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Ανεβάζει ταχύτητα το ΕΤΕΑΝ για την εξυπηρέτηση των ΜµΕ
Περί τις 750 αιτήσεις επιχειρήσεων, που έλαβαν δάνεια µε την εγγύηση του Ταµείου
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), προκατόχου του Εθνικού
Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), και τα οποία παρουσίαζαν
καθυστέρηση στην εξυπηρέτησή τους, εγκρίθηκαν από τις τράπεζες προκειµένου να τους δοθεί
παράταση για την αποπληρωµή των εγγυηµένων οφειλών τους.
Οι εγκρίσεις των αιτήσεων αφορούν στο πρώτο δίµηνο του 2013, δηλαδή το πρώτο διάστηµα
εφαρµογής της σχετικής υπουργικής απόφασης για την δυνατότητα επιµήκυνσης αποπληρωµής
των εν λόγω δανείων µέχρι τον Μάιο του 2014.
Αυτά επισήµανε, µεταξύ άλλων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του ΕΤΕΑΝ Γιώργος
Γεροντούκος, στο περιθώριο της χθεσινής κοινής εκδήλωσης του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) µε το ΕΤΕΑΝ, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν οι δράσεις
του Ταµείου για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας.
Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Ταµείου, οι καταπτώσεις εγγυήσεων από
τις
δανειοδοτούσες τράπεζες κατά των επιχειρήσεων που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους
από δάνεια εγγυηµένα από το πρώην ΤΕΜΠΜΕ, αγγίζουν το 16%, ποσοστό που θεωρείται
ικανοποιητικό, δεδοµένης της ιδιαίτερα αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας.
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Ζητούµενο η στήριξη των ΜµΕ
Την ανάγκη στήριξης των ΜµΕ επισήµανε κατά τη διάρκεια της οµιλίας του ο α΄ αντιπρόεδρος
του ΒΕΘ Σίµος ∆ιαµαντίδης υπογραµµίζοντας ότι «αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι
ότι… πελάτες του ΕΤΕΑΝ είναι οι µεσαίες, οι µικρές και οι πολύ µικρές ελληνικές
επιχειρήσεις και όχι µόνο οι τράπεζες, που δυστυχώς συνεχίζουν, στην πλειονότητα τους, να
διατηρούν ερµητικά κλειστές τις στρόφιγγες της δανειοδότησης. Είναι αδήριτη ανάγκη να
βρεθούν οι δικλείδες εκείνες που θα ωθήσουν τις τράπεζες να ανταποκριθούν στα
χρηµατοδοτικά εργαλεία που προσφέρει το ΕΤΕΑΝ».
Όπως τόνισε ο κ. ∆ιαµαντίδης «η αγορά χρειάζεται άµεση επέµβαση. Οι τράπεζες θα πρέπει να
αντιληφθούν την κρισιµότητα της κατάστασης που αντιµετωπίζουν οι ΜµΕ και να µην βάζουν
προσκόµµατα στην υλοποίηση της σχετικής απόφασης για παράταση αποπληρωµής µέχρι τον
Μάιο του 2014 των δανείων που χορηγήθηκαν µε εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ».
Από την πλευρά του ο διευθυντής του Κέντρου Χρηµατοδοτήσεων της Εθνικής Τράπεζας
Αργύρης Ζέρβας τόνισε ότι η ΕΤΕ µέσα από το ευρύ δίκτυο που δηµιουργείται µέσω της
ενοποίησης της µε την Eurobank ευελπιστεί ότι θα εξυπηρετήσει ένα µεγάλο κοµµάτι των
προγραµµάτων του ΕΤΕΑΝ.
Προς σύσταση το κοινό επενδυτικό ταµείο Ελλάδας - Κατάρ
Στην Αθήνα αναµένονται στελέχη του επενδυτικού βραχίονα του κρατικού επενδυτικού
ταµείου του Κατάρ, Qatar Holding προκειµένου να εξετάσουν µε µέλη της κυβέρνησης την
ίδρυση ενός κοινού ελληνοκαταριανού fund που θα επενδύει σε µικροµεσαίες ελληνικές
επιχειρήσεις.
Αύριο, θα συνεδριάσει στο υπουργείο Ανάπτυξης η Μικτή Επιτροπή Συνεργασίας Ελλάδας Κατάρ, υπό την προεδρία του Υφυπουργού Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη και του διευθύνοντος
Συµβούλου της Qatar Holding Αχµάντ αλ- Σαγιέντ.
Το σχέδιο για το κοινό fund, που είχε προαναγγελθεί κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού
Αντ. Σαµαρά στο Κατάρ στα τέλη Ιανουαρίου, προβλέπει τη δηµιουργία ενός κοινού
επενδυτικού ταµείου στο οποίο αµφότερες οι χώρες θα συνεισφέρουν έκαστη κεφάλαια 1 δισ.
ευρώ και το οποίο θα αποτελέσει το όχηµα για την πραγµατοποίηση των επενδύσεων στις
ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Σηµειώνεται πως η Qatar Holding είχε συµφωνήσει το Νοέµβριο 2012 µε ένα επενδυτικό
ταµείο της ιταλικής κυβέρνησης να επενδύσουν από κοινού έως 2 δισ. ευρώ σε ιταλικές
επιχειρήσεις µέσα στα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Εξάλλου, δηµοσίευµα των Financial Times αναφέρεται σήµερα Τρίτη στην πώληση της νήσου
Οξυάς στην βασιλική οικογένεια του Κατάρ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ σε µία συµφωνία που όπως
σηµειώνεται σηµατοδοτεί την ανανέωση του ενδιαφέροντος του Κατάρ για την Ελλάδα.
Μειώθηκαν τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων τον Ιανουάριο
Πτώση παρουσίασε, τον Ιανουάριο του 2013, το µέσο σταθµισµένο επιτόκιο του συνόλου των
νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρουσίασε αύξηση.
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Το επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 16 µονάδες βάσης και διαµορφώθηκε στις 3,07
εκατοστιαίες µονάδες (3,07%).
Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, αµετάβλητα παρέµειναν, τον Ιανουάριο του
2013, τα µέσα επιτόκια των καταθέσεων µίας ηµέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις στο
0,48% και 0,47% αντίστοιχα.
Το µέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά µε συµφωνηµένη διάρκεια έως 1 έτος
παρουσίασε πτώση κατά 11 µονάδες βάσης και διαµορφώθηκε στο 4,59%. Το µέσο
σταθµισµένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων µειώθηκε κατά 4 µονάδες βάσης στο
2,81%.
∆ιαψεύδει η ΕΚΤ ότι θα αποχωρήσει από την τρόικα
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διέψευσε ως αβάσιµα τα πρόσφατα δηµοσιεύµατα
εφηµερίδων ότι υπάρχουν ολοένα και περισσότερες αµφιβολίες εντός της ΕΚΤ σχετικά µε τη
συµµετοχή της στην τρόικα.
Σχολιάζοντας τις αναφορές ο Γιόργκ Άσµουσεν, µέλος του διοικητικού συµβουλίου της ΕΚΤ,
είπε ότι η ΕΚΤ δεν θα αποχωρήσει από την τρόικα και ότι όποια δηµοσιεύµατα αναφέρουν
κάτι τέτοιο είναι αβάσιµα.
NGBI 500:Βελτιώνεται η κατάσταση για τις επιχειρήσεις της Β.Ελλάδας
Βελτίωση των συνθηκών για τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδας καταδεικνύουν τα στοιχεία
του δείκτη NGBI 500.
Ο δείκτης Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500) διαµορφώθηκε τον Φεβρουάριο
2013 στο -27, έναντι -36 τον Ιανουάριο του 2013, -49 τον ∆εκέµβριο του 2012 και -48 τον
περσινό Φεβρουάριο.
Βάσει των µετρήσεων του δείκτη, τον προηγούµενο µήνα οι επιχειρήσεις έκριναν σε ποσοστό
13% ότι η κατάσταση τους είναι καλή, έναντι 10% τον Ιανουάριο του 2013. Την ίδια στιγµή
στο 38% φτάνει το ποσοστό των επιχειρήσεων, που δηλώνουν ότι η κατάσταση τους είναι
ικανοποιητική, ενώ µειώνεται στο 49%, από 57% τον Ιανουάριο, αυτών που λένε ότι είναι
κακή.
Για το επόµενο εξάµηνο, διαµορφώνονται στο 40% οι Βορειοελλαδίτες επιχειρηµατίες που
εκτιµούν ότι θα είναι χειρότερη η κατάσταση τους, από 41% τον Ιανουάριο, ενώ στασιµότητα
προβλέπει το 38% (43% τον Ιανουάριο) και βελτίωση το 21%, έναντι 16% αντίστοιχα.
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Επίσχεση εργασίας στα νοσοκοµεία Παπαγεωργίου και Σερρών
Συγκέντρωση έξω από το νοσοκοµείο Παπαγεωργίου πραγµατοποίησαν το πρωί της Τρίτης
εργαζόµενοι, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε επ' αόριστον επίσχεση εργασίας, καθώς εδώ και
ένα µήνα είναι απλήρωτοι.
Η διοίκηση του νοσοκοµείου βρίσκεται σε οικονοµικό αδιέξοδο, αδυνατώντας να καταβάλλει
µισθούς στους 1.450 εργαζόµενους, καθώς τα ασφαλιστικά ταµεία δεν καταβάλουν εδώ και
δύο χρόνια τα χρέη για τα νοσήλια, ενώ η κρατική επιχορήγηση αρκεί µόνο για την κάλυψη
του 60% της µισθοδοσίας.
Εν τω µεταξύ, σε επίσχεση εργασίας έχουν προχωρήσει από τη ∆ευτέρα οι ειδικευόµενοι ιατροί
του Γενικού Νοσοκοµείου Σερρών αντιδρώντας στη µη καταβολή των δεδουλευµένων
εφηµεριών τους από τον περασµένο Αύγουστο 2012 µέχρι και τον Φεβρουάριου του 2013.
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