
 «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» - 23/1/2015  www.sate.gr 

Οκτώ χρηµατοδοτικά εργαλεία για ενίσχυση της 
ρευστότητας 
ΕΤΕΑΝ: ∆ράσεις µε τη συµµετοχή τραπεζών για την κάλυψη κεφαλαιακών 
αναγκών των µµε 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
  

 

 
 
 
Οκτώ δανειοδοτικά προγράµµατα που έχουν δηµιουργηθεί από κεφάλαια του ΕΤΕΑΝ και 
των εµπορικών τραπεζών έχουν στη διάθεσή τους οι µµε, προκειµένου να καλύψουν τις 
χρηµατοδοτικές τους ανάγκες. 
Αν και οι χορηγήσεις γίνονται υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτουν τα πιστωτικά 
ιδρύµατα, τα εν λόγω εργαλεία αποτελούν σήµερα σχεδόν την αποκλειστική δίοδο 
παροχής ρευστότητας προς τις µµε. 
Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, αρκετές είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κατορθώσει να 
χρηµατοδοτηθούν, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστηµα, όπου η λειτουργία του πιστωτικού 
τοµέα εξοµαλύνεται. 
Τα εν εξελίξει χρηµατοδοτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις συνοπτικά είναι: 
1. Επιχειρηµατική επανεκκίνηση: Αφορά την παροχή δανείων µε ευνοϊκούς όρους µε 
στόχο την προώθηση της επιχειρηµατικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης και την 
ενίσχυση των επενδύσεων. 
Τα δάνεια αυτά αφορούν: α) Χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών επενδυτικών σχεδίων που 
υπάχθηκαν στο Ν. 3299/2004, που εντάχθηκαν σε άλλα προγράµµατα κρατικής 
ενισχύσεως, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, δεν έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα 
κρατικής ενισχύσεως και δεν έχουν υλοποιηθεί. β) Χρηµατοδότηση κεφαλαίου κινήσεως 
ειδικού σκοπού, για την κάλυψη: αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα και αυτοτελών 
επιχειρηµατικών αναγκών που σχετίζονται µε το εµπορικό / συναλλακτικό κύκλωµα της 
επιχειρήσεως. 
2. Γενική επιχειρηµατικότητα (Alpha Bank): Αφορά τη χορήγηση δανείων µε 
ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στον επενδυτικό νόµο (Ν. 
3908/25.01.2011). Τα κεφάλαια της δράσης προέρχονται από τη συνεπένδυση του 
ΕΤΕΑΝ και της Alpha Bank, η οποία υλοποιεί και το πρόγραµµα. Συνοπτικοί όροι 
δανεισµού: Υψος δανείου: από 50.000 έως 800.000 ευρώ. ∆ιάρκεια δανείου: από 5 έως 
10 έτη, µε δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη. 
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3. Καινοτόµα επιχειρηµατικότητα, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιµα, ποτά (Τράπεζα 
Πειραιώς):Αφορά τη χορήγηση δανείων µε ευνοϊκούς όρους για τη χρηµατοδότηση 
επενδύσεων από επιχειρήσεις στους τοµείς Καινοτόµα Επιχειρηµατικότητα, Εφοδιαστική 
Αλυσίδα, Τρόφιµα, Ποτά. Συνοπτικοί όροι δανεισµού: Υψος δανείου: από 50.00 έως 
500.000 ευρώ. ∆ιάρκεια δανείου: από 5 έως 10 έτη, µε δυνατότητα έντοκης περιόδου 
χάριτος έως 2 έτη. 
4. Εξωστρέφεια (Eurobank): Αφορά τη χορήγηση δανείων µε ευνοϊκούς όρους για τη 
χρηµατοδότηση επενδυτικών - επιχειρηµατικών σχεδίων που έχουν σχέση µε την 
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Η δράση συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο 
Επιχειρηµατικότητας του ΕΤΕΑΝ και τη Eurobank. Συνοπτικοί όροι δανεισµού: Υψος 
δανείου: από 50.000 έως 500.000 ευρώ. ∆ιάρκεια δανείου: από 5 έως 10 έτη, µε 
δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη. 
5. Επιχειρηµατικότητα των νέων (Εθνική Τράπεζα): Αφορά τη χορήγηση δανείων µε 
ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στον επενδυτικό νόµο (Ν. 
3908/25.01.2011). Η δράση συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΕΑΝ και την Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος. Συνοπτικοί όροι δανεισµού: Υψος δανείου: από 30.000 έως 300.000 ευρώ. 
∆ιάρκεια δανείου: από 5 έως 10 έτη, µε δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη. 
6. Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηµατικότητα: Αφορά τη χορήγηση δανείων 
επενδυτικού σκοπού ή και επιχειρηµατικής ανάπτυξης σε υπό σύσταση, νέες και 
υφιστάµενες επιχειρήσεις, µικρές και πολύ µικρές, που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται 
να δραστηριοποιηθούν στη νησιωτική Ελλάδα, µε ελκυστικούς όρους. Τα δάνεια είναι 
επενδυτικού σκοπού ή και επιχειρηµατικής ανάπτυξης και καλύπτουν το 70% των 
δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 30% θα το εισφέρει υποχρεωτικά η επιχείρηση πριν από την 
εκταµίευση. Το επιτόκιο του δανείου είναι σταθερό και ύψους 2,8%, ενώ για τις 
επιχειρήσεις µε έδρα σε νήσους µε πληθυσµό µικρότερο των 3.100 κατοίκων (βάσει 
στοιχείων απογραφής 2011) το επιτόκιο είναι µηδενικό. Το ύψος δανείου µπορεί είναι 
από 10.000 και έως 30.000 ευρώ ανά επιχείρηση. 
7. Θεµατικός Τουρισµός, Αφαλάτωση, ∆ιαχείριση Απορριµµάτων, Πράσινες 
Υποδοµές, Πράσινες Εφαρµογές, ΑΠΕ (Εθνική Τράπεζα): Αφορά τη χορήγηση 
δανείων µε ευνοϊκούς όρους για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων από επιχειρήσεις στους 
τοµείς: Θεµατικός Τουρισµός, Αφαλάτωση, ∆ιαχείριση Απορριµµάτων, Πράσινες 
Υποδοµές, Πράσινες Εφαρµογές, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Η δράση 
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΕΑΝ και την Εθνική Τράπεζα. Συνοπτικοί όροι δανεισµού: 
Υψος δανείου: από 50.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ. ∆ιάρκεια δανείου: από 5 έως 10 έτη, 
µε δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη. 
8. Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας (Τράπεζα Πειραιώς): Μέσω του Ταµείου 
Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας µπορούν να λάβουν δάνειο όλοι οι αγρότες, οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων και οι 
λοιποί επενδυτές που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τοµέα, µε την προϋπόθεση ότι 
έχουν ενταχθεί σε ένα από τα παρακάτω µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007-2013: 121 (Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων), 123 Α (Αύξηση της αξίας 
των γεωργικών προϊόντων), 311 (∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες), 
312 (Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων), 313 Β 
(Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων). Ποσό δανείου: Το ποσό που προβλέπεται 
ως ιδιωτική συµµετοχή στην Απόφαση Υπαγωγής για κάθε επενδυτικό σχέδιο. ∆ιάρκεια: 
5 έως 10 έτη, µε δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 µήνες. 
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