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Μια χρηματοδοτική ευκαιρία με σχετικά καλούς όρους, έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
της περιοχής και πέρα από τις συστημικές τράπεζες, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την
κωδική ονομασία ΤΕΠΙΧ ΙΙ, μετέχουν αρκετές Συνεταιριστικές Τράπεζες, ανάμεσα στις
οποίες και η Τράπεζα Ηπείρου.

Η Τράπεζα Ηπείρου συμμετέχει στη Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ, που
έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω Κεφαλαίων Κίνησης
ή/και Επενδυτικών Δανείων, με προνομιακούς όρους τιμολόγησης καθώς το 40% του
δανείου που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι άτοκο.

Η χρηματοδότηση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στους
κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι όπως δήλωσε μιλώντας στη ΒΗΜΑ Τηλεόραση, ο Εντεταλμένος
Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Ηπείρου Βασίλης Τσουκανέλης, είναι το διάδοχο
σχήμα του ΤΕΠΙΧ Ι με ορισμένες, ωστόσο ουσιαστικές διαφορές, στο ποσοστό
χρηματοδότησης αλλά και στο ύψος των παρεχόμενων χρηματοδοτήσεων.
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Στα επιχειρηματικά Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν
έχουν υλοποιηθεί, το ύψος της χρηματοδότησης κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 1.500.000
ευρώ ενώ το αντίστοιχο προηγούμενο που έληξε προ μηνών, έφτανε ως τα 800.000 ευρώ.
Για κεφάλαιο κίνησης αντίστοιχα, το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από 10.000 έως
500.000 ευρώ ενώ το προηγούμενο έφτανε ως τα 300.000 ευρώ.

Η προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα, για μια επιχείρηση είναι είτε να έχει ενταχθεί σε
προηγούμενο πρόγραμμα είτε να μην έχει ενταχθεί και να θέλει χρήματα είτε για
επενδυτικό σχέδιο είτε και κεφάλαιο κίνησης.

"Αυτό που έχει αλλάξει και συνιστά μια μικρή επιβάρυνση σε σχέση με το προηγούμενο
πρόγραμμα είναι ότι σε εκείνο η χρηματοδότηση ήταν 50-50 για ΕΤΕΑΝ και τράπεζες. Τώρα
το 40% βάζει το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το 60% η τράπεζα που έχει ελαφρώς υψηλότερο επιτόκιο. Το
καινούργιο πρόγραμμα βγαίνει λίγο ακριβότερα σε σχέση με το προηγούμενο αλλά σε κάθε
περίπτωση τα δάνεια αυτά είναι κάτω από 5% ως προς το επιτόκιο, ανάλογα με την
αξιολόγηση που κάνει η τράπεζα στις παρεχόμενες εξασφαλίσεις και σε μια εποχή που η
πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις είναι άκρως προβληματική, το πρόγραμμα βοηθά τη
ρευστότητα" σημείωσε ο κ. Τσουκανέλης.

Το πρόγραμμα ενισχύει και την ρευστότητα των τραπεζών καθώς όπως τόνισε ο κ.
Τσουκανέλης, "αν είχαμε 10 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις, το ποσό αυτό θα
διπλασιαστεί σχεδόν και θα πάει στα 16 εκατ. ευρώ".

Ο κ. Τσουκανέλης κάλεσε όποιες επιχειρήσεις έχουν κάνει αίτηση σε αναπτυξιακούς είτε
έχουν μπει είτε όχι σε προγράμματα του, ΕΣΠΑ να απευθυνθούν στην Τράπεζα και να
υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ. "Εμείς θα κινηθούμε με ευελιξία" σημείωσε.

Η ρευστότητα
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Η Τράπεζα Ηπείρου προσπαθεί να λαμβάνει μέρος σε οποιοδήποτε πρόγραμμα βγαίνει, και
είναι σημαντικό για την ενίσχυση της κερδοφορίας της.

Γενικά μιλώντας, ο κ. Τσουκανέλης τόνισε ερωτηθείς πως η ρευστότητα των τραπεζών έχει
αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο χρήματα παραμένουν κατατεθειμένα στο
εξωτερικό, σε θυρίδες και κρατημένα σε σεντούκια και το στέλεχος της συνεταιριστικής
τράπεζας εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξουν πολιτικές ταραχές στη χρονιά που
έρχεται. "Αν τα πράγματα κυλίσουν ομαλά, η εικόνα των τραπεζών και της ρευστότητας θα
αποκατασταθεί έτι περαιτέρω" κατέληξε ο κ. Τσουκανέλης.
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