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Προςψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οδεύει αύριο, ή το αργότερο μεθαύριο, το νομοσχέδιο για
την ίδρυση Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία καλείται να καλύψει το κενό
χρηματοδότησης μεσομακροπρόθεσμων αναπτυξιακών έργων του διαρθρωτικού
μετασχηματισμού που χρειάζεται στην παρούσα φάση η ελληνική Οικονομία. Πρόκειται για έργα
υποδομών, εκπαίδευσης, καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης (R&D), έργα για την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής, την ενεργειακή επάρκεια και την προώθηση της περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας.
ΗΑναπτυξιακή Τράπεζα θα ξεκινήσει με "προίκα" τέσσερα βασικά προϊόντα για τη μικρή
επιχειρηματικότητα, τα οποία θα αφορούν:
α) Δάνεια – μικροπιστώσεις μικρών επιχειρήσεων,
β) Ειδικό πρόγραμμα εγγυήσεων για αγρότες,
γ) Ομολογιακά δάνεια που θα δίνονται από τα ταμεία σε μικρές επιχειρήσεις, και
δ) Συμμετοχή κεφαλαίου στις επιχειρήσεις.
Τοστοίχημα για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα είναι η θετική συνεισφορά της στην
υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων σε όλους τους ανωτέρω τομείς, καθώς και στη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, όμως, κρίσιμο για την τελική αποτελεσματικότητα της
Αναπτυξιακής Τράπεζας θα είναι ευθύς εξαρχής, αλλά και στην πορεία, να αρθεί κάθε καχυποψία
για τον τρόπο λειτουργίας και διακυβέρνησής της, δεδομένου του προηγούμενου της ΕΤΒΑ, η
οποία παρά το θετικό έργο της, κατέστη τελικά συνώνυμη της κακοδιαχείρισης. Ειδικά, μάλιστα,
από τη στιγμή που πλέον το 30% των εγγυήσεων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για
αναπτυξιακά έργα θα μπορεί να χορηγείται μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών.
Παρουσιάζονταςτην περασμένη εβδομάδα το νομοσχέδιο για την ίδρυση Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης, διαβεβαίωσε ότι φιλοδοξία της
κυβέρνησης είναι να μην επαναληφθεί το προηγούμενο της ΕΤΒΑ. Σημειώνεται, πάντως, ότι η
Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται την εποπτεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως αυτή
προβλέπεται στο σχετικό νομοσχέδιο. Με γραπτό υπόμνημα στην Επιτροπή Παραγωγής και

Εμπορίου όπου συζητήθηκε το νομοσχέδιο για την Αναπτυξιακή Τράπεζα, ο διοικητής της ΤτΕ,
Γιάννης Στουρνάρας, διαφώνησε με τη διάταξη του ν/σ που αναθέτει στην ΤτΕ την αρμοδιότητα
εποπτείας μέρους μόνο της δραστηριότητας της Αναπτυξιακής Τράπεζας ως "χρηματοδοτικού
ιδρύματος ειδικού σκοπού" και ειδικότερα εποπτείας αποκλειστικά επί θεμάτων παροχής
χρηματοδότησης μέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων με χρήση ιδίων κεφαλαίων.
Σεκάθε περίπτωση, ο ρόλος της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα είναι κρίσιμος για τη στήριξη της
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και η εμπειρία έχει δείξει ότι αν και ο δανεισμός των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων εμπεριέχει υψηλό ρίσκο, μπορεί να γίνει σε εμπορικά βιώσιμη βάση.
Το ζητούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα είναι να αντεπεξέλθει στην πρόκληση
της υγιούς και αποτελεσματικής χρηματοδότησης της Οικονομίας, γεγονός που προϋποθέτει να
είναι"καλά διαχειριζόμενη". Να έχει, δηλαδή:
- σαφείς στόχους και μια σαφώς προσανατολισμένη χρηματοδοτική αποστολή, με στόχο την
προώθηση και υλοποίηση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της χώρας,
- πολιτικές ορθής διακυβέρνησης προς αποφυγή φαινομένων διαφθοράς και επιρροής ειδικών
συμφερόντων, με την υιοθέτηση μηχανισμών που θα μετριάζουν τις πολιτικές παρεμβάσεις και θα
κρατούν στενά ιδιωτικά και πολιτικά συμφέροντα μακριά από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
- πολιτικές ισχυρής διαφάνειας των δραστηριοτήτων της με ανεξάρτητη αξιολόγηση των
επιδόσεών της και ισχυρά συστήματα λογοδοσίας έναντι του εθνικού κοινοβουλίου και της
κοινωνίας των πολιτών,
- ορθά κίνητρα εκ μέρους του προσωπικού και των δανειοληπτών της προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι η σύναψη δανείων γίνεται με όρους μεγιστοποίησης του αναπτυξιακού τους
αντικτύπου με παράλληλη εξασφάλιση μιας ελάχιστης εμπορικής απόδοσης. Η τελευταία απαιτεί
προσεκτική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας δανειοληπτών και χρηματοδοτούμενων
έργων,
- υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και κατάλληλη ρύθμιση και εποπτεία,
- πρόσληψη και διατήρηση εξειδικευμένου προσωπικού υψηλής απόδοσης, με αυστηρά
αξιοκρατικά κριτήρια,
- κατάλληλο πλαίσιο και αναλυτικά εργαλεία μέτρησης της προστιθέμενης αξίας των
επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων σε επίπεδο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας,
παραγωγικότητας χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων, δημιουργίας αλυσίδων αξίας, και τέλος το
σημαντικότερο όλων,
-ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που θα της επιτρέπει τον εντοπισμό,την
παρακολούθηση και τον μετριασμό των κινδύνων που ανακύπτουν, με σημαντικότερους τον
κίνδυνο της αγοράς και τον πιστωτικό κίνδυνο.
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