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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερωτικές δράσεις Ε.Β.Ε.Π. και Ε.Α.Τ.
για τα χρηματοδοτικά εργαλεία των ΜμΕ
Στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των
επιχειρήσεων σε πηγές προνομιακής χρηματοδότησης για την κάλυψη αναγκών της αγοράς, με
σκοπό να στηρίξουν και να ενισχύσουν τη διαφοροποίηση, την καινοτομία και την ανάπτυξη των
ελληνικών επιχειρήσεων παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν η
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς,
με θέμα: «Υφιστάμενα και νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία από την HDB».
Απευθύνοντας χαιρετισμό, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, μεταξύ άλλων, παρουσίασε με γραφήματα την κατάσταση των
ευρωπαϊκών

και

ελληνικών

ΜμΕ

σύμφωνα

με

τους

οικονομικούς

δείκτες

και

το

ευρωβαρόμετρο των μικρομεσαιών, όπως συνημμένα επισυνάπτονται. Τόνισε ότι η
παρουσίαση στην ημερίδα υφιστάμενων και νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων από την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB αποτελεί την απαρχή μιας σειράς κοινών δράσεων, ενημερωτικού
χαρακτήρα, και όχι μόνο. Επισήμανε ότι, στα τέλη Σεπτεμβρίου, Ε.Β.Ε.Π. και Ε.Α.Τ.
συνυπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, στους στόχους του οποίου εμπεριέχεται και η διερεύνηση
των αναγκών και των χρηματοδοτικών κενών των επιχειρήσεων, με έμφαση σε αυτές που
δραστηριοποιούνται στο ναυτιλιακό κλάδο, καθώς η περιοχή του Πειραιά, παραδοσιακά, φιλοξενεί
τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και πολλές μικρομεσαίες υποστήριξης της ναυτιλίας.
Όπως ανέφερε, η εκδήλωση στόχευσε στην ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου του Πειραιά
και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι, κύρια αποστολή της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω
της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους σε πηγές χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση και
κάλυψη τυχόν δυσλειτουργιών της αγοράς. Στο πλαίσιο των κοινών δράσεων ενθάρρυνσης και
ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, μέσω της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, σημειώνεται ο
σημαίνοντας ρόλος της Ε.Α.Τ. στο να παράσχει ενημέρωση, καθοδήγηση και στήριξη, μέσα από
σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν, δίνοντας την ευκαιρία
ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η πρόσβαση των οποίων στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα είναι από δυσχερής έως και αδύνατη.
Έως σήμερα, η Ε.Α.Τ. έχει συμβάλει ουσιαστικά στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας, με δάνεια αξίας άνω των € 8,4 δις., ενώ βοήθησε και στη δημιουργία 18.600 νέων
θέσεων εργασίας και σκοπεί στην προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της
οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Τα εννέα υφιστάμενα και νέα προϊόντα,
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σύμφωνα με τους πίνακες που επισυνάπτονται στην ανάλυση της ΕΑΤ, έχουν αρχικό ποσό
χρηματοδότησης 2,7 δις ευρώ με δυνατότητα αύξησης.
«Η Ε.Α.Τ. ήρθε κοντά μας. Για να μας ενημερώσει, να μας καθοδηγήσει, αλλά και να μας
βοηθήσει στα δύσκολα… Στην πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πηγές προνομιακής
χρηματοδότησης.

Σε

μία

περίοδο

ευρωπαϊκής

αβεβαιότητας,

αναμονής

και

στασιμότητας, οι ελληνικές ΜμΕ πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά, ώστε να
καλύψουμε

την

απόσταση

που

δημιουργήθηκε

την

μνημονιακή

περιόδο.

Ας

αξιοποιήσουμε, λοιπόν, στο μάξιμουμ τις δυνατότητες που μας παρέχει», κατέληξε ο κ.
Κορκίδης.
Τις

βασικές

εισηγήσεις-παρουσιάσεις

Σουγιουτζόγλου
Τσαγκαράκης

Στέργιος,
Γεώργιος,

για

Γενικός
Διευθυντής

τα

χρηματοδοτικά

Διευθυντής

εργαλεία

έκαναν

Χρηματοδοτικών

Δανείων/Εγγυήσεων

και

οι

κ.κ.

Προϊόντων,

Παπαγεωργίου

Παναγιώτης, Διευθυντής Καινοτομίας. Επίσης, της εκδήλωσης του Ε.Β.Ε.Π και της Ε.Α.Τ.
επακολούθησε ενημέρωση με θέμα «Το Χρηματιστήριο ως Μοχλός Ανάπτυξης των
Επιχειρήσεων» με ομιλητή τον κ. Ευάγγελο Χαρατσή, Πρόεδρο & Διευθύνοντα
Σύμβουλο της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής. Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση
εκπροσώπων επιχειρήσεων, που παρακολούθησαν τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις.
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