ΕΘΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
1. Σι είναι το Ε.Σ.Ε.ΑΝ.;
Το ΕΤΕΑΝ κα αποτελζςει ζνα ειδικό Ταμείο ςτιριξθσ των επιχειριςεων, με ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςτισ ΜμΕ αλλά και ςτισ καινοτόμεσ επιχειριςεισ. Ο ειδικόσ αυτόσ φορζασ,
που ιδρφεται με τθ μορφι ανϊνυμθσ εταιρείασ, αναμζνεται να λειτουργιςει ωσ
καταλφτθσ ςτθ ροι κεφαλαίων προσ τισ επιχειριςεισ, αναβακμίηοντασ και
ςυμπλθρϊνοντασ το υφιςτάμενο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, μοχλεφοντασ μζςω
ανακυκλοφμενων δανείων, εγγυιςεων και αντεγγυιςεων, ςυνεπενδφςεων και
ςυμμετοχϊν, ςυνολικοφσ πόρουσ άνω των 2,5 δισ € για τθν επόμενθ διετία.
Βαςικι επιδίωξθ του ΕΤΕΑΝ είναι θ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ των επιχειριςεων ςτθ
χρθματοδότθςθ τθσ ανάπτυξισ τουσ, θ ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ νζων
επιχειριςεων, ιδίωσ από τθ νζα γενιά, θ προϊκθςθ δραςτθριοτιτων και
επιχειριςεων ανταγωνιςτικϊν ςτο διεκνζσ περιβάλλον και θ ενίςχυςθ δθμιουργίασ
και πϊλθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ λεγόμενθσ νζασ ηιτθςθσ του 21 ου αιϊνα.
Το ΕΤΕΑΝ κα αποτελζςει ζνα από τα βαςικά εργαλεία του νζου αναπτυξιακοφ
μοντζλου που χρειάηεται θ χϊρα μασ,
προωκϊντασ τα νζα μζςα
χρθματοοικονομικισ τεχνικισ (financial engineering) και διευκολφνοντασ τθν
πρόςβαςθ των επιχειριςεων ς’ αυτά, ϊςτε να καταςτοφν ανταγωνιςτικζσ.
Το ςυνιςτϊμενο Ταμείο κα υποκαταςτιςει το υφιςτάμενο Ταμείο Εγγυοδοςίασ
Μικρϊν και Πολφ Μικρϊν Επιχειριςεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.),το οποίο παρζχει τα
τελευταία ζξι χρόνια εγγυοδοτικά προϊόντα ςτθν Ελλθνικι αγορά.
Επιςθμαίνεται ότι το ΕΤΕΑΝ, ωσ Ταμείο ςυνεπενδφςεων και ςυμμετοχϊν και όχι
Τράπεηα, δε κα ζρχεται ςε απευκείασ επαφι με τισ επιχειριςεισ. Η λειτουργία αυτι
κα επιτελείται από τισ Τράπεηεσ με τισ οποίεσ κα ςυνεργάηεται, θ επιλογι των
οποίων κα γίνεται με τθ διενζργεια ανοικτϊν διεκνϊν διαγωνιςμϊν.
2. Γιατί ιδρφεται το Ε.Σ.Ε.ΑΝ.;
Η δθμιουργία ενόσ νζου φορζα ςτιριξθσ των ελλθνικϊν επιχειριςεων και κυρίωσ
των ΜΜΕ είναι θ απάντθςθ τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ ςτθν:
 Πιςτωτικι αςφυξία που αιςκάνονται οι ελλθνικζσ ΜΜΕ τον τελευταίο χρόνο
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Ακρίβεια των δανείων από τθν οποία πλιττεται το ςφνολο των ΜΜΕ,
ακρίβεια που αντιςτοιχεί ςε υψθλά επιτόκια και ςε υπερβολικζσ
απαιτοφμενεσ εξαςφαλίςεισ.
Υςτζρθςθ τθσ ελλθνικισ χρθματοπιςτωτικισ και χρθματοδοτικισ αγοράσ
ζναντι τθσ αντίςτοιχθσ αγοράσ κρατϊν – μελϊν τθσ ΕΕ, με αποτζλεςμα οι
εγχϊριεσ ΜΜΕ να δυςκολεφονται να αντιμετωπίςουν τισ ομοειδείσ
επιχειριςεισ τθσ ΕΕ ι τισ μεγάλεσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ.

3. τόχοι του Ε.Σ.Ε.ΑΝ.






Προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και θ ευχερζςτερθ πρόςβαςθ ςε
πλθκϊρα μορφϊν χρθματοδότθςθσ για τθν ίδρυςθ, ανάπτυξθ και
διεκνοποίθςθ δυναμικϊν, καινοτόμων και ελπιδοφόρων επιχειριςεων όλων
των κλάδων τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, νεοϊδρυόμενων και υφιςτάμενων.
Προϊκθςθ των ςυνεπενδφςεων ι ςυμμετοχϊν ςε χρθματοδοτικά ιδρφματα
και μζςα χρθματοοικονομικισ τεχνικισ, διευρφνοντασ και τονϊνοντασ τον
ανταγωνιςμό
Κδρυςθ και διαχείριςθ Ταμείων Χαρτοφυλακίου, Ταμείων Εγγυιςεων,
Ταμείων Δανειοδοτιςεων, Ταμείων Επενδυτικισ Χρθματοδότθςθσ
Διαχείριςθ προγραμμάτων Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ, ΠΔΕ, Κοινοτικϊν,
Διακρατικϊν, ΕΣΠΑ, Διεκνϊν Πολυμερϊν Οργανιςμϊν, ςτα πλαίςια των
αναπτυξιακϊν ςτόχων τουσ.

Και όλα τα ανωτζρω με μεγάλθ ποικιλία προϊόντων/προγραμμάτων όπωσ πχ.
βραχυπρόκεςμα και μεςομακροπρόκεςμα ανακυκλοφμενα δάνεια, προϊόντα
εγγυοδοςίασ, υβριδικισ χρθματοδότθςθσ, venture capital κλπ
4. Σι καινοφριο φζρνει;







Το Ταμείο προςφζρει μια ςειρά ζξυπνων και κατάλλθλων προϊόντων, που
καλφπτουν κενά τθσ ελλθνικισ αγοράσ και τισ ανάγκεσ των ελλθνικϊν
επιχειριςεων, όπωσ προϊόντα ανακυκλοφμενων δανείων, εγγυιςεων και
αντεγγυιςεων, ςυνεπενδφςεων και ςυμμετοχϊν.
Παρζχει τθν αναγκαία ςτιριξθ ςτισ επιχειριςεισ όχι μόνο οικονομικι, αλλά
και ενθμερωτικι και ςυμβουλευτικι, με ευελιξία, αμεςότθτα και ταχφτθτα
(γριγορεσ λφςεισ, απλοφςτευςθ δικαιολογθτικϊν, λιγότερθ γραφειοκρατία)
Αξιοποιεί τισ ανάλογεσ πρακτικζσ των κρατϊν – μελϊν τθσ Ε.Ε., ςε
ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (Ε.Ε)., το Ευρωπαϊκό Ταμείου
Επενδφςεων (ΕΤΕ) και τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων (ΕΤΕπ).
Προςφζρει εναλλακτικζσ λφςεισ χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων, που
μζχρι ςιμερα ιταν ςχεδόν ανφπαρκτεσ ςτθ χϊρα μασ. Ειςάγει για πρϊτθ
φορά ςτθν Ελλάδα τθν «υβριδικι χρθματοδότθςθ» (mezzanine finance) των
ΜΜΕ, τθν χρθματοδότθςθ αρχικϊν ςταδίων μιασ επιχείρθςθσ (early-stage)
και τθ χρθματοδότθςθ «Επιχειρθματικϊν Αγγζλων» (business angels).

5. Πώσ εξαςφαλίηεται θ εφρυκμθ και ορκολογικι λειτουργία του;

2





Το ΕΤΕΑΝ λειτουργεί ωσ χρθματοδοτικό ίδρυμα υπό τθν εποπτεία τθσ
Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, το οποίο ςθμαίνει ότι διζπεται από αυςτθρά
κριτιρια λειτουργίασ και διαρκι ζλεγχο ςτθν κεφαλαιακι επάρκεια και ςτθν
ρευςτότθτα τθσ εταιρείασ και βρίςκεται υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ ςε κζματα λειτουργικοφ
κόςτουσ.
Το ΕΤΕΑΝ αποτελεί Ανϊνυμθ Εταιρεία, με ό,τι προβλζπει ο Νόμοσ
2190/1920 (ςφνταξθ ιςολογιςμϊν ςφμφωνα με τα Διεκνι Λογιςτικά
Πρότυπα, κατάρτιςθ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ)

6. Ποια είναι τα οφζλθ από το νζο Σαμείο;





Άμεςθ απορρόφθςθ κοινοτικϊν κονδυλίων
Ανακυκλοφμενα δάνεια ι άλλα μζςα χρθματοοικονομικισ τεχνικισ που
βοθκοφν τθν μακροβιωςιμότθτα τθσ ΕΤΕΑΝ και περιορίηουν τθν ςπατάλθ
πόρων με τθ μορφι επιχορθγιςεων ι επιδοτιςεων
Θετικά αποτελζςματα ςτθν οικονομικι και περιφερειακι ανάπτυξθ (ίδρυςθ
ι διατιρθςθ χιλιάδων επιχειριςεων, ίδρυςθ ι διατιρθςθ κζςεων εργαςίασ,
φορολογικά ζςοδα κλπ)

7. Πώσ ςυμβάλλει το νζο Σαμείο ςτθν αναπτυξιακι προοπτικι τθσ χώρασ;






το επίπεδο του χρθματοπιςτωτικοφ και επενδυτικοφ ςυςτιματοσ,
παρζχοντασ πρόςκετθ και πολφτιμθ ρευςτότθτα, τονϊνοντασ τον
ανταγωνιςμό μζςω ανοικτϊν διαδικαςιϊν επιλογισ ςυνεπενδυτϊν και
κατευκφνοντασ τα τραπεηικά κεφάλαια και τθν εκνικι αποταμίευςθ προσ τισ
επενδφςεισ που χρειάηεται περιςςότερο θ χϊρα για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξι
τθσ.
το επίπεδο των επιχειριςεων και τθσ επιχειρθματικότθτασ, κα βελτιϊςει
τθν πρόςβαςθ των επιχειριςεων ςτθν χρθματοδότθςθ των επενδφςεων και
τθσ ανάπτυξισ τουσ, κα ανανεϊςει και κα δθμιουργιςει μια πιο δυναμικι
αγορά επιχειρθματικοφ κεφαλαίου ιδίωσ για τισ νζεσ επιχειριςεισ.
το επίπεδο των αναπτυξιακών επενδφςεων, κα ςτθρίξει και κα
πολλαπλαςιάςει τισ επενδφςεισ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα κτίρια, τισ
επενδφςεισ αςτικισ ανάπτυξθσ, προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και
ορκολογικισ χριςθσ του υδατικοφ δυναμικοφ, μζςω ΣΔΙΤ, παραχωριςεων
και ςυνεργαςιϊν δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα.

8. Ποια Προγράμματα κα υπαχκοφν ςτθν «ομπρζλα» του ΕΣΕΑΝ;
Το ΕΤΕΑΝ, το οποίο κα απορροφιςει και κα ενςωματϊςει το ΤΕΜΠΜΕ, κα υλοποιεί
και κα διαχειρίηεται τα υφιςτάμενα νζα χρθματοδοτικά μζςα, όπωσ:
 το Ταμείο Επιχειρθματικότθτασ (460 εκ € από ΕΣΠΑ)
 το Ταμείο Εξοικονομϊ κατϋ Οίκον για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ Κτθρίων
(200 εκ. € από ΕΣΠΑ)
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το Ταμείο Αγροτικισ Επιχειρθματικότθτασ (130 εκ. € από ΕΣΠΑ)
το Ταμείο Αλιείασ (35 εκ. €, από ΕΣΠΑ/Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείασ).

Στθ ςυνζχεια, κα υπαχκοφν ςτο ΕΤΕΑΝ τα νζα χρθματοδοτικά εργαλεία που
πρόκειται να δθμιουργθκοφν όπωσ το Ταμείο Κοινωνικισ Οικονομίασ.
Επιπρόςκετα, το ΕΤΕΑΝ κα ενιςχυκεί ςτο μζλλον με τουσ εναπομείναντεσ πόρουσ
των προγραμμάτων JEREMIE και JESSICA, οι οποίοι, μετά τθν ολοκλιρωςθ των
ανωτζρω προγραμμάτων, κα παραχωρθκοφν ςτο ΕΤΕΑΝ και κα επανεπενδφονται,
ανατροφοδοτϊντασ διαρκϊσ τθ χρθματοδότθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ
αςτικισ ανάπτυξθσ.
9. Πόςα χριματα κα δοκοφν ςτθν αγορά μζςω του ΕΣΕΑΝ;
Διοχετεφεται ςτθν αγορά ςυνολικι ρευςτότθτα από δθμόςιουσ πόρουσ φψουσ
περίπου 1 δισ €, θ οποία αναμζνεται να φτάςει, μζςω τθσ μόχλευςθσ τραπεηικϊν
κεφαλαίων, ςε ςυνολικό φψοσ 2.5 δισ € περίπου ςε ορίηοντα διετίασ
10. Ποιο είναι το κεφάλαιο του ΕΣΕΑΝ;





Το αρχικό κεφάλαιο του ΕΤΕΑΝ, ςυνολικοφ φψουσ άνω του 1,7 δισ €,
κα προζλκει από το κεφάλαιο τθσ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, που με τθν μορφι
μετρθτϊν ανζρχεται ςε 212,8 εκατ. Ευρϊ και με τθν μορφι ομολόγων
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςε 1,5 δισ Ευρϊ. Επομζνωσ δεν κα
απαιτθκοφν νζα κεφάλαια για τθν ίδρυςθ τθσ ΕΤΕΑΝ ΑΕ και δεν κα
επιβαρυνκεί ο Ελλθνικόσ Κρατικόσ Προχπολογιςμόσ.
Οι επενδφςεισ του ΕΤΕΑΝ δεν είναι μιασ χριςεωσ. Οι επενδυόμενοι
πόροι με τθ μορφι δανείου ι μετοχικοφ κεφαλαίου κα
επιςτρζφονται ςτο ΕΤΕΑΝ και κα επανεπενδφονται.
Δθμιουργοφμε επομζνωσ ζνα νζο εκνικό αναπτυξιακό ταμείο και
εργαλείο με υψθλά ίδια κεφάλια, τα οποία κα κινθτοποιοφν
πολλαπλάςιουσ ιδιωτικοφσ πόρουσ . Οι πόροι αυτοί κα διοχετεφονται
ςε επενδφςεισ και επιχειρθματικά εγχειριματα βιϊςιμα και
κερδοφόρα, προωκϊντασ τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ.

11. Χρονοδιάγραμμα άμεςων δράςεων για το ΕΣΕΑΝ





Τα 460 εκατ. Ευρϊ του Ταμείου Επιχειρθματικότθτασ ζχουν ιδθ
καταβλθκεί ςε ειδικό λογαριαςμό ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.
Μζχρι το τζλοσ του ζτουσ κα γίνει θ πρϊτθ προκιρυξθ του Ταμείου
Γενικισ Επιχειρθματικότθτασ, με ίδια κεφάλαια 250 εκατ. Ευρϊ και
ςτόχο τθν κινθτοποίθςθ ςυνολικά 750 εκατ. Ευρϊ.
Θα ακολουκιςει εντόσ του 2011 θ προκιρυξθ ςειράσ ειδικϊν
προγραμμάτων ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (κάκε 2-3 μινεσ).
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