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Νέο υπόδειγμα οικονομικής ανάπτυξης και αναπτυξιακή τραπεζική

 Στο κέντρο η έννοια της βιωσιμότητας σε τρεις διαστάσεις:

o Κοινωνικοοικονομική 

✓ Ικανοποίηση των αναγκών της κοινότητας 

✓ Εξομάλυνση οικονομικού κύκλου - κρίσεις

o Περιβαλλοντική 

✓ Πράσινη ανάπτυξη και διατηρησιμότητα

o Χρηματοοικονομική 

✓ Μακροπρόθεσμα αυτοχρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων   

 Νέα φιλοσοφία των θεσμών χρηματοδότησης  διότι:

o Το κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό στοιχείο αφορούν κατεξοχήν τη δημόσια σφαίρα -> απαιτούν ενεργό ρόλο του δημοσίου -> 
τελικά της κοινωνίας 

o Πολυπαραμετρική ανάπτυξη -> δεν μπορεί να είναι μοναδικό κριτήριο οι χρηματοοικονομικές αποδόσεις ως ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια αποτελεσματικότητας -> π.χ. επενδύσεις που είναι επικερδείς αλλά αγνοούν κριτήρια της κοινωνικής ευημερίας 

▪ Το παράδειγμα των αναπτυξιακών τραπεζών

o Χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης

o Προώθηση της θεσμικής ανάπτυξης 

o Πολυπαραμετρική-ολιστική και συμπεριληπτική αντίληψη της χρηματοδότησης -> π.χ. προώθηση παροχής αγαθών με 
κοινωνικοοικονομική ωφέλεια, μεταβολή των αντιλήψεων για τη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος κλπ.



Διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία

 Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 καταγράφονταν 340 αναπτυξιακές τράπεζες διεθνώς (ΟΟΣΑ), ενώ το 2012 υπήρχαν 
280 (Παγκόσμια Τράπεζα)

 Οι περισσότερες σήμερα αφορούν αναπτυσσόμενες χώρες αλλά υπάρχουν σημαντικές αναπτυξιακές τράπεζες και 
σε ανεπτυγμένες χώρες όπως η Japan Development Bank, η Business Development Bank στον Καναδά κ.α.

 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντικές εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες είναι οι TAB, NRW και KfW στη Γερμανία, η 
Finnvera plc στη Φιλλανδία, η  KBN στη Νορβηγία, η BPI France στη Γαλλία, η Cassa Depositi e Prestiti στην Ιταλία, η 
British Business Bank στο Η.Β.

 Το 20% των ΑΤ ιδρύθηκαν μετά το 2000 (μεταξύ αυτών η Development Bank of Austria και η SFIL στη Γαλλία)

 Ο δανεισμός των ΑΤ στην οικονομία αυξήθηκε κατά 64% μεταξύ 2010-2015

 Μεταξύ των ΑΤ με ειδικό αντικείμενο το 13% στοχεύει αποκλειστικά στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων ενώ στο σύνολο των ΑΤ το 83% συμπεριλαμβάνει τις SMEs ως αγορά-στόχο

 Το 72% των ΑΤ υπόκειται στις ρυθμίσεις της Βασιλείας ενώ το 54% βαθμολογείται από οίκους αξιολόγησης

 Το 73% ελέγχεται αποκλειστικά από το κράτος

 Οι αναπτυξιακές τράπεζες παραμένουν σημαντικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση στρατηγικών τομέων και 
ιδιαίτερων κλάδων της οικονομίας διεθνώς



Οι δύο όψεις της ελληνικής εμπειρίας 1963 – 2002: Συμβολή στην 
οικονομική και θεσμική ανάπτυξη   

 ΕΤΒΑ (1964-2002), ΕΤΕΒΑ (1963-2001), Τράπεζα Επενδύσεων (1962-1997)

 Σκοποί: αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων,  χρηματοδότηση της βιομηχανικής ανάπτυξης καθώς και η 
συμβολή στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς

 Παρείχαν 30-40% των μακροπρόθεσμων δανείων (από αυτά 64-70% παρείχε η ΕΤΒΑ)

 Συνέβαλαν στην στήριξη της κεφαλαιαγοράς και τη θεσμική ανάπτυξη:

 Ανάδοχοι νέων εκδόσεων τίτλων στο χρηματιστήριο

 Δημιουργία εταιρειών χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων

 Τοποθέτηση τίτλων του χαρτοφυλακίου τους και των δικών τους ομολόγων προς διαπραγμάτευση 

 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε εξαγορές-συγχωνεύσεις κ.α.

 Συμβολή στην επιχειρηματική ανάπτυξη και την βελτίωση των τεχνικών management

 Εισαγωγή νέων μεθόδων εκτίμησης επενδυτικών σχεδίων 

 Μελέτες για τις προοπτικές ανάπτυξης κλάδων και περιοχών της οικονομίας της χώρας 



Οι δύο όψεις της ελληνικής εμπειρίας 1963- 2002: Δάνεια και τίτλοι
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Οι δύο όψεις της ελληνικής εμπειρίας 1963 – 2002: Καθαρά κέρδη  
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Διδάγματα της ελληνικής εμπειρίας

 Δύο ζητήματα ξεχωρίζουν:

 1) Η δημόσια ιδιοκτησία των ΑΤ στο παρελθόν συνέβαλε στην ευχερέστερη εκπλήρωση του ρόλου τους (π.χ. κλίμακα 
χρηματοδοτήσεων ΕΤΒΑ)

 2) Η δημόσια ιδιοκτησία των ΑΤ στο παρελθόν δεν συνέβαλε όμως στην χρηματοοικονομική τους βιωσιμότητα  (ΕΤΒΑ) αν και 
αυτό ισχύει και για την ιδιωτική Τράπεζα Επενδύσεων 

 Άρα η μορφή ιδιοκτησίας δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας αλλά η δημόσια 
ιδιοκτησία σαφώς πλεονεκτεί έναντι της ιδιωτικής τουλάχιστον ως προς το κριτήριο του όγκου των πιστώσεων 
προς τους επιθυμητούς αποδέκτες

 Επιπλέον, αν συνυπολογίσουμε την απόσυρση της στήριξης του κράτους στις ΑΤ την εποχή της financial deregulation, 
τότε για τα ιδρύματα αυτά ο πολιτικός κίνδυνος που αναλαμβάνουν προηγείται των χρηματοοικονομικών κινδύνων 

 Επομένως, η χρήση της αναπτυξιακής τραπεζικής στις παρούσες συνθήκες στην Ελλάδα θα πρέπει να λάβει υπόψη 
της δύο παραμέτρους:

 1) Οι ΑΤ, διαμέσου των χρηματοδοτήσεων, πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μέσα θεσμικής αλλαγής -> προώθηση νέων 
αντιλήψεων και μορφών συμπεριφοράς στην επιχειρηματική κοινότητα στην προοπτική του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος 

 2) Η κυβερνητική πολιτική πρέπει να επωφεληθεί από το δυναμικό τους χαρακτήρα και τη δυνατότητα να υπηρετούν τις 
ανάγκες της οικονομίας υπό διαφορετικά χρηματοπιστωτικά καθεστώτα χωρίς να διακυβεύεται η χρηματοοικονομική τους 
βιωσιμότητα. 



Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: προθέσεις 

 Η ΕΑΤ ιδρύθηκε το 2019 προκύπτοντας από την μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων) (2003 – 2010) του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) 
(2011 – 2018) και του ΤΑΝΕΟ(Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας) (2003 – 2016, το 2016 έγινε θυγατρική του 
ΕΤΕΑΝ). 

 Η ΕΑΤ θέλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως  κομβικός παράγοντας προώθησης μιας πολυδιάστατης 
αναπτυξιακής διαδικασίας 

o Αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος της χώρας

o Ολιστική αναπτυξιακή διαδικασία: Οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της ανάπτυξης

 Επιπλέον, η ΕΑΤ θέλει να λειτουργήσει ως ένας «θεσμικός επιταχυντής» -> βραχίονας της πολιτείας στην 
προώθηση ενός υποδείγματος ανάπτυξης με χαρακτηριστικά αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας. 

 Να σημειώσουμε τη σημασία που προσδίδει στις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ, 
COM, 2015) . 



Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: χαρακτηριστικά

 H ΕΑΤ είναι ένας πολυδιάστατος αναπτυξιακός φορέας με τρεις κύριες συνιστώσες: 

o 1) τη χρηματοδοτική που αναφέρεται στην σύναψη δανείων και παροχή εγγυήσεων 

o 2) τη διαχειριστική, που αφορά τη διαχείριση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και υλοποίηση χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων 

o 3) τη συμβουλευτική που αναλύεται στην διάδοση τεχνογνωσίας και την εκπόνηση μελετών. 

 Σε κάθε περίπτωση η ΕΑΤ δεν θα ασκεί αυτές τις δραστηριότητες ανταγωνιστικά αλλά συμπληρωματικά 
προς τα υφιστάμενα πιστωτικά ιδρύματα παρεμβαίνοντας όπου αυτά αδυνατούν να επιτελέσουν το ρόλο 
τους. 

 Εναλλακτικά, η ΕΑΤ θέλει να διαδραματίσει ένα επιτελικό κυρίως ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

 Πόροι: Εθνικοί και ευρωπαϊκοί

 Στόχος: ευνοϊκά επιτόκια χορηγήσεων καθώς το τμήμα της χρηματοδότησης που γίνεται από την ΕΑΤ 
επιβαρύνεται με μηδενικό επιτόκιο -> άρα το μεσοσταθμικό επιτόκιο μειώνεται αισθητά.   



Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: προβλεπόμενες παρεμβάσεις

 • Η παροχή πιστώσεων σε επιχειρήσεις μέσω τρίτων (άλλων φορέων χρηματοδότησης). Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΛΛΑΤ δεν έχει 
τη δυνατότητα να παρέχει απευθείας δάνεια. 

 • Η παροχή εγγυήσεων σε επιχειρήσεις έναντι υποχρεώσεων τους σε άλλους χρηματοπιστωτικούς φορείς. 

 • Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής για την εξυπηρέτηση των σκοπών της τράπεζας. 

 • Στοχευμένες χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις για την αναδιάρθρωσή τους στην κατεύθυνση της βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητάς τους, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. 

 • Η συμμετοχή σε διάφορα χρηματοπιστωτικά σχήματα και επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού της και η ανάπτυξη της 
συνεργασίας με επενδυτικούς οργανισμούς σε διεθνές επίπεδο. 

 • Η στήριξη της νέας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό. 

 • Η χρηματοδοτική στήριξη της διενέργειας  επιστημονικών μελετών και ερευνών στο επίπεδο των επιχειρήσεων στο βαθμό που 
προάγουν την παραγωγική τους αποτελεσματικότητα. 

 • Η διευκόλυνση της χρηματοδότησης θεσμών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και οικονομία καθώς και η προώθηση 
εναλλακτικών μεθόδων όπως η παροχή μικροπιστώσεων. 

 • Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις (ιδιαίτερα ΜμΕ) και διάφορους φορείς και η μετάδοση τεχνογνωσίας σε ένα ευρύ φάσμα 
αντικειμένων όπως ο σχεδιασμός χρηματοδοτικών εργαλείων, η αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, η κεφαλαιακή διάρθρωση, η 
οργάνωση και εταιρική διακυβέρνηση, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων κ.α. 

 • Η εκπόνηση μακροοικονομικών και μικροοικονομικών μελετών σε διάφορους τομείς και κλάδους της οικονομίας για να 
εντοπιστούν οι ανάγκες και να καλυφθούν τα κενά χρηματοδότησης και θεσμικής υπανάπτυξης λόγω αδυναμιών της αγοράς.



ΕΑΤ, Δάνεια 2010 – 2020
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Εγγυήσεις Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια Σύνολο χρηματοδοτήσεων
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ΕΑΤ, ίδια κεφάλαια και κέρδη μετά από φόρους 2018 – 2020 
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Συμπεράσματα

 Στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα  απαιτείται αναβαθμισμένος ρόλος για τους δημόσιους χρηματοδοτικούς θεσμούς 

o Διότι η έννοια της βιωσιμότητας μπορεί να υπηρετηθεί μόνον εφόσον οι μακροπρόθεσμες κοινωνικοοικονομικές και 
συμπεριληπτικές διαστάσεις της ανάπτυξης αξιολογηθούν μαζί με τις αντίστοιχες χρηματοοικονομικές αποδόσεις. 

 Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουμε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να αποτελέσει βασικό βραχίονα αυτής της 
διαδικασίας με δύο διαστάσεις: 

1. Την αυτόνομη (και όχι επικουρική των συστημικών τραπεζών) χρηματοδότηση κρίσιμων τομέων της οικονομίας σε προοπτική 
τόσο αντικυκλική όσο και αναπτυξιακή. 

2. Την καίρια συμβολή της σε θεσμικό επίπεδο στην προώθηση ιδεών και τεχνικών που θα υλοποιούν την πολυδιάστατη έννοια 
της βιωσιμότητας στα πλαίσια και των τρεχουσών διεθνών και ευρωπαϊκών τάσεων

▪ Για την επιδίωξη αυτών των στόχων, η ελληνική εμπειρία και η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι παρακάτω 
επισημάνσεις οφείλουν να ληφθούν σοβαρά υπόψη:

1. Βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης του κινδύνου

2. Βελτίωση της εταιρικής τους διακυβέρνησης και διαφάνειας

3. Ευελιξία στην πρόσληψη και διατήρηση προσωπικού με υψηλά προσόντα 

4. Ισορροπία ανάμεσα στην υπηρέτηση των κοινωνικοοικονομικών στόχων (κυβερνητική παρέμβαση) και την 
χρηματοοικονομική αυτοδυναμία τους (εξάρτηση από την αγορά) 
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