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Η διαμόρφωςθ των προτεραιοτιτων και των δομϊν του νζου ΕΣΠΑ ζχει πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςε
αυτι τθν ςυγκυρία για δφο κυρίωσ λόγουσ:
1) Διότι μετά τθν ςτακεροποίθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ θ οποία επιτυγχάνεται αυτόν τον
καιρό, περνάμε ςτθν φάςθ τθσ νζασ αναπτυξιακισ πορείασ τθσ χϊρασ και τα ποςά τα οποία
ζχουν ςυμφωνθκεί για το νζο ΕΣΠΑ είναι πολφ ςθμαντικά για τθν ενίςχυςθ αυτισ τθσ
πορείασ, ιδιαίτερα δεδομζνων των ιςχνϊν δυνάμεων του ελλθνικοφ Προχπολογιςμοφ.
2) Διότι, θ ελλθνικι οικονομία βρίςκεται ςε φάςθ αλλαγισ του μοντζλου ανάπτυξθσ και οι
πόροι του ΕΣΠΑ μποροφν να διευκολφνουν ςε ςθμαντικό βακμό τθ μεταφορά πόρων από
το παλιό μοντζλο ανάπτυξθσ που ςτθριηόταν ςτθν κατανάλωςθ ςτο νζο που ςτθρίηεται
ςτθν παραγωγι και τισ επενδφςεισ. Η διαδικαςία αυτι τθσ μεταφοράσ πόρων ςυμβάλει
ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ εφόςον ςτθ διαδικαςία αυτι για ζνα διάςτθμα οι
αναπτυξιακοί πόροι και ιδιαίτερα θ εργαςία παραμζνουν άνεργοι.
Στθ διαδικαςία αυτι διαμόρφωςθσ του νζου ΕΣΠΑ πρζπει κατ’ αρχιν να λθφκοφν υπόψθ δφο νζα
δεδομζνα:
1) Αν και το ΕΣΠΑ αποτελεί δθμόςιουσ πόρουσ, πρζπει να γίνει κατανοθτό πωσ θ νζα
ανάπτυξθ ςτθ χϊρα κα προκφψει από τον ιδιωτικό τομζα. Γι’ αυτό και θ διαμόρφωςθ του
νζου ΕΣΠΑ πρζπει να γίνει με τζτοιον τρόπο ϊςτε να οδθγεί ςε πολλαπλαςιαςτικά
αποτελζςματα από τον ιδιωτικό τομζα.
2) Με δεδομζνο πωσ το μεγαλφτερο πρόβλθμα τθσ χϊρασ ςιμερα είναι θ ανεργία και πωσ τθ
μεγαλφτερθ πθγι απαςχόλθςθσ αποτελοφν οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ΜμΕ, οι
τελευταίεσ πρζπει να ενιςχυκοφν ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τα διαρκρωτικά μειονεκτιματα τα
οποία ζχουν , π.χ. τισ δυςκολίεσ πρόςβαςθσ ςτθν χρθματοδότθςθ.

Ασ δοφμε όμωσ μερικά πραγματικά δεδομζνα:
 Η παρατεταμζνθ φφεςθ των τελευταίων ετϊν οδιγθςε ςε ςθμαντικι αναδιάρκρωςθ τον
εταιρικό τομζα, με το μερίδιο των ΜμΕ (επιχειριςεισ με κφκλο εργαςιϊν μζχρι 10 εκατ.) να
περιορίηεται ςτο 1/3 το 2012 από ½ το 2007. Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τθ ζρευνα
ςυγκυρίασ τθσ ΕΤΕ, ο κφκλοσ εργαςιϊν των ΜμΕ ζχει περιοριςτεί κατά 50% τθν τελευταία
εξαετία (με το ποςοςτό αυτό να αγγίηει ακόμα και το 90% για τισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ
με κφκλο εργαςιϊν μζχρι €100.000).
 Υπάρχει εκτίναξθ τθσ διαφοράσ επιτοκίων επιχειρθματικϊν δανείων ανάμεςα ςτθν
Ελλάδα και ςτθν ευρωηϊνθ ςτισ 340 μονάδεσ βάςθσ το 2014 από 60 το 2008 ζχει
περιορίςει ςθμαντικά τθν ανταγωνιςτικότθτα των ελλθνικϊν επιχειριςεων. Συγκεκριμζνα,
τα χρθματοοικονομικά ζξοδα ωσ ποςοςτό των πωλιςεων αγγίηουν πλζον το 3,7% από 2,5%
το 2007, ενϊ θ αφξθςθ αυτι είναι πιο ζντονθ για τισ επιχειριςεισ με κφκλο εργαςιϊν κάτω
των €50 εκατ. (5% από 3% το 2007). Σθμειϊνω ότι το αντίςτοιχο ποςοςτό για τισ
ευρωπαϊκζσ επιχειριςεισ παρζμεινε κοντά ςτο 2% κατά τθν τελευταία εξαετία.
 Αν και κατά τουσ τελευταίουσ μινεσ παρατθροφμε μια ςταδιακι βελτίωςθ του
επιχειρθματικοφ κλίματοσ, οι πιζςεισ ςτθ ρευςτότθτα παραμζνουν και οι κακυςτεριςεισ
ςτισ πλθρωμζσ δανείων παραμζνουν ςθμαντικζσ. Ζτςι ενϊ οι πιζςεισ από τθ μειωμζνθ
ηιτθςθ φαίνονται να αμβλφνονται, θ περιοριςμζνθ χρθματοδότθςθ ςυνεχίηει να αποτελεί
πιεςτικό πρόβλθμα για τισ ΜμΕ (αποτελϊντασ ςθμαντικό πρόβλθμα για το 34% των ΜμΕ
ζναντι 17% κ.μ.ο. ςτθν Ευρϊπθ). Υπό αυτά τα δεδομζνα, το 42% των ΜμΕ ζχει ακάλυπτεσ
ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ (κυρίωσ γιατί δεν κάνει αίτθςθ από φόβο απόρριψθσ).

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΕΠΑ
Ο ςχεδιαςμόσ του νζου ΕΣΠΑ πρζπει να προςαρμοςτεί ςτισ ιδιαιτερότθτεσ μιασ χϊρασ που μζςα
ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα απϊλεςε το ζνα τζταρτο του ΑΕΠ, ςχεδόν το ζνα-τρίτο του
εργατικοφ δυναμικοφ τθσ βρίςκεται ςτθν ανεργία και όλα αυτά ςε μια χϊρα που τϊρα βγαίνει από
τθν κρίςθ και πρζπει το γρθγορότερο δυνατό να απορροφιςει τθν τεράςτια ανεργία.
Γι’ αυτό πρζπει να εφαρμοςτεί όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ ευελιξία γίνεται και να αποφευχκεί,
όπου χρειάηεται, θ δογματικι εφαρμογι οριηόντιων κανόνων οι οποίοι ςχεδιάςτθκαν για πιο
ομαλζσ καταςτάςεισ.

 Τα χρθματοοικονομικά εργαλεία του ΕΣΠΑ να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν
αναχρθματοδότθςθ υφιςτάμενων δανείων ςε επιχειριςεισ που κα ζχουν κρικεί με
αυςτθρά πιςτωτικά κριτιρια βιϊςιμεσ. Συγκεκριμζνα, ζνα κομμάτι των ΜμΕ είναι δυναμικό
και λειτουργικά υγιζσ αλλά βρίςκεται ςε δυςμενι κζςθ λόγω τθσ πίεςθσ από τα αυξθμζνα
επιτόκια. Σφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ μασ, το μερίδιο αυτό είναι τθσ τάξθσ του 12% των ΜμΕ
(επιχειριςεων με κφκλο εργαςιϊν μζχρι €10 εκατ.), το οποίο αντιςτοιχεί ςε κφκλο
εργαςιϊν €9,4 δισ (ι 5% του ΑΕΠ). Αυτό το κομμάτι του εταιρικοφ τομζα κεωροφμε ότι
αξίηει να διαςωκεί και αυτόσ ο ςτόχοσ μπορεί να προωκθκεί μζςω τθσ επζκταςθσ τθσ
χριςθσ των χρθματοδοτικϊν μζςων του ΕΣΠΑ για τθν αναχρθματοδότθςθ των
υφιςτάμενων δανείων με πιο ανταγωνιςτικά επιτόκια.
 Είναι επίςθσ ςθμαντικό οι ενιςχφςεισ μζςω ΕΣΠΑ να εςτιάςουν ςτθν προϊκθςθ τθσ
εξωςτρζφειασ και τθσ καινοτομίασ των ΜμΕ, κακϊσ αυτοί είναι οι δφο άξονεσ που
παρζχουν εχζγγυα λειτουργικισ ανάπτυξθσ. Η παροχι ςτοχευμζνθσ χρθματοδότθςθσ
κεωροφμε ότι κα απελευκερϊςει ςθμαντικι δυνθτικι ανάπτυξθ, κακϊσ θ ζλλειψθ
κεφαλαίων (ςε ςυνδυαςμό με τθ γραφειοκρατία) φαίνεται να είναι οι βαςικοί
αναςταλτικοί παράγοντεσ τόςο για τθν εξωςτρζφεια όςο και για τθν καινοτομία.
 Η ζμφαςθ ςτθν παροχι κεφαλαίων κίνθςθσ πρζπει να παραμείνει προτεραιότθτα, κακϊσ θ
μείωςθ ςτθν εξωτερικι χρθματοδότθςθ των ΜμΕ φαίνεται κυρίωσ να ζχει προκφψει από
τον περιοριςμό των πιςτϊςεων από προμθκευτζσ.
 Το νζο πρόγραμμα ΕΣΠΑ κα ιταν χριςιμο να προςζφερε μεγαλφτερθ ευελιξία όςον
αφορά τθ γεωγραφικι κατανομι αλλά και τισ προχποκζςεισ καταλλθλότθτασ
υποψθφίων. Ενδεικτικό τθσ αρνθτικισ πίεςθσ που αςκοφν οι γεωγραφικοί περιοριςμοί
είναι ότι όςον αφορά τα κονδφλια μζςω του ταμείου Jeremie οι περιφζρειεσ τθσ Αττικισ
είχαν ελλειμματικι προςφορά κατά 40% το 2013 ενϊ οι 8 περιφζρειεσ ςφγκλιςθσ είχαν
πλεοναςματικι προςφορά κατά 32%. Ωσ εκ τοφτου, θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ
δεςμευμζνων κονδυλίων από τισ 8 περιφζρειεσ ςφγκλιςθσ ςτθν Αττικι, μετά τθν
ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ των 8 περιφερειϊν, κα είχε άμεςο κετικό αντίκτυπο ςτθν
αξιοποίθςθ των υπό διαχείριςθ κονδυλίων. Όςον αφορά τισ περιοριςτικοφσ όρουσ
υποψθφιότθτασ και τισ δυςκολίεσ ςτθν υποβολι των αιτιςεων, αξίηει να τονίςουμε ότι ενϊ
το 36% των ΜμΕ γνωρίηει πλζον τθν πρωτοβουλία Jeremie, μόνο το 7% είναι διατεκειμζνο
να υποβάλλει αίτθςθ.

