Αθήνα, 18.11.2010

Ειςήγηςη
Υπουργοφ Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ & Ανταγωνιςτικότητασ
ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο για τη ςφςταςη του Ε.Τ.Ε.ΑΝ.

Κφριε Πρόεδρε τθσ Κυβζρνθςθσ,
Κυρίεσ και Κφριοι Συνάδελφοι,
Βριςκόμαςτε ςε μια κρίςιμθ, αλλά και ιςτορικι καμπι για τθ διάςωςθ και τθν
πρόοδο τθσ χϊρασ. Ο προχπολογιςμόσ που κατατίκεται ςιμερα ολοκλθρϊνει μια
χρονιά γενναίων και ςκλθρϊν αποφάςεων που κλθκικαμε να λάβουμε,
ςθματοδοτεί όμωσ και το πζραςμα ςε μια νζα, απαιτθτικι οικονομικι και κοινωνικι
πραγματικότθτα. Προςδιορίηει το πλαίςιο για τθν αποςτολι μασ: τθ διάςωςθ τθσ
χϊρασ, τθν προϊκθςθ των μεταρρυκμίςεων ςτο κράτοσ, τθ δθμοςιονομικι
προςαρμογι, αλλά και τθν αναπτυξιακι ϊκθςθ ωσ αντίδοτο ςτθν φφεςθ.
Σιμερα ζχω τθν τιμι να ςασ παρουςιάςω τθ ςφςταςθ του Εκνικοφ Ταμείου για τθν
Επιχειρθματικότθτα και τθν Ανάπτυξθ, το ΕΤΕΑΝ. Το ΕΤΕΑΝ αποτελεί αποφαςιςτικό
βιμα, μια κεςμικι και χρθματο-οικονομικι καινοτομία για τα δεδομζνα τθσ χϊρασ,
προκειμζνου να ανακερμάνουμε τθν οικονομία.
Τζςςερισ είναι οι βαςικζσ μασ προτεραιότθτεσ, προκειμζνου να κερδίςουμε το
εκνικό ςτοίχθμα τθσ ανάπτυξθσ:
-

Να ανακερμάνουμε και να επανεκκινιςουμε τθν οικονομία, μζςα από τα νζα
χρθματοδοτικά μασ εργαλεία, νζα Ταμεία με ανακυκλοφμενα δάνεια, τθν
ποςοτικι και ποιοτικι απορρόφθςθ του ΕΣΠΑ που ιδθ βρίςκεται ςτο 14,5 %
από 2% που το παραλάβαμε από τθν προθγοφμενθ κυβζρνθςθ. Να
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ςυμφωνιςουμε ότι κα «πάμε το ΕΣΠΑ ζνα χρόνο μπροςτά» με ιςχυρι βοφλθςθ
και κακθμερινι ςυνεργαςία.
-

Να αυξιςουμε τισ εξαγωγζσ μασ, μζςα από μια νζα ςτρατθγικι για τθν
εξωςτρζφεια των ελλθνικϊν επιχειριςεων. Σε λίγεσ θμζρεσ κα είμαςτε ζτοιμοι
να ςασ παρουςιάςουμε το πλαίςιο ςτρατθγικισ, τουσ φορείσ και τα εργαλεία
που αυτι εμπεριζχει.

-

Να δθμιουργιςουμε ζνα υγιζσ πλαίςιο για τον ανταγωνιςμό και ταυτόχρονα να
μειϊςουμε τισ τιμζσ των προϊόντων, ςε ζνα πλαίςιο ςυνευκφνθσ των
επιχειριςεων και ςεβαςμοφ του ειςοδιματοσ των πολιτϊν

-

Να δθμιουργιςουμε ζνα εκνικό κίνθμα για τθ νζα-καινοτόμο και νεανικι
επιχειρθματικότθτα. Ήδθ είμαςτε κοντά ςε εκατοντάδεσ νζουσ επιχειρθματίεσ,
τουσ ενθμερϊνουμε για τα προγράμματά μασ, ςυνδιαμορφϊνουμε τα
αναπτυξιακά μασ εργαλεία, δίνουμε ζμφαςθ ςτθν καινοτομία και ςτθν ζναρξθ
μικρϊν επιχειριςεων, ενϊ κα δθμιουργιςουμε μια ςφγχρονθ διαδικτυακι
πλατφόρμα δικτφωςθσ και αξιόπιςτθσ πλθροφόρθςισ τουσ.

Αυτά ωσ γενικοί πολιτικοί άξονεσ των κεςμικϊν πρωτοβουλιϊν που κα
ακολουκιςουν τισ επόμενεσ θμζρεσ. Μζςα ςτο επόμενο δεκαιμερο, κα φζρουμε
εξάλλου το νζο αναπτυξιακό νόμο, όπου κα ζχουμε τθν ευκαιρία να ςυηθτιςουμε
εκτενϊσ και εμπεριςτατωμζνα.
Ασ περάςουμε λοιπόν ςτο ΕΤΕΑΝ.
Η πρωτοβουλία που ςασ παρουςιάηουμε ςιμερα αποτελεί ζναν από τουσ
κεντρικοφσ άξονεσ τθσ προςπάκειάσ μασ για να δϊςουμε νζα ϊκθςθ ςτθν ελλθνικι
οικονομία. Για να ξεπεράςουμε τθ ςθμερινι αρνθτικι ςυγκυρία και ψυχολογία και
να διαμορφϊςουμε ζνα νζο, δυναμικό και υγιζσ επιχειρθματικό τοπίο ςτθ χϊρα.
Το Εκνικό Ταμείο Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ (ΕΤΕΑΝ) είναι ζνα ιςχυρό και
ςφγχρονο εργαλείο που μπορεί να ςυμβάλλει αποφαςιςτικά ςτθ ςτροφι προσ τθ
δυναμικι επιχειρθματικότθτα και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ που επιδιϊκουμε.
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Τι είναι όμωσ το ΕΤΕΑΝ;
Είναι ζνα χρθματοδοτικό ίδρυμα, ζνα Ταμείο που παρεμβαίνει ςτθν οικονομία και
το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα παρζχοντασ ενζςεισ ρευςτότθτασ ςθμαντικοφ φψουσ
με ςτόχο τθ ςτιριξθ των επιχειριςεων.
Ο ειδικόσ αυτόσ φορζασ, που ιδρφεται με τθ μορφι ανϊνυμθσ εταιρείασ,
αναμζνεται να
επιχειριςεισ,

λειτουργιςει ωσ καταλφτθσ ςτθ ροι κεφαλαίων προσ τισ
αναβακμίηοντασ

και

ςυμπλθρϊνοντασ

χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, μοχλεφοντασ μζςω

το

υφιςτάμενο

ανακυκλοφμενων δανείων,

εγγυιςεων και αντεγγυιςεων, ςυνεπενδφςεων και ςυμμετοχϊν, ςυνολικοφσ
πόρουσ άνω των 2,5 δισ € για τθν επόμενθ διετία.
Ζχει ςθμαςία εδϊ να τονιςτεί πωσ το ΕΤΕΑΝ δεν είναι Τράπεηα. Δεν ζρχεται δθλαδι
ςε άμεςθ επαφι με τισ επιχειριςεισ προςφζροντασ επιδοτιςεισ ι εγγυιςεισ. Ο
ρόλοσ και ο τρόποσ λειτουργίασ του είναι πολφ διαφορετικόσ. Το ΕΤΕΑΝ κα
παρεμβαίνει ςτθν αγορά μζςω Τραπεηϊν ι άλλων χρθματοδοτικϊν ιδρυμάτων με
τα οποία κάκε φορά κα ςυνεργάηεται ςυν-επενδφοντασ κεφάλαια.
Με τθν ίδρυςθ του ΕΤΕΑΝ επομζνωσ ζχουμε πλζον τθ δυνατότθτα να προςφζρουμε
ουςιαςτικι και ςτοχευμζνθ ςτιριξθ ςτισ επιχειριςεισ, με ιδιαίτερθ μάλιςτα ζμφαςθ
ςτισ μικρομεςαίεσ και ςτισ καινοτόμεσ επιχειριςεισ, ςτισ επιχειριςεισ με εξωςτρεφι
χαρακτιρα ι ακόμθ ςε εκείνεσ που παράγουν προϊόντα και υπθρεςίεσ υψθλισ
προςτικζμενθσ αξίασ.
Η παρζμβαςθ του ΕΤΕΑΝ μπορεί να δϊςει ςτισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ πρόςβαςθ ςε
χρθματοδότθςθ και πόρουσ που ςιμερα τουσ ςτερεί θ χρθματοπιςτωτικι και
χρθματοδοτικι εγχϊρια αγορά, με αποτζλεςμα να υςτεροφν ζναντι των ξζνων
ανταγωνιςτϊν τουσ ακόμθ και όταν διακζτουν καλφτερεσ ιδζεσ και δυνατότθτεσ
ανάπτυξθσ. Θα δοφμε ςε λίγο αναλυτικότερα τα νζα χρθματοοικονομικά εργαλεία
που κζτει ςτθ διάκεςθ των επιχειριςεων το ΕΤΕΑΝ και κα γίνει ςαφζσ πωσ
αποτελεί, πζρα από όλα τα υπόλοιπα, κάτι πραγματικά πολφ νζο και προωκθμζνο
ςε ςχζςθ με όςα ίςχυαν μζχρι ςιμερα ςτθν Ελλάδα.
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Επιπλζον, το ΕΤΕΑΝ αναμζνεται να αποτελζςει τον πιο ςθμαντικό ςφμμαχο ςτον
αγϊνα των ελλθνικϊν επιχειριςεων απζναντι ςτο κακεςτϊσ πιςτωτικισ αςφυξίασ
που δυςτυχϊσ ςιμερα αποτελεί μια αμείλικτθ πραγματικότθτα ςτθν ελλθνικι
οικονομία.
Τζλοσ, είναι βζβαιο πωσ το ΕΤΕΑΝ κα προςφζρει ςθμαντικι μείωςθ του κόςτουσ
δανειςμοφ που ςιμερα ταλαιπωρεί τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ, ιδιαίτερα τισ
μικρομεςαίεσ, αξιοποιϊντασ τα κεφάλαιά του για το δραςτικό περιοριςμό των
υψθλϊν επιτοκίων και των απαιτοφμενων εξαςφαλίςεων που ιςχφουν ςιμερα ςτθν
αγορά.
Ασ δοφμε όμωσ αναλυτικότερα τι ακριβϊσ περιλαμβάνει το νζο αυτό μεγάλο
Ταμείο. Το ΕΤΕΑΝ είναι, όπωσ φαίνεται και ςτο διάγραμμα, ζνα Ταμείο-ομπρζλα.
Ζνασ χρθματοδοτικόσ μθχανιςμόσ ο οποίοσ κα προκφψει από τθν ενςωμάτωςθ του
ΤΕΜΠΜΕ, του οποίου κα αποτελεί τθ μετεξζλιξθ. Επιςθμαίνω ςτο ςθμείο αυτό πωσ
το ςφνολο των κεφαλαίων του ΤΕΜΠΜΕ, φψουσ άνω του 1,7 δισ €, κα αποτελζςει το
αρχικό κεφάλαιο του ΕΤΕΑΝ. Για τθν ίδρυςθ επομζνωσ του ΕΤΕΑΝ δεν κα
απαιτθκοφν νζα κεφάλαια και δε κα υπάρξει θ παραμικρι επιβάρυνςθ του
προχπολογιςμοφ.
Μετά λοιπόν από τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ και αφοφ ζχει
ολοκλθρωκεί θ μετεξζλιξθ του ΤΕΜΠΜΕ ςε ΕΤΕΑΝ, το νζο ταμείο κα διαχειρίηεται
τα νζα χρθματοδοτικά ταμεία που ζχουμε ιδθ δθμιουργιςει ι πρόκειται να
δθμιουργιςουμε ςτο άμεςο μζλλον, προωκϊντασ τθν πολιτικι μασ για τθ
ςτοχευμζνθ ενίςχυςθ τθσ υγιοφσ επιχειρθματικότθτασ.
Βλζπετε ςτο ςχεδιάγραμμα πωσ ςτο ΕΤΕΑΝ κα ενταχκεί, για παράδειγμα, το Ταμείο
Επιχειρθματικότθτασ,

το

οποίο

ςθμειωτζον

ζχει

ιδθ

κεςμοκετθκεί

και

χρθματοδοτθκεί και πολφ ςφντομα κα αναλάβει δράςθ με ιδιαίτερα φιλόδοξουσ και
προωκθμζνουσ ςτόχουσ όπωσ:


θ ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ



θ προϊκθςθ τθσ παραγωγισ και προςφοράσ από τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ
αγακϊν και υπθρεςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ
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θ χρθματοδότθςθ τθσ φιλικισ προσ το περιβάλλον ανάπτυξθσ



θ παροχι διευκολφνςεων για τθ δθμιουργία νζων επιχειριςεων, ιδίωσ από
τθ νζα γενιά

Και βζβαια όλα αυτά δε ςχεδιάηονται ςτον αζρα αλλά υποςτθρίηονται από μια
γενναία δθμόςια χρθματοδότθςθ από πόρουσ του ΕΣΠΑ φψουσ 460 εκατ. €, θ οποία
αναμζνεται να ανζλκει μζςω τθσ μόχλευςθσ ιδιωτικϊν κεφαλαίων ςτο 1,4 δισ €.
Αντίςτοιχα εντάςςονται ςτο ΕΤΕΑΝ και τα υπόλοιπα ταμεία που ιδθ διακζτουμε ,
όπωσ το γνωςτό Εξοικονομϊ κατ’ Οίκον, ι πρόκειται ςφντομα να δθμιουργιςουμε,
όπωσ το Ταμείο Κοινωνικισ Οικονομίασ που ιδθ ςχεδιάηουμε.
Επιπρόςκετα, το ΕΤΕΑΝ κα ενιςχυκεί ςτο μζλλον με τουσ πόρουσ που κα ζχουν
παραμείνει ςτα ταμεία των προγραμμάτων JEREMIE και JESSICA, μετά τθν
ολοκλιρωςι τουσ. Οι πόροι αυτοί κα παραχωρθκοφν ςτο ΕΤΕΑΝ
επανεπενδφονται,

ανατροφοδοτϊντασ

διαρκϊσ

τθ

και κα

χρθματοδότθςθ

τθσ

επιχειρθματικότθτασ και τθσ αςτικισ ανάπτυξθσ.
Επιτρζψτε μου ςτο ςθμείο αυτό να επιςθμάνω πωσ το ΕΤΕΑΝ κα λειτουργεί
ςυμπλθρωματικά με τα δφο αυτά ταμεία μζχρι τθν ολοκλιρωςι τουσ, αντλϊντασ
πολφτιμθ τεχνογνωςία κακϊσ τα ταμεία αυτά τα διαχειρίηονται θ Ευρωπαϊκι
Τράπεηα Επενδφςεων (JESSICA) και το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (JEREMIE).
Το ΕΤΕΑΝ, λοιπόν, μζςω των ταμείων που κα διαχειρίηεται κα είναι ςε κζςθ να
προςφζρει ςτισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ μια ςειρά ζξυπνων και κατάλλθλων
προϊόντων, που καλφπτουν κενά τθσ ελλθνικισ αγοράσ όπωσ:


ανακυκλοφμενα δάνεια



εγγυιςεισ και αντεγγυιςεισ



ςυνεπενδφςεισ και ςυμμετοχζσ.

Θα προςφζρει επίςθσ εναλλακτικζσ λφςεισ χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων, που
μζχρι ςιμερα ιταν ςχεδόν ανφπαρκτεσ ςτθ χϊρα μασ. Θα ειςάγει, παραδείγματοσ
χάρθ, για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα τθν «υβριδικι χρθματοδότθςθ» (mezzanine
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finance) των ΜΜΕ, τθν χρθματοδότθςθ αρχικϊν ςταδίων μιασ επιχείρθςθσ (earlystage) και τθ χρθματοδότθςθ «Επιχειρθματικϊν Αγγζλων» (business angels).
Είναι λοιπόν ςαφζσ πωσ το ΕΤΕΑΝ δεν είναι απλϊσ ζνα νζο Ταμείο. Το ΕΤΕΑΝ
ειςάγει ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα μια ολόκλθρθ γκάμα νζων, ςφγχρονων
χρθματοοικονομικϊν εργαλείων και μαηί τουσ μια νζα κουλτοφρα και νζεσ
δυνατότθτεσ για τθν ελλθνικι επιχειρθματικότθτα.
Επίςθσ κα παρζχει τθν αναγκαία ςτιριξθ που τόςο ζχουν ανάγκθ οι επιχειριςεισ
μασ. Και δε μιλάμε εδϊ μόνο για οικονομικι ςτιριξθ, αλλά και για ςτιριξθ
ενθμερωτικι και ςυμβουλευτικι, θ οποία μάλιςτα κα προςφζρεται με ευελιξία,
αμεςότθτα και ταχφτθτα. Το ΕΤΕΑΝ κα λειτουργεί με ςτόχο τισ γριγορεσ λφςεισ, τθν
απλοφςτευςθ

των

απαιτοφμενων

δικαιολογθτικϊν,

τον

περιοριςμό

τθσ

γραφειοκρατίασ.
Και βζβαια το ΕΤΕΑΝ, όπωσ ζχουμε ιδθ πει, κα βρίςκεται ςε ςυνεργαςία με τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι (Ε.Ε.), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδφςεων (ΕΤΕ) και τθν
Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων (ΕΤΕπ), από όπου κα αντλεί τεχνογνωςία και κα
αξιοποιεί τισ ανάλογεσ πρακτικζσ των κρατϊν – μελϊν τθσ Ε.Ε.
Στθν οκόνθ βλζπετε μια ςχθματικι αναπαράςταςθ του τρόπου λειτουργίασ του
ΕΤΕΑΝ από τθν οποία προκφπτουν όςα ζχουμε ιδθ πει. Δθλαδι ότι το ΕΤΕΑΝ
αφενόσ λειτουργεί πάντοτε ςε ςυνεργαςία με άλλα χρθματοπιςτωτικά ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ωσ ςυν-επενδυτισ και αφετζρου ότι ςτοχεφει ςε ςφγχρονα
εργαλεία χρθματοδότθςθσ και όχι, όπωσ μζχρι πρόςφατα είχαμε ςυνθκίςει, ςε
επιδοτιςεισ. Πλζον δε μιλάμε για επιχορθγιςεισ αλλά για ανακυκλοφμενα δάνεια
με ευνοϊκοφσ όρουσ, για venture capital και για παροχι εγγυιςεων.
Το ΕΤΕΑΝ επομζνωσ αναμζνεται να διαδραματίςει κακοριςτικό ρόλο ςτθν
αναπτυξιακι προοπτικι τθσ χϊρασ
1. Στο επίπεδο του χρηματοπιςτωτικοφ και επενδυτικοφ ςυςτήματοσ,
παρζχοντασ πρόςκετθ και πολφτιμθ ρευςτότθτα, κα ενιςχφςει τον
ανταγωνιςμό μζςω ανοικτϊν, διεκνϊν διαδικαςιϊν επιλογισ ςυνεπενδυτϊν και κατευκφνοντασ τα τραπεηικά κεφάλαια και τθν εκνικι
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αποταμίευςθ προσ τισ επενδφςεισ που χρειάηεται περιςςότερο θ χϊρα για τθ
βιϊςιμθ ανάπτυξι τθσ.
2. Στο επίπεδο των επιχειρήςεων και τησ επιχειρηματικότητασ, κα βελτιϊςει
τθν πρόςβαςθ των επιχειριςεων ςτθν χρθματοδότθςθ των επενδφςεων και
τθσ

ανάπτυξισ

τουσ,

δθμιουργϊντασ

μια

πιο

δυναμικι

αγορά

επιχειρθματικοφ κεφαλαίου ιδίωσ για τισ νζεσ επιχειριςεισ.
3. Στο 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.

Στόχοσ μασ είναι να διοχετευτεί 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 μζςα ςτα επόμενα 2
χρόνια. Στο διάςτθμα αυτό υπολογίηουμε ότι κα ωφελθκοφν από τα προγράμματα
του ΕΤΕΑΝ περίπου 25.000 επιχειριςεισ και, φυςικά, κα διατθρθκοφν ι κα
δθμιουργθκοφν χάρθ ςτα νζα ταμεία δεκάδεσ χιλιάδεσ κζςεισ εργαςίασ.
Και είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να τονίςουμε εδϊ πωσ 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 διαρκϊσ πολλαπλάςιουσ ιδιωτικοφσ
πόρουσ. Οι πόροι αυτοί κα διοχετεφονται πάντοτε ςε επενδφςεισ και
επιχειρθματικά εγχειριματα βιϊςιμα και κερδοφόρα, προωκϊντασ ςυςτθματικά τθ
βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.
Προχωροφμε λοιπόν άμεςα ςτθ δθμιουργία του ΕΤΕΑΝ, με δεφτερο ςτόχο να
ζχουμε μζχρι το τζλοσ του ζτουσ δρομολογιςει τθν πρϊτθ προκιρυξθ του Ταμείου
Γενικισ Επιχειρθματικότθτασ. Από το νζο ζτοσ κα δρομολογθκεί θ προκιρυξθ
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ςειράσ προγραμμάτων ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Στόχοσ μασ είναι να
προκθρφςςεται τουλάχιςτον ζνα πρόγραμμα κάκε 2 με 3 μινεσ.
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