διαφορετικές µεθόδους 
αποτίµησης στην Ελλάδα, καθιστώντας έτσι την αξία της εγγύησης ανεπαρκή και/ή 
µη αποδεκτή έναντι των µµε. 

Η οµάδα εργασίας προτείνει τη θέσπιση, σύµφωνα µε το πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων, ενός καινοτόµου µέσου επιµερισµού του κινδύνου µε διττό στόχο: την 
αύξηση της µεσοπρόθεσµης αξίας της ακίνητης περιουσίας που παρέχεται ως 
εγγύηση και, κατά συνέπεια, την αύξηση των διαθέσιµων νέων δανείων για τις µµε 
µέσω βελτιωµένων επιπέδων τιµολόγησης. 

Ο εν λόγω µηχανισµός επιµερισµού του κινδύνου είναι ένα προϊόν που έχει ως στόχο 
να εγγυηθεί τη µελλοντική προβλεπόµενη αύξηση της αξίας της παρεχόµενης 
εγγύησης για καθορισµένη χρονική περίοδο.  

Οι απαιτήσεις εγγυήσεων που ισχύουν την περίοδο αυτή στην Ελλάδα πρέπει να 
επανεξεταστούν σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες εφαρµογής τους και τις µεθόδους 
αποτίµησης. 

Η τρέχουσα διαδικασία η οποία προβλέπει την εφαρµογή των τιµών που 
ισχύουν/επικρατούν στην αγορά αποτελεί εµπόδιο για την αύξηση του όγκου των 
πιστώσεων προς τις µµε.  

Για το λόγο αυτό, η οµάδα εργασίας προτείνει να εξεταστούν τρεις διαφορετικές 
επιλογές: 

1. Η αξία της ακίνητης περιουσίας που παρέχεται ως εγγύηση να βασίζεται στα 
επίπεδα φορολόγησης του ενεργητικού στοιχείου, όπως έχουν διαµορφωθεί τα 
τελευταία πέντε έτη. 

2. Επίσης, προκειµένου να αυξηθεί η αξία της ακίνητης περιουσίας που παρέχεται ως 
εγγύηση, για την εκτίµηση του ύψους της τιµής θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και 
τα έξοδα κατασκευής που πραγµατοποιήθηκαν. Η ορθή εφαρµογή των τραπεζικών 
λογιστικών προτύπων εξακολουθεί να έχει καίρια σηµασία. 
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3. Η θέσπιση ενός µέσου επιµερισµού του κινδύνου για τη χορήγηση 
µικροπιστώσεων και δανείων προς τις µµε που θα τελεί υπό τη διαχείριση ενός 
δηµόσιου φορέα.  

Στο πλαίσιο αυτό θα προβλέπεται ειδικός προϋπολογισµός για την έκδοση µιας 
εγγύησης προς τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα που θα ισχύει για τα επόµενα πέντε 
έτη και θα συνδέεται µε την (υποτιθέµενη / αναµενόµενη) αύξηση της αξίας της 
παρεχόµενης εγγύησης κατά 25%.  

Το εν λόγω µέσο επιµερισµού του κινδύνου θα εκδίδεται µε βάση την εγγύηση που 
παρέχεται για το δάνειο. 

Ωστόσο, η οµάδα εργασίας θα πρέπει να αποσαφηνίσει περαιτέρω το ζήτηµα αυτό 
σε ό,τι αφορά κυρίως τους όρους έκδοσης του εν λόγω µέσου καθώς δεν είναι ακόµα 
σαφές αν οι όροι αυτοί θα ευνοούν την τράπεζα ή τις µµε.  

Επί του παρόντος όµως, συµφωνεί µε την άποψη ότι το εν λόγω µέσο επιµερισµού 
του κινδύνου δεν πρέπει να εγκριθεί για να υποστηρίζει τις υφιστάµενες εγγυήσεις 
ούτε θα πρέπει να χρησιµοποιείται για να συµπληρώνει τα ήδη εκδοθέντα δάνεια. 

Σηµειώνεται ότι το µέσο επιµερισµού του κινδύνου θα εγγυάται τη διαφορά µεταξύ 
της τιµής της αγοράς της ακίνητης περιουσίας που παρέχεται ως εγγύηση και της 
αναπροσαρµοσµένης αξίας για την οποία χρησιµοποιείται µία από τις 
προαναφερθείσες επιλογές υπολογισµού. 

Ολοκληρωµένη πολιτική 

Με βάση τα διδάγµατα που αντλήθηκαν από την τρέχουσα περίοδο χρηµατοδότησης 
και την παρατεταµένη οικονοµική κρίση που πλήττει τη δανειοδοτική ικανότητα και τη 
διαθεσιµότητα προσιτής πίστωσης για τις µµε, η οµάδα εργασίας θεωρεί εξαιρετικά 
σηµαντικό οι ελληνικές αρχές να χαράξουν, σε συνεργασία µε όλους τους 
ενδιαφερόµενους φορείς, µια συνολική πολιτική για τις µµε στην Ελλάδα το ταχύτερο 
δυνατό.  

Στόχος του εν λόγω πλαισίου πολιτικής θα πρέπει να είναι η καθιέρωση µιας 
εκτίµησης αναγκών, ο καθορισµός αναπτυξιακών δράσεων, η συµµετοχή όλων των 
ενδιαφεροµένων στη διαδικασία διαβούλευσης, και η ανάδειξη τοµέων 
προτεραιότητας για τη νέα περίοδο προγραµµατισµού του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Στο πλαίσιο αυτό συνιστά: 

1. Την κατάρτιση ενός ενιαίου εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου για τις µµε, το οποίο θα 
περιλαµβάνει και ένα συντονιστή για τις επιµέρους πολιτικές που υλοποιούνται από 
τα αρµόδια υπουργεία σε σχέση µε τις µµε. 

2. Τη χάραξη µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για τις µµε που θα λάβει υπόψη σκέψεις 
εµπειρογνωµόνων σχετικά µε τη µορφή που θα πρέπει να λάβει το νέο µοντέλο 
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οικονοµικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, τους παράγοντες που θα υλοποιήσουν την 
αλλαγή του και τις χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις που είναι αναγκαίες για την 
υποστήριξή του. 

3. Την αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα 
κατά τον σχεδιασµό των ΜΧΤ µε στόχο τη στήριξη ενός πολιτικού πλαισίου για τις 
µµε στην Ελλάδα. Πρέπει να εκπονηθεί, να προωθηθεί και να δοκιµαστεί στην πράξη 
µια πραγµατικά έξυπνη στρατηγική εξειδίκευσης που θα προωθεί την καινοτοµία 
µέσω διαδικασιών που θα ξεκινούν από τη βάση και θα καταλήγουν στην κορυφή. 

4. Πρέπει να εξεταστούν οι τοµείς στους οποίους θα επικεντρωθεί το εν λόγω πλαίσιο 
πολιτικής για τις µµε, µεταξύ άλλων σε σχέση µε τον εξαγωγικό προσανατολισµό, την 
προστιθέµενη αξία και την ικανότητα καινοτοµίας.  

Οι τοµείς που θα συµβάλουν σε αυτά τα σηµεία αναφοράς της ελληνικής οικονοµίας 
υπάρχουν στην Ελλάδα, π.χ. η επικέντρωση των µµε στη διατροφή και στα βιολογικά 
γεωργικά τρόφιµα, στον περιβαλλοντικό τοµέα, στον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας και 
ένδυσης ή στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας· επίσης, η 
δραστηριοποίησή τους στον τοµέα της υγείας. 

5. Μια ολοκληρωµένη πολιτική θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη συνεργασία 
µεταξύ της βιοµηχανίας και των ερευνητικών δικτύων και να στηριχθεί σε µεγάλο 
βαθµό στην ακαδηµαϊκή τεχνογνωσία και την ερευνητική καινοτοµία που είναι 
διαθέσιµες στη χώρα.  

Η σύσφιγξη των δεσµών µεταξύ της έρευνας και των µµε θα αποτελέσει ζωτικό 
στοιχείο για την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα τα επόµενα χρόνια στην 
Ελλάδα. 

Αναχρηµατοδότηση των δανείων  

Ως προς την αναχρηµατοδότηση των δανείων για τις µµε, η οµάδα εργασίας 
προτείνει να αξιοποιηθούν στο έπακρο όλα τα υφιστάµενα διαπραγµατευτικά µέσα 
µεταξύ των τραπεζών και των µµε σε ό,τι αφορά την αναχρηµατοδότηση ή και την 
αναδιάρθρωση των υφιστάµενων δανείων. Μάλιστα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί σε µια εφικτή µείωση των επιτοκίων. 

Οπως αναφέρεται στη µελέτη, είναι σηµαντικό να δηµιουργηθούν ισότιµοι όροι 
ανταγωνισµού σε σχέση κυρίως µε τις δυνατότητες που έχουν οι εθνικές αρχές στην 
Ελλάδα να παρέχουν στις µµε επιλογές αναχρηµατοδότησης ανάλογες µε εκείνες 
που παρέχουν στους ιδιώτες και στα νοικοκυριά (π.χ., αποπληρωµή του δανείου σε 
περισσότερες δόσεις). Το ισχύον νοµικό πλαίσιο δεν προβλέπει καµία τέτοια επιλογή. 

Συνδυασµός επιχορηγήσεων και πιστωτικών διευκολύνσεων 
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Στην έκθεσή της, η οµάδα εργασίας συµµερίζεται την άποψη ότι τα προγράµµατα 
επιχορήγησης της ΕΕ θα πρέπει να συνδυαστούν µε πιστωτικές διευκολύνσεις των 
εγχώριων τραπεζών προκειµένου να υποστηριχθεί η ρευστότητα στην πραγµατική 
οικονοµία της Ελλάδας.  

Η βελτίωση της απευθείας στήριξης των µµε, στην οποία περιλαµβάνονται και οι όροι 
πρόσβασης σε επιχορηγήσεις και στη χρηµατοδότηση, υποστηρίζεται από την οµάδα 
εργασίας.  

Γι' αυτό και υποστηρίζει: 

* Τη διαθεσιµότητα των στοιχείων σχετικά µε τα µέσα της απευθείας στήριξης τα 
οποία δείχνουν την πρόοδο που σηµειώνεται σε σχέση µε την εκταµίευση των 
επιχορηγήσεων για τις µµε. 

* Την υποστήριξη των ελληνικών µµε από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για 
διάφορα προγράµµατα που προκηρύσσονται την περίοδο αυτή από τους φορείς 
υλοποίησης.  

Μάλιστα θεωρείται ως άκρως αναγκαίο να καταρτιστεί ένα συνεκτικό στρατηγικό 
σχέδιο που θα εξυπηρετεί τις προτεραιότητες χρηµατοδότησης της προσεχούς 
περιόδου προγραµµατισµού. 

Ο συνδυασµός επιχορηγήσεων µε χρηµατοδοτικά δάνεια και προγράµµατα 
εγγυήσεων πρέπει να αποσαφηνιστεί.  

Το σηµαντικότερο είναι να αποφευχθούν οι υπερβολικές διοικητικές πολυπλοκότητες 
και καθυστερήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής.  

 


