
Χαμηλότοκα δάνεια έως 150.000 ευρώ  
από τις τράπεζες για κεφάλαιο  

κίνησης ή επενδύσεις μέσω  
προγραμμάτων εγγυοδοσίας

Νέες δράσεις 
χρηματοδότησης 

των μικρών 
επιχειρήσεων 

Εμφαση στη χρηματο-
δότηση μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων θα 
δώσουν οι τράπεζες τους 
επόμενους μήνες, αξιο-
ποιώντας τα διαθέσιμα 
προγράμματα εγγυοδο-
σίας, ευρωπαϊκά και εγ-
χώρια. 
Οι ενημερώσεις από τους 
τραπεζικούς συμβούλους 
προς τους πελάτες που 
έμειναν εκτός του πρώ-
του γύρου χρηματοδοτή-
σεων μετά το ξέσπασμα 
της πανδημίας έχουν ήδη 
ξεκινήσει. Πρόκειται για 
μία κρίσιμη παράμετρο 
για τη βιωσιμότητα κλά-
δων που πλήττονται σο-
βαρά από τα περιοριστικά 
μέτρα, καθώς η επανεκ-
κίνηση της λειτουργίας 
τους σε συνθήκες κανο-
νικότητας που αναμένεται 
προς το τέλος της άνοι-

ξης, προϋποθέτει επαρ-
κή επίπεδα κεφαλαίου 
κίνησης.

Ελεγχόμενο ρίσκο

Στο πλαίσιο αυτό τα πι-
στωτικά ιδρύματα στο-
χεύουν σε στήριξη της 
πραγματικής οικονομίας, 
παρέχοντας χαμηλότοκα 
δάνεια στους μικρότερου 
μεγέθους αξιόχρεους πε-
λάτες τους, με ρίσκο ελεγ-
χόμενο λόγω της χρήσης 
εγγυήσεων. Δύο είναι τα 
βασικά εργαλεία που θα 
χρησιμοποιηθούν για αυ-
τόν τον σκοπό:

1 .  Π ρ όγρ α μ μ α  Εγ γ υ ο δ ο σ ί α ς 
COVID-19: Τον επόμενο μή-
να αναμένεται να ενεργο-
ποιηθεί ένα νέο πρόγραμ-
μα εγγυοδοσίας ύψους 
220 εκατ. ευρώ για την 
παροχή κεφαλαίου κίνη-
σης από τις τράπεζες σε 
πολύ μικρές επιχειρήσεις 
που απασχολούν έως 9 

άτομα και πραγματοποίη-
σαν το 2019 κύκλο εργα-
σιών έως 200.000 ευρώ. 
Στόχος του υπουργείου 
Ανάπτυξης είναι η υπο-
στήριξη 8.000 επιχειρή-
σεων με δάνεια που θα 
μπορούσαν να φτάσουν 
τα 500 εκατ. ευρώ.
Για την εξασφάλιση της 
χρηματοδότησης, οι εν-
διαφερόμενοι θα πρέπει 
να περάσουν την πιστολη-
πτική αξιολόγηση από την 
τράπεζα στην οποία απευ-
θύνονται, να μην έχουν 
καθυστερήσεις άνω των 
90 ημερών σε τραπεζικές 
οφειλές και να μην έχουν 
ενταχθεί στον Α’ και Β’ 
Κύκλο του Ταμείου Εγγυ-
οδοσίας. 
Στις πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις που θα λάβουν 
έγκριση, μέσω του προ-
γράμματος, παρέχεται 
εγγύηση ύψους 80% επί 
του ποσό της χρηματοδό-
τησης. Το ποσό του δα-

νείου μπορεί να φτάσει 
έως το 25% του συνολι-
κού κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης, με μέγιστο 
ποσό τις 50.000 ευρώ. 
Για τον υπολογισμό του 
θα λαμβάνονται υπ’ όψιν 
οι ανάγκες ρευστότητας 
που πρέπει να καλύψει ο 
δικαιούχος για τους 18 
μήνες μετά τη δανειοδό-
τηση. Η διάρκεια εξόφλη-
σης μπορεί να φτάνει έως 
τα 5 έτη, συμπεριλαμβα-
νομένης τυχόν περιόδου 
χάριτος και τα επιτόκια 
αναμένεται να διαμορ-
φωθούν σε μονοψήφια 
επίπεδα. 

2. Προγράμματα «COSME»: Οι 
τράπεζες διαθέτουν ειδι-
κά χρηματοδοτικά προ-
γράμματα, στο πλαίσιο 
του εγγυοδοτικού εργα-
λείου «COSME» του Ευ-
ρωπαϊκού Ταμείου Επεν-
δύσεων, το οποίο παρέχει 
εγγυήσεις για το 50% κά-

θε δανείου. Τα πιστωτικά 
ιδρύματα έχουν δημιουρ-
γήσει δανειοδοτικά προ-
ϊόντα, στο πλαίσιο αυτής 
της δράσης, για την ενί-
σχυση μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων με κύκλο εργα-
σιών έως 2,50 εκατ. ευρώ.
Το ύψος των δανείων 
μπορεί να φτάσει έως 
τις 150.000 ευρώ ανά δι-
καιούχο, ενώ τα επιτόκια 
κινούνται σε μονοψήφια 
επίπεδα. Μάλιστα, υπάρ-
χει η δυνατότητα οι ίδιοι 
οι δανειολήπτες να παρά-
σχουν εξασφαλίσεις για 
να μειώσουν περισσότερο 
το κόστος της χρηματο-
δότησης.

Μορφές χορήγησης 

Οι μορφές χορήγησης 
που προσφέρονται μπορεί 
να είναι οι ακόλουθες:
l Mακροπρόθεσμη χρη-
ματοδότηση επενδυτικών 
σχεδίων για την απόκτη-
ση ή δημιουργία πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων.
l Mεσοπρόθεσμη χρη-
ματοδότηση κεφαλαίου 
κίνησης για την ανάπτυ-
ξη και επέκταση της επι-
χειρηματικής δραστηρι-
ότητας.
l Bραχυπρόθεσμη χρημα-
τοδότηση για την κάλυψη 
αναγκών που σχετίζονται 
με το εμπορικό/συναλλα-
κτικό κύκλωμα της επι-
χείρησης.
Τα δάνεια είναι είτε το-
κοχρεολυτικά είτε ανοι-
χτά (ανακυκλούμενα). 
Σε κάποιες περιπτώσεις 
υπάρχει η δυνατότητα 
χρήσης και των δύο τρό-
πων αποπληρωμής. Δηλα-
δή για ένα διάστημα το 
δάνειο να εξοφλείται με 
τοκοχρεολυτικές δόσεις 
και στη συνέχεια να μετα-
τρέπεται σε αλληλόχρεο 
λογαριασμό με δυνατότη-
τα επαναχρησιμοποίησης 
του κεφαλαίου που έχει 
αποπληρωθεί.

ΡεποΡτάζ 
αγησ μαρκου

Η 
εξυπηρέτηση και ακόμα περισσό-
τερο η ικανοποίηση των πελατών 
φαντάζουν ως έννοιες ασύμβατες 
με την ουδέτερη έως αρνητική σκέ-
ψη που προκαλεί μια οικονομική 
οφειλή. Κι όμως, το γεγονός ότι 
ένας «καλοπροαίρετος» πελάτης 
βρίσκεται σε οικονομική αδυνα-

μία σημαίνει ότι χρήζει πρόσθετου ειδικού 
χειρισμού, αντί στέρησης της ποιότητας 
εξυπηρέτησης, στις συναλλαγές του με την 
εκάστοτε εταιρεία ή χρηματοοικονομικό 
οργανισμό, των οποίων τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες προμηθεύεται.
Κλειδί στην περίπτωση αυτή είναι η δυνα-
τότητα σωστού διαχωρισμού του καλοπρο-
αίρετου οφειλέτη από τον στρατηγικό κα-
κοπληρωτή και η στρατηγική που επιλέγει 
ο εκάστοτε πιστωτής να τον αντιμετωπίσει.
Κάθε εταιρεία που θεωρεί ότι ο οφειλέτης 
της χάνει το πελατειακό του προνόμιο θα 
είναι μάλλον αναγκασμένη στο μέλλον να 
έχει πολύ μικρό πελατολόγιο, ίσως οικο-
νομικά υγιές αλλά σίγουρα μικρό και πι-
θανόν μη επαρκές από άποψη μεγέθους 
για να την καθιστά βιώσιμη. Ως εκ τούτου, 
οφειλέτης και πελάτης μπορεί να είναι το 
ίδιο πρόσωπο και οφείλουμε να βρίσκου-
με τρόπο να τον βοηθήσουμε να αποπλη-
ρώνει τις οφειλές του και να συνεχίζει να 
καταναλώνει εκ νέου.
Η 4η οικονομική επανάσταση του Ψηφι-
ακού Μετασχηματισμού είναι εδώ για να 

βοηθήσει σε αυτό το δύσκολο έργο. Mε 
ένταση σε τεχνολογική υποδομή, έρχεται 
να καλύψει τα κενά που προϋπήρχαν ή 
δημιουργήθηκαν λόγω των εκάστοτε αλ-
λαγών στην αγορά, σε τέσσερεις βασικούς 
άξονες καινοτομίας: 
l Τη διαχείριση των πελατών. 
l Τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών. 
l Την αξιοποίηση εκμετάλλευσης της τε-
χνολογίας.  
l Την ψηφιοποίηση της επικοινωνίας. 

Εξάλλου, μετά την κρίση αλλά ήδη και 
προ αυτής, είναι δεδομένο ότι οι καινο-
τόμες εταιρείες όχι μόνο θα έχουν σαφή 
υπεροχή έναντι του ανταγωνισμού τους, 
αλλά θα είναι και οι μόνες που θα μπο-
ρέσουν να επιβιώσουν στο μέλλον. Σύμ-
φωνα μάλιστα με τον πρώην πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύμβουλο της Cisco Systems, 
John Chambers, το 40% των εταιρειών θα 
κλείσουν εντός της επόμενης δεκαετίας, 
εάν δεν βρουν τρόπο να μετασχηματίσουν 
όλη την εταιρεία τους καινοτομώντας και 
επενδύοντας εξίσου σε νέες τεχνολογίες 
και κουλτούρα. Ο επιτυχής μετασχημα-
τισμός προϋποθέτει και τα δύο αυτά χα-
ρακτηριστικά, δεδομένου ότι τις περισ-
σότερες φορές που κάτι πάει στραβά δεν 
ευθύνεται η τεχνολογική υποδομή αλλά ο 
ανθρώπινος παράγοντας και η κουλτούρα 
που υποστηρίζουν και διαμορφώνουν το 
modus operandi της εταιρείας.
Ως εκ τούτου, νέα συστήματα και πλατφόρ-
μες μπορούν πλέον να αναλύουν τα δεδο-
μένα σε περισσότερο βάθος, να μαθαίνουν 
από αυτά έως και να προβλέπουν την επό-
μενη κίνηση του πελάτη-οφειλέτη με μεγά-
λη ακρίβεια, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 
ευρέσεως βιώσιμων λύσεων που καλύπτουν 
συγκεκριμένες ανάγκες και οδηγούν στο 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Προειδοποιητικά 
σημάδια και αλγόριθμοι θα είναι σε θέ-
ση να ανιχνεύουν την πρώτη μη ενήμερη 
πληρωμή, πριν αυτή συμβεί, με στόχο την 

έγκαιρη αποτροπή της και τη μείωση του 
όγκου διαχείρισης απαιτήσεων. 
Στο μέλλον, για συγκεκριμένες κατηγορίες 
οφειλετών θα μπορεί να γίνεται η διαδικα-
σία αυτή και από τον ίδιο τον οφειλέτη, με 
ηλεκτρονική εξακρίβωση στοιχείων (e-KYC) 
και μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης 
που δεν θα απαιτούν καν την επικοινωνία 
με εξειδικευμένη ομάδα τηλεφωνικών δι-
απραγματευτών. 
Στην περίπτωση δε που ο οφειλέτης ανα-
γνωρίζεται και κατηγοριοποιείται ως στρα-
τηγικός κακοπληρωτής, θα δρομολογείται 
αυτόματα ή αντίστοιχη νομική η άλλη προ-
βλεπόμενη διαδικασία. Εννοείται πως η 
στοχευμένη προσέγγιση και επικοινωνία 
των οφειλετών-πελατών αποτελεί κλειδί για 
την επιτυχή έκβαση της όλης διαδικασίας.
Μια τέτοιου είδους λειτουργική αρτιότητα 
θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως αυ-
τοματοποίηση των διαδικασιών, εξαγωγή 
ασφαλέστερων προβλέψεων.
Ακόμη και εν μέσω πανδημίας, ο «Ψηφια-
κός Μετασχηματισμός των Οφειλών» δεν 
πρέπει να θεωρείται σε καμία περίπτωση 
ως πολυτέλεια (nice to have) αλλά ως ανα-
γκαιότητα (must have) για την εξυπηρέτηση 
και ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων 
μερών και γενικότερα της οικονομίας.

Ο κ. Γιώργος Σωτηρόπουλος  
είναι Executive Director CYCLE SA 

(θυγατρική του Ομίλου ICAP).
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οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει  
τις ενημερώσεις των πελατών 

τους για τα διαθέσιμα 
προγράμματα χρηματοδοτήσεων

του γιώργου 
σώτηροπουλου

Ο ψηφιακΟς 
μεταςχηματιςμΟς  

τωΝ ΟφειλωΝ

γΝωμΗ


