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Ομιλία του   Y  πουργού με θέμα το νέο πρόγραμμα του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. για   

την άμεση ενίσχυση ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Κυρίες  και Κύριοι, καλή σας ημέρα.

Θέλω  πρώτα  απ’  όλα  να  σας  ευχαριστήσω  θερμά  που  ανταποκριθήκατε  τόσο 

άμεσα και τόσο μαζικά,  σε μια  πρόσκληση που προσωπικά την απηύθυνα με 

πλήρη συναίσθηση του χρέους και της ευθύνης μου απέναντι σε συμπατριώτες, 

απέναντι  σε  φίλους,  απέναντι  σε  συνεργάτες,  απέναντι  στο  πιο  δυναμικό  και 

δραστήριο  κομμάτι  της  Δυτικής  Μακεδονίας:  Τους  επαγγελματίες  και  τους 

μικρομεσαίους επιχειρηματίες του τόπου μας. 

Όλους εσάς που καθημερινά μοχθείτε, τολμάτε, ρισκάρετε. Όλους εσάς που με 

πολύ  κόπο  αλλά  και  πολύ  μεράκι,  αγωνίζεστε  για  να  τα  βγάλετε  πέρα.  Να 

στεριώσετε  την  επιχείρησή  σας.  Να  την  μεγαλώσετε.  Να  την  κάνετε  πιο 

ανταγωνιστική  και  πιο  εξωστρεφή.  Να  τα  της  δώσετε  προοπτική  ανοιχτών 

οριζόντων και ταυτόχρονα να δώσετε δουλειά σε συμπατριώτες μας. 

Εδώ, σήμερα,  έχουμε την τύχη να γνωριζόμαστε καλά μεταξύ μας. Σας ξέρω και 

με ξέρετε. Ξέρω τις αγωνίες  σας και τις  ανησυχίες σας.  Όπως επίσης ξέρω τις 

δυνατότητές σας, το πείσμα σας, το φιλότιμό σας. Όπως κι εσείς ξέρετε καλά πως 

το ενδιαφέρον μου για τον τόπο και τις ανάγκες του είναι πάντα δεδομένο και 
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διαρκές. Έγνοια μου είναι να βοηθήσω - όπως και όσο μπορώ - προκειμένου να 

δώσουμε  όλοι  μαζί  ώθηση  στην  ανάπτυξη  της  Περιφέρειάς  μας  και  να  την 

καταστήσουμε πρότυπο και φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση.   

Φίλες και Φίλοι, 

Έχοντας  λάβει  από τον  πρωθυπουργό την  τιμητική  εντολή να  προΐσταμαι  του 

Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  παρά  το  τεράστιο  –πραγματικά  –  φάσμα  των 

αρμοδιοτήτων του, θέλω να σας διαβεβαιώσω πως βασική μου επιδίωξη είναι να 

αναδειχθεί σε Υπουργείο του μικρομεσαίου επιχειρηματία.  Ειδικά σήμερα που οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λόγω του παγκόσμιου ανταγωνισμού αλλά και λόγω 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης, βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. 

Οι  λύσεις  στα  προβλήματα  των  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων  προφανώς  δεν 

μπορούν να προέλθουν από μια επιστροφή στο παρελθόν. Αντίθετα, πρέπει να 

εγγυώνται  τη  φυγή  προς  το  μέλλον.  Να  είναι  λύσεις  σύγχρονες,  δυναμικές, 

καινοτόμες.  Πάνω  απ’  όλα  να  είναι  λύσεις  που  θα  λαμβάνουν  υπόψη  ότι  οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πραγματικά η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.  

Για αυτό άλλωστε είμαστε σε διαρκή επαφή με τα Επιμελητήρια,  τα οποία και 

έχουν το ρόλο του θεσμικού συμβούλου της πολιτείας. Επιδιώκουμε η φωνή του 

μικρομεσαίου  επιχειρηματία  να  φτάνει  σε  μας  δυνατά  και  καθαρά,  να 

αφουγκραζόμαστε  διαρκώς  τις  αγωνίες  σας  αλλά  και  τις  προσδοκίες  σας,  να 

αξιοποιούμε δημιουργικά το καταστάλαγμα της καθημερινής σας εμπειρίας. 

Αυτή η συνεργατική αντίληψη έχει αποδειχθεί ότι αποδίδει σημαντικά οφέλη. Και 

σήμερα είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ. Σήμερα στις μεγάλες προκλήσεις 

του ανταγωνισμού, έρχονται να προστεθούν οι κλυδωνισμοί και οι αβεβαιότητες 
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της κρίσης. Για αυτό και το Υπουργείο Ανάπτυξης μπήκε, χωρίς δισταγμό και χωρίς 

δεύτερες  σκέψεις,   στη μάχη για  να σταθεί  όσο το δυνατόν πιο  γρήγορα,  πιο 

αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά δίπλα σας. 

Έχουμε όπλα,  έχουμε δυνατότητες,  έχουμε εργαλεία ώστε να αντιμετωπίσουμε 

την  κρίση  με  ψυχραιμία  και  νηφαλιότητα.  Άλλωστε  ο  πανικός  ποτέ  δεν  έχει 

αποδειχθεί καλός σύμβουλος. Τι λέμε λοιπόν; Λέμε πως η αγορά, η οικονομία, είναι 

πρωτίστως ψυχολογία. Όταν υπάρχει αρνητική ψυχολογία δεν μπορούμε παρά να 

περιμένουμε και αρνητικά αποτελέσματα.  Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε το κλίμα. Να 

μπολιάσουμε την καθημερινότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με περισσότερη 

αισιοδοξία,  με  περισσότερη αυτοπεποίθηση ώστε  να  βγουν  από την  κρίση  όχι 

μόνον αλώβητες αλλά και ωφελημένες. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ακόμα και 

μέσα στην κρίση υπάρχουν ευκαιρίες. Αρκεί να διαγνωστούν σωστά και έγκαιρα, 

ώστε να αξιοποιηθούν και να δώσουν  καρπούς.  

Μεγάλο όπλο λοιπόν στην αναστροφή αυτού του αρνητικού κλίματος, είναι το νέο 

πρόγραμμα που σχεδιάσαμε για την Εγγύηση και  Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων 

Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.  

Η επιλογή αυτή είναι στρατηγική και στοχευμένη, με δεδομένο ότι στη χώρα μας 

λειτουργούν 875.000 επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 0 - 49 άτομα. Με 

άλλα λόγια οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνεται το 

Πρόγραμμα για να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους με κατ’ ουσίαν άτοκα δάνεια, 

αποτελούν  το  98%  του  συνολικού  αριθμού  των  ελληνικών  επιχειρήσεων.  Οι 

συνολικοί τους τζίροι ανέρχονται σε 140 δις ευρώ ετησίως και απασχολούν το 74% 

του συνολικού εργατοϋπαλληλικού προσωπικού του ιδιωτικού τομέα της χώρας, 

δηλαδή περίπου 1.250.000 εργαζόμενους. 
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Μέσα  από  τους  αριθμούς  αυτούς  προκύπτει  ανάγλυφα  η  μεγάλη  αξία  του 

Προγράμματος αυτού, το οποίο είναι ενταγμένο στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και έχει  ως ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης το Ταμείο 

Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.  

Είναι κοντά μας ο Πρόεδρος του Ταμείου , ο κ. Νίκος Δομένικος και στη συνέχεια 

θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά το Πρόγραμμα, να συζητήσει μαζί 

σας όλες τις λεπτομέρειές του και να απαντήσει σε τυχόν απορίες σας. 

Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο όφελος από τη σημερινή συζήτηση. Να έχετε 

άμεση  και  πρωτογενή  πληροφόρηση  ώστε  να  επιτύχετε  την  καλύτερη  δυνατή 

αξιοποίηση του Προγράμματος. 

Έτσι  λοιπόν  εγώ  θα  περιοριστώ  σε  κάποια  πολύ  γενικά  χαρακτηριστικά  του 

Προγράμματος. Πρώτα απ’ όλα μιλάμε για ένα άτοκο δάνειο για κεφάλαιο κίνησης. 

Και είναι η πρώτη φορά που επιδοτούνται – και μάλιστα πλήρως - οι τόκοι σε 

κεφάλαια κίνησης. 

Τα άτοκα αυτά δάνεια θα είναι εγγυημένα κατά 80% από το ΤΕΜΠΜΕ ενώ για το 

υπόλοιπο 20% του δανείου, η τράπεζα δεν θα αναζητά περαιτέρω εξασφαλίσεις 

από τις επιχειρήσεις. 

Για  την  υλοποίηση του  Προγράμματος  θα συνεργαστούν  όλες  οι  τράπεζες  της 

χώρας, εμπορικές και συνεταιριστικές. 

Το ύψος του δανείου για κεφάλαιο κίνησης μπορεί να φτάσει το 30% του μέσου 

κύκλου εργασιών της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών,  με ανώτατο όριο 

δανείου 350.000€. 

Η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης θα είναι 3 έτη. 
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Η  προμήθεια  του  ΤΕΜΠΜΕ  θα  είναι  σταθερή  1%  επί  της  εγγύησης  και  θα 

καταβάλλεται εφάπαξ.  

Κάθε επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία φορά αίτηση,  έτσι ώστε να 

επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. 

Η υποβολή της αίτησης από τον επιχειρηματία θα γίνεται με ηλεκτρονική αίτηση 

είτε μέσω τράπεζας είτε απευθείας από την επιχείρηση. Χωρίς γραφειοκρατία και 

καθυστερήσεις, ο επιχειρηματίας θα έχει  είτε στην τράπεζα που απευθύνθηκε, είτε 

στην επιχείρησή του  την Πράξη Εγγύησης και Επιδότησης, ώστε στη συνέχεια να 

προχωρά στην υπογραφή  της σύμβασης πίστωσης μεταξύ της  Τράπεζα και της 

επιχείρησης και μετά στην εκταμίευση του ποσού. 

Η δράση μας λοιπόν είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να κινηθεί γρήγορα, ευέλικτα, 

αποτελεσματικά και να ωφελήσει όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Με 

ρεαλισμό  και  αποφασιστικότητα  δίνουμε  την   ανάσα  που  χρειάζεται,  αυτή  τη 

στιγμή, η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση. 

Για αυτό,  σε σχέση με  το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον, αξίζει  να  κάνω ένα 

σχόλιο. Τα εύκολα λόγια και οι πλειοδοσίες υποσχέσεων ούτε προβλήματα λύνουν, 

ούτε  ευκαιρίες  δημιουργούν.   Όταν  το  ζητούμενο  είναι  να  ξεπεράσουμε  τους 

σκοπέλους  της  κρίσης  χωρίς  απώλειες,  τότε  η  μόνη  ασφαλής  πυξίδα  είναι  η 

υπευθυνότητα και η σοβαρότητα.

Ως  υπεύθυνη κυβέρνηση,  δεν  παίζουμε  με  την  κρίση.  Δεν  ρισκάρουμε  με  τον 

μόχθο και τις αγωνίες των Ελλήνων. Δεν  διακινδυνεύουμε τις επενδύσεις τους και 

τις δουλειές τους. Για μας κρίση σημαίνει ευθύνη. Ευθύνη να δουλέψουμε για να 
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βγούμε από την κρίση πιο δυνατοί. Με περισσότερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις 

μας και περισσότερη αισιοδοξία για το μέλλον του τόπου μας. 

Για αυτό θέλω με τη σημερινή ευκαιρία να σας ενημερώσω και για μια σειρά άλλων 

παράλληλων δράσεων που έχουμε ξεδιπλώσει αυτή την περίοδο:

 

• Υιοθετούμε  την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της 

μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, Small  Business Act  (SBA). Το 

πρόγραμμα  βασίζεται  σε  πολιτικές  διευκόλυνσης  της  χρηματοδότησης  των 

επιχειρήσεων και χορήγηση δεύτερης ευκαιρίας σε περίπτωση αποτυχίας.

•  Απλουστεύουμε  τη  διαδικασία  ίδρυσης  ΑΕ  και  ΕΠΕ  και  καθιερώνουμε  την 

εξυπηρέτηση «μιας στάσης» για τη διευκόλυνση των επιχειρηματιών. Έτσι, μέσω 

των επιμελητηρίων οι ΑΕ και ΕΠΕ θα ιδρύονται αυθημερόν.

•  Ενισχύουμε  την  επιχειρηματικότητα  των  νέων  και  των  γυναικών  μέσω 

προγραμμάτων  του  ΕΟΜΜΕΧ,  στα  πρότυπα  του  Γ’  ΚΠΣ,  σε  περιοχές  που 

πλήττονται από ανεργία.

• Θεσπίζουμε νέο ευέλικτο πλαίσιο για την ίδρυση Επιχειρηματικών Πάρκων, με 

ταυτόχρονη  απλοποίηση  της  βιομηχανικής  αδειοδότησης  για  την  τόνωση  της 

επιχειρηματικότητας. 

• Χρηματοδοτούμε  σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έργα 

Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Ενεργειακής αποδοτικότητας.

•  Συστήνουμε  τη  Διυπουργική  Επιτροπή  Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων  και 

αναβαθμίζουμε το ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 
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Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι δράσεις μας είναι συνεχείς και απαντούν στοχευμένα 

εκεί που εντοπίζονται δυσκολίες και προβλήματα. Αποτελεί βαθιά πεποίθηση για το 

Υπουργείο Ανάπτυξης πως  σε αυτή τη δύσκολη ώρα δε χωρούν δισταγμοί, δεν 

υπάρχουν περιθώρια για αδράνεια ή μεμψιμοιρία.  Εξαντλούμε κάθε περιθώριο για 

να σταθούμε στο πλάι της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. 

Καθημερινή  έγνοια  μας  είναι  αυτή  την  ώρα  να  βοηθήσουμε,  όσο  και  όπως 

μπορούμε, κάθε μικρομεσαία επιχείρηση γιατί με αυτό τον τρόπο βοηθάμε άμεσα ή 

έμμεσα και κάθε ελληνικό σπίτι.  

Σας καλώ λοιπόν όλους να δώσουμε αυτή τη μάχη και να την κερδίσουμε. Για τις 

επιχειρήσεις μας, για τους εργαζόμενούς μας, για τον τόπο μας. 

Σας καλώ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να  αναδείξουμε τον δυναμισμό της 

μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. 

Σας καλώ να αλλάξουμε το κλίμα. Να αποβάλλουμε την γκρίνια, την μιζέρια και 

αρνητικότητα από την καθημερινότητά μας. Να κάνουμε περισσότερο χώρο στη 

θετική  σκέψη,  την  αισιοδοξία,  την  τόλμη,  την  άμιλλα,  την  επιμονή  στο  καλό 

αποτέλεσμα. 

Οι εντυπώσεις φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν. Αυτό που μένει είναι το έργο, η 
ευθύνη  και  η  εμπιστοσύνη.  Κι  αυτά  είναι  χαρακτηριστικά  που  πρέπει  να  τα 
υπερασπιστούμε,  γιατί οδηγούν τον τόπο μας μπροστά  
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