Λευκωσία, 11 Ιουλίου 2013

Κύριο,
Γιάννη Κοντό,
Διευθυντή Βιομηχανικής Ανάπτυξης
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας
& Τουρισμού,
Λευκωσία.
Κύριε,
Χρηματοδότηση ΜμΕ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων
Επιθυμούμε να αναφερθούμε στη συνάντηση που διεξήχθη στο Υπουργείο την
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς πόρους και εργαλεία είναι
τεράστιας σημασίας για τη βελτίωση του υφιστάμενου οικονομικού κλίματος και
την ανάπτυξη. Η ρευστότητα των επιχειρήσεων είναι στο ναδίρ και η δυνατότητα
εξεύρεσης χρηματοδότησης από τα τραπεζικά ιδρύματα είναι πολύ περιορισμένη
ή/και όταν αυτή επιτευχθεί οι όροι παραμένουν δυσβάστακτοι.
Πιστεύουμε ότι ο στόχος αυτής της χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι η
βελτίωση της ρευστότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων με κατεύθυνση την
υλοποίηση επενδυτικών δράσεων και προτάσεων διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι
η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την Κυπριακή αγορά. Με δεδομένη τη
δυσκολία που υπάρχει στην αγορά για εξεύρεση της απαραίτητης
χρηματοδότησης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους προσφερόμενους
όρους χρηματοδότησης, το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα δημιουργηθεί θα
πρέπει να έχει ως βασικό συστατικό τη μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής (1012 χρόνια) των δανείων και το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο από ότι τα συνήθη
χρηματοδοτικά εργαλεία της αγοράς. Οι παράμετρες αυτές θα είναι και οι
βασικότερες για την επιτυχία του προγράμματος.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο θέμα του ύψους των επιτοκίων ώστε η
οποιαδήποτε επιδότηση του επιτοκίου θα εφαρμοστεί, να οδηγεί σε πραγματική
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συγκράτηση των επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα και να μην εξουδετερωθεί από
τυχόν ψηλά αρχικά δανειστικά επιτόκια. Ιδιαίτερα το χαμηλότερο επιτόκιο
αναμένουμε ότι θα είναι δυνατό να οδηγήσει σε επιπρόσθετες πιέσεις για
περαιτέρω μείωση των επιτοκίων γενικότερα.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρξει κάποια ρύθμιση μέσω της οποίας να δίδεται
προτεραιότητα στις επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα με έμφαση τη
δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και εξαγωγών, την ενέργεια, την
πράσινη ανάπτυξη και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ανάπτυξης, τις κατασκευές και την
καινοτομία. Θα πρέπει σίγουρα το χρηματοδοτικό εργαλείο να παραμείνει
ανοικτό και προς τις επιχειρήσεις που διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες ή
βρίσκονται στον τομέα των υπηρεσιών.
Πιο συγκεκριμένα οι πιο κάτω παράμετροι θα μπορούσαν να αποτελούν
προτεραιότητες στη διασπορά των πόρων του ταμείου:
Τη σύσταση νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης με προσανατολισμό στην
΄Ερευνα/Καινοτομία, υψηλή Τεχνολογία, Ενέργεια και ΑΠΕ.
Τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών (υποδομών)
για βελτίωση της παραγωγικότητας, και ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων.
Τις παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν και διασφαλίζουν νέες θέσεις
εργασίας.
Τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων και την επέκταση/διαφοροποίηση των
δραστηριοτήτων τους, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την καλύτερη
πρόσβαση σε νέες αγορές.
Κλείνοντας επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία στο θέμα και
την ευκαιρία που μας δώσατε να σας παραθέσουμε τις εισηγήσεις μας.
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

/ΜΚ.

