
Βλέπετε συννημμένο άρθρο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, 22/12.

Στην εκδήλωση μου είπαν ότι η Εθνική 
δεν έχει πει το τελικό ΝΑΙ στη συνεργασία.

Το μετέφερα στον κ. Καρατζά που παρείστατο 
και φάνηκε έκπληκτος.

Απροετοίμαστες οι τράπεζες για δάνεια ΜΜ.



Απροετοίμαστες οι τράπεζες για δάνεια ΜΜΕ
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΤΗ

Αργεί πολύ η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις τράπεζες.

Το μεγαλεπήβολο σχέδιο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων 
αυτών με εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας, που 
ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα την προηγούμενη εβδομάδα 
από τον ίδιο τον Κ. Σημίτη και τον Ακη Τσοχατζόπουλο, φαίνεται 
ότι προς το παρόν αποτελεί «σχέδιο επί χάρτου» το οποίο «υπό 
ευνοϊκές προϋποθέσεις» θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον.

Η όλη πρωτοβουλία όπως αποδεικνύεται ανακοινώθηκε 
εσπευσμένα από την κυβέρνηση «αιφνιδιάζοντας» τις τράπεζες οι 
οποίες εμφανίζονται απροετοίμαστες για να προχωρήσουν με τους 
ρυθμούς που εξαγγέλθηκαν στη χρηματοδοτική στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ετσι, η επιτυχία της όλης 
πρωτοβουλίας κινδυνεύει να «θυσιαστεί» στο βωμό των 
«επικοινωνιακών προτεραιοτήτων», που από ό,τι φαίνεται 
κυριάρχησαν την περασμένη Πέμπτη όταν ανακοινώθηκαν τα 
σχετικά μέτρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο γενικός γραμματέας της 
Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών και μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου Εγγυοδοσίας, Χρ. Γκόρτσος, «ομολογεί» ότι κατελήφθη εξαπίνης 
πληροφορούμενος τα σχετικά για την «πανηγυρική» εκδήλωση, μόλις 6 ημέρες πριν (την 
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου).

Ετσι, το «πνεύμα των ανακοινώσεων» της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν να ασκηθεί 
πίεση προς την πλευρά των τραπεζών προκειμένου να επιταχυνθούν οι εξελίξεις. Είναι 
ενδεικτικό ότι κατά την παρουσίαση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, ο πρόεδρός του I. 
Δασκαλόπουλος γνωστοποίησε ότι «έχουν προχωρήσει οι συμβάσεις με τις τράπεζες, στις 
οποίες ήδη υπάρχουν σχέδια συμβάσεων με τους δανειοδοτούμενους». Ωστόσο, όπως 
αποκαλύπτεται από επιστολή που ο ίδιος είχε αποστείλει πριν από λίγες ημέρες στις 
διοικήσεις των τραπεζών, η όλη πρωτοβουλία παρέμεινε σε επίπεδο αρχικού σχεδιασμού.

Το συντομότερο δυνατόν

Στην επιστολή αναφερόταν συγκεκριμένα ότι «... η Σύμβαση Συνεργασίας που σας 
επισυνάπτουμε συντάχθηκε σε συνεργασία με την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών μέσα στα 
ισχύοντα πλαίσια των διατάξεων του Νόμου και του Κανονισμού Παροχής Εγγυήσεων. 
Ευελπιστούμε για την αποδοχή και υπογραφή της σύμβασης αυτής από εσάς, ώστε το 
συντομότερο δυνατό να ξεκινήσει η μεταξύ μας συνεργασία». Για τα όποια προβλήματα 
αλλά και τις επιφυλάξεις των τραπεζών, η επιστολή παρέπεμπε την επίλυσή τους στο 
απώτερο μέλλον. Μετά την «επίκληση» της καλής θέλησης των πιστωτικών ιδρυμάτων, ο 
κ. Δασκαλόπουλος κατέληγε στην περίφημη επιστολή ως εξής: «Σας κάνουμε γνωστό ότι 
οποιεσδήποτε επιφυλάξεις υπάρχουν εκ μέρους των τραπεζών, για ορισμένα σημεία που 
αναφέρονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου, θα εξεταστούν και 
αξιολογηθούν στο πρώτο εξάμηνο λειτουργίας του».

Τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι το πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας 
δημιουργεί αρκετά κενά τα οποία τελικώς θα επιβαρύνουν το Δημόσιο. Εκφράζονται 
μάλιστα ανοικτά φόβοι ότι αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του θεσμού 
εγγυοδοσίας θα βρουν μία ευκαιρία για να «λάβουν εύκολα δανεικά και αγύριστα». 
Σημειώνεται ότι το Μετοχικό Κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ.

Ο σύμβουλος του 
Ταμείου Εγγυοδοσίας, 
Χρ.Γ κόρτσος
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