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Θέμα : Χρηματοδότηση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων 
στήριξης 

 

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί, 
 

Από την έναρξη της λήψης των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε 
υγειονομικό επίπεδο έχει ανακοινωθεί και έχει αρχίσει να υλοποιείται δέσμη μέτρων 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην οικονομική ζωή. 
Οι κύριες προσδοκίες των επιχειρήσεων και εν γένει της αγοράς είχαν επικεντρωθεί 
στα ειδικά συγχρηματοδοτούμενα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προ-
γράμματα επιχειρηματικών πιστοδοτήσεων μέσω των Τραπεζών, τα οποία σχεδιάστη-
καν με σκοπό τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της 
πανδημίας του covid 19 στην οικονομία. 
Και τα δύο προγράμματα που υλοποιούνται (ΤΕΠΙΧ ΙΙ και  Πρόγραμμα Χρηματοδό-
τησης Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας)  προβλέπουν την κοινή συμμετοχή πόρων 

από τις εμπορικές τράπεζες και την ΕΑΤ  ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν περισ-
σότερη μόχλευση κεφαλαίων και κατά συνέπεια περισσότερη διαθέσιμη ρευστότητα 
για την αγορά. 
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Η μηχανική του ΤΕΠΙΧ ΙΙ προέβλεπε την καθολική επιδότηση των τόκων για τη 
πρώτη διετία της χρηματοδότησης καθώς και του 40% για το υπόλοιπο διάστημα. Το 
συνολικό ποσό μετά από και τις αυξήσεις έφτασε το 1,3 δις ευρώ. Ταυτόχρονα τα 
αιτήματα στις Τράπεζες υπερκάλυψαν σχεδόν έξι φορές το συγκεκριμένο ποσό 
αποδεικνύοντας τις τεράστιες ανάγκες τις αγοράς για άμεση ενίσχυση της ρευστότη-
τας και την ανεπάρκεια του προγράμματος από άποψη πόρων. Επίσης αξίζει να 

σημειωθεί το γεγονός πως το ΤΕΠΙΧ ΙΙ χρηματοδοτεί μόνο το επιτόκιο και όχι τις 
εξασφαλίσεις της χρηματοδότησης, ενώ διατηρήθηκε το σύνηθες μοντέλο αξιολόγη-
σης των τραπεζών στην εγκριτική διαδικασία, οδήγησε σε εγκρίσεις δανείων κυρίως 
σε επιχειρήσεις οι οποίες διέθεταν ήδη σημαντικές εξασφαλίσεις (ακίνητα, κάλυμμα 
μετρητών, φορείς με υψηλή οικονομική επιφάνεια), επιχειρήσεις δηλαδή που θα 
είχαν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και στην προγενέστερη της κρίσης της 
πανδημίας κατάσταση και απλώς απέκτησαν πρόσβαση σε ιδιαίτερα φθηνά επιδο-
τούμενα κεφάλαια, με τις τράπεζες να τις προτιμούν (λόγω μειωμένου ρίσκου) 
αφήνοντας εκτός χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεις με μεγαλύτερες ανάγκες. Την ίδια 
στιγμή η επιτοκιακή επιβάρυνση στις πρώτες επιδοτούμενες περιόδους εμφανίζεται 
ιδιαίτερα υψηλή στις εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί από τις τράπεζες, μέχρι στιγμής, 

αφού η τιμολόγηση δεν επηρεάζει την διαπραγμάτευση με την επιχείρηση με το 
επιτόκιο της πρώτης περιόδου να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από κρατικούς πόρους 
όσο ψηλό και να είναι. 
Το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας, που ακολούθησε 
μέσα στον Ιούνιο, είχε διαφορετικό σχεδιασμό και γι’ αυτό το λόγο δημιούργησε 
ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες στη αγορά. Εδώ οι πόροι της Ε.Α.Τ. κατευθύνθηκαν 
στις εγγυήσεις της χρηματοδότησης προς τη τράπεζα, με το Ταμείο να εγγυάται προς 
τη τράπεζα το 80% κάθε εγκεκριμένου δανείου φιλοδοξώντας έτσι, να κάνει δυνατή 
την παροχή ρευστότητας και σε επιχειρήσεις με λίγες ή καθόλου διαθέσιμες εξασφα-
λίσεις. Το συνολικό ποσό του προγράμματος έφτασε τα 3,5 δις. Δυστυχώς, και σε 
αυτή τη περίπτωση, τα πράγματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμφανίζονται 
ιδιαίτερα δύσκολα. Μετά τη πρώτη φάση αξιολόγησης τα κεφάλαια σχεδόν 
εξαντλήθηκαν μέσα σε τρεις ημέρες, με κύκλους της αγοράς και των τραπεζών 
να μιλούν, και σε αυτή τη περίπτωση, για χρησιμοποίηση των κεφαλαίων σε χρημα-
τοδοτήσεις, κυρίως ,μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή 
εκκρεμούν χιλιάδες αιτήματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα εγκριτικά κέντρα των 
τραπεζών, με τα κεφάλαια να έχουν ουσιαστικά εξαντληθεί και τις Τράπεζες να 
αναμένουν αν θα αυξηθούν, ώστε να προχωρήσουν τη διαδικασία ή να προχωρήσουν 
σε μαζικές απορρίψεις. 
Αφουγκραζόμενοι τις τεράστιες ανάγκες των επιχειρήσεων για άμεση παροχή 
ρευστότητας καλούμε τη Κυβέρνηση να αυξήσει άμεσα τα κεφάλαια, τουλάχιστον, 

του Ταμείου Εγγυοδοσίας, έτσι ώστε, οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτημα και 
πληρούν τα κριτήρια να λάβουν χρηματοδότηση και να μην απορριφθεί το αίτημά 



 
 
 
 

 
 

  

τους μόνο λόγω της έλλειψης κεφαλαίων. Επίσης καλούμε τη κυβέρνηση, την ΕΑΤ 
και τις τράπεζες στον άμεσο σχεδιασμό, μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας, ενός 
προϊόντος με σκοπό τη κάλυψη των μεταχρονολογημένων επιταγών εκδόσεως 
επιχειρήσεων, που υπέστησαν επιπτώσεις στη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας, 

εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της αγοράς. 
 

Η χρηματοδότηση μέσω του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής Ι και ΙΙ αναζωο-
γόνησε τις λήπτριες επιχειρήσεις. Οι διαδικασίες υλοποίησης της επιστρεπτέας 
προκαταβολής ΙΙΙ και της ενίσχυσης μέσω των ιδρυμάτων μικροχρηματοδότησης 

πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, αφού κρίνονται αναγκαίες για την επιβίωση των 
μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.            
Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε πως η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη, πράγμα που καθιστά την λήψη περαιτέρω μέτρων ενίσχυσης της ρευστότη-
τας και προστασίας των επιχειρήσεων, όπως τα προαναφερόμενα, ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 

για τους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους, καθώς αυτές τις κρίσιμες επόμενες 

εβδομάδες θα κριθεί η μορφή της αγοράς και της οικονομικής δραστηριότητας, για 
ένα μεγάλο επόμενο διάστημα. 
 

 

 

Για το Περιφερειακό 

 Επιμελητηριακό Συμβούλιο  

Πελοποννήσου 

Ο Πρόεδρος 

Για την Διοίκηση του 11ου Π.Τ. 
Ν/Α Πελοποννήσου του Οικονομι-

κού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 
 

 

 

 

  

Ιωάννης Παναρίτης Παναγιώτης Κρητικός  
 

 

 


