
« Οι τρέχουσες εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα &

Ο ρόλος του Ταμείου στην ενίσχυση της αγοράς των Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων»

Εκδήλωση με τη συνδιοργάνωση ΕΕΤ – CCIHF 2 Ιουλίου 2013
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αυτό και σε οποιοδήποτε συνοδευτικό παράρτημά του είναι εμπιστευτικές και προορίζονται μόνο για τους παραλήπτες τους
και δεν συνιστούν σύσταση ή προτροπή για λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης. Η χωρίς έγκριση της εταιρίας χρησιμοποίηση, κοινοποίηση, αντιγραφή, τροποποίηση του
περιεχομένου εν όλω ή εν μέρει απαγορεύεται αυστηρά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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Ελλειμμα άμεσης Ρευστότητος

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΧΩΡΕΣ Α: Χώρες χαμηλού κόστους
ΧΩΡΕΣ Β: Χώρες βελτίωσης αποτελεσματικότητας
ΧΩΡΕΣ Γ: Χώρες καινοτομίας, μεταξύ των οποίων ΗΑΕ,ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, 
Γερμανία, Ελβετία, Ιρλανδία, Ισπανία, Σκανδιναβικές Χώρες,,Ταιβάν Κορέα, 
Σιγκαπούρη, Ιαπωνία & Ελλάδα
ΠΗΓΗ: ΙΟΒΕ Στοιχεία Εναρμονισμένης Επιχειρηματικότητας 2011, από το GEM

Ελλάδα: 
Καθιερωμένη
Επιχειρηματικότητα = 
2 x επιχειρ/τητα αρχικών
σταδίων

Χαμηλή δυναμική
επιχειρηματικότητας αρχικών
σταδίων

Υποτονική αναπτυξιακή
προοπτική, 

κίνδυνος απαξίωσης
ανθρώπινου κεφαλαίου

Επιχειρηματικότητα

Ευκαιρίας = Ανάπτυξη

( Ανάγκης ) 3
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Ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός φορέας δημοσίου συμφέροντος με δραστηριότητα
αποκλειστικά εντός Ελλάδος



Ανασχεδιασμός προϊόντων

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ λόγω ΚΡΙΣΗΣ

Aναδιοργάνωση στα πρότυπα της εταιρικής
διακυβέρνησης πιστωτικών ιδρυμάτων (4-eyes
principle, ΠΔΤΕ 2577/2006)

Εξυγίανση καθαρής θέσεως
Dec 
2012

Ανάληψη καθηκόντων από τη νέα Διοίκηση

Dec12-
May 13

Oct
2012

Eξόφληση υποχρεώσεων προς τις τράπεζες-
ανάκτηση αξιοπιστίας και διαπραγματευτικής
ικανότητας

Dec 
2012
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Νοv 12              
–

Apr 13



Συνολικά Κεφάλαια προς διάθεση ≈ €1.000 εκατ
Κεφάλαια Ταμείου: €540 εκατ

Ανασχεδιασμός ΤΕΠΙΧ‐ Αξονες :
α. Aναδιάρθρωση των 5 αρχικών θεματικών Δράσεων, με σκοπό την επέκταση του σκοπού της
χρηματοδότησης στην παροχή άμεσης ρευστότητας στις επιχειρήσεις (κεφάλαιο κινήσεως). 

β. Δημιουργία Ταμείου Δανειοδότησης Αναπτυξιακού Σκοπού με σχέση συνεπένδυσης ΤΕΠΙΧ –
Τραπεζών 1:1 και συνολικό ύψος κεφαλαίων προς επένδυση €550 εκ. 
‐Αυξημένη ελκυστικότητα
‐ευρύ πεδίο συμμετοχής όλων των τραπεζών
‐μείωση επιτοκίου (50%) που επιφέρει η άτοκη συμμετοχή των κεφαλαίων του ΕΣΠΑ

γ. Εισαγωγή διαχειριστικής καινoτομίας στην εφαρμογή της αρχής της μόχλευσης απευθείας με
τον ιδιωτικό τομέα ( Ταμείο Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας)

δ.  Βελτίωση των όρων παροχής εγγύησης για το Ταμείο Εγγυοδοσίας – παραίτηση από το
δικαίωμα προβολής ενστάσεως διζήσεως 6

ΤΑΜΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Η ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΑΝ
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Τράπεζες ΕΤΕΑΝ
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