
Ο καταλυτικός ρόλος
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζα
στη χρηµατοδότηση Ελληνικών 
σχεδίων στα πλαίσια του Green Deal
 
Η Ενωµένη Ευρώπη έχει ήδη χαράξει µια φιλόδοξη 
«πράσινη συµφωνία». 
Έχουµ ε πλέον µ ι α αναλυ τ ι κή κα ταγραφή των 

προτεραιοτήτων του συστήµατος ιεράρχησης, έναν 
κατάλογο πράσινων και βιώσιµων οικονοµικών 
δραστηριοτήτων που µπορούν να αλλάξουν το οικονοµικό 

µας µοντέλο. 

πρωτοβουλίες που συµβάλλουν στον 

·      µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, 

·      στην βιοποικιλότητα, 

·      την κυκλική οικονοµία, 

·      τη διαχείριση απορριµµάτων, 

·      θαλάσσια οικοσυστήµατα κλπ. 

ο συνδυασµός της κρίσης που προκάλεσε η πανδηµία και 

των φιλόδοξων οικολογικών στόχων που θέτει η 

Ενωµένη Ευρώπη, δηµιουργεί ένα νέο περιβάλλον για τις 
επενδύσεις και την πραγµατική οικονοµία. 

Για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει θέσει σε πλήρη λειτουργία 

ένα σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο που σε άλλες χώρες 



αποτελεί πολυετή πάγια πρακτική αλλά για την χώρα µας 

συνιστά εντυπωσιακή καινοτοµία. 

Η Ελλάδα ήταν η µόνη χώρα της Ευρώπης που δεν είχε 

αξιοποιήσει το εργαλείο µιας Εθνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας δηλαδή έναν σοβαρό, εθνικό, επαγγελµατικό και 

πολυεπίπεδο, αναπτυξιακό οργανισµό. 

Σήµερα -µέσα στο ξέσπασµα της κρίσης προκάλεσε ο 

κορωνοϊός- θεωρώ ότι έχουµε αποδείξει πως η Ελληνική 
Αναπτυξιακή αποτελεί πια πραγµατικά ένα επενδυτικό και 

αναπτυξιακό υπερόπλο που έχει τη δυνατότητα να 

λειτουργεί αντικυκλικά και ταυτόχρονα να δηµιουργεί 

επενδυτικές προϋποθέσεις για καινοτόµες βιώσιµες 

επενδύσεις. 

Μπαίνουµε µε ταχύτητα σε µια εποχή αυξηµένων δηµόσιων 

επενδύσεων µε «πράσινο» χρώµα.  

Σχεδιάζονται ήδη και θα κατασκευαστούν «έξυπνα» 
συστήµατα µεταφοράς ηλεκτρικού δικτύου τα οποία θα 

µπορούν να ενσωµατώνουν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

Οι πολιτικές αστικής ανάπτυξης αλλάζουν θεαµατικά 

αφού συνδυάζουν τον παραδοσιακό δηµοτικό σχεδιασµό µε 

τις πολιτικές µεταφορών για την προώθηση πιο βιώσιµων 

πόλεων. 



Οι µακροπρόθεσµες επενδύσεις για µια πράσινη 
ανάκαµψη θα είναι στο εξής ένα µόνιµο θέµα συζήτησης για 

τους διαχειριστές κεφαλαίου και τους επενδυτές. 

Η νέα διοίκηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας έχει 
αποφασίσει να παρέµβει δυναµικά για να στηρίξει όλες 

εκείνες τις επιχειρηµατικές -όχι ακαδηµαϊκές- 
πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν την µετάβαση από την 

παρούσα κατάσταση σε µια οικονοµία µε ουδέτερο ισοζύγιο 

άνθρακα. 

Στόχος µας εδώ είναι η συνολική υποστήριξη της 
πράσινης καινοτόµου επιχειρηµατικότητας. 
Τα Πανεπιστήµια, τα Ερευνητικά Κέντρα ανοίγουν τον 

δρόµο. 

Εµείς όµως στηρίζουµε, εξυπηρετούµε και χρηµατοδοτούµε 

την επιχειρηµατική πράσινη καινοτοµία. 

·      Όταν η καινοτοµία µετατρέπεται σε επιχειρηµατικότητα, 

εκεί παρεµβαίνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. 

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζουµε 5 κατηγορίες προϊόντων 
και υπηρεσιών προς αυτή την κατεύθυνση. 

1.    Δάνεια/Εγγυήσεις 

2 . Συµπράξε ις Δηµόσιου - Ιδ ιωτ ικού τοµέα και 

χρηµατοδότηση Υποδοµών 

3.    Καινοτοµία (τόσο ως προϊόν αλλά και ως υπηρεσία) 



4.  Υποστηρικτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, όπως και 

σχήµατα 

5.    Επενδύσεις σε µετοχικό κεφάλαιο 

  

Προϊόντα που είναι σε ώριµη φάση για επεξεργασία 

Α/  

Το νέο Εξοικονοµω-Αυτονοµω»  µε προϋπολογισµό 850 
εκατ. ευρώ θα είναι διαρκώς ανοιχτό και θα υπάρχει 
δυνατότητα για συνεχή υποβολή προτάσεων. 
Είναι σε όλα του τα σηµεία ένα νέο, µοντέρνο, φιλόδοξο 
και ολοκληρωµένο πλαίσιο ενίσχυσης της ενεργειακής 
εξοικονόµησης των κατοικιών, µε διευρυµένες 
επιλέξιµες παρεµβάσεις σε σχέση µε τα προηγούµενα 
προγράµµατα, όπως µεταξύ άλλων έξυπνα συστήµατα 
διαχείρισης (π.χ. έξυπνα συστήµατα σκίασης, έξυπνοι 
θερµοστάτες κ.λπ.), υποδοµές φόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήµατα, συστήµατα παραγωγής και αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ΑΠΕ (π.χ. φωτοβολταϊκά 
µε ενεργειακό συµψηφισµό). 
Στόχος είναι  η ποιοτική αναβάθµιση τουλάχιστον 60.000 

κατοικιών ετησίως έως το 2030 Επιδιώκεται, επιπροσθέτως, 

να σηµατοδοτηθεί η µετάβαση σε πιο «έξυπνα» σπίτια, 

δηλαδή σε ενεργειακά αποδοτικά σπίτια µε υψηλό βαθµό 



αυτονοµίας, µέσα από τη χρήση καινοτόµων και ψηφιακών 

τεχνολογιών. 

Β/ Προγράµµατα σε φάση ώριµου σχεδιασµού  

      I.         Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα µπορεί σε 

πρώτη φάση να χορηγεί δωρεάν χρήµα σε µικρές και πολύ 

µικρές επιχειρήσεις µε ένα συνεκτικό επιχειρηµατικό 

«πράσινο» σχέδιο ώστε να αποκτήσουν ένα feasibility study, 

µια µελέτη σκοπιµότητας και η ιδέα να µετατραπεί σε 

συγκεκριµένο προϊόν… 

    II.         Σχεδιάζουµε επίσης ένα Voucher για τις 
Επιχειρήσεις. Θα µπορούν να αγοράζουν διάφορες 

υπηρεσίες (π.χ. Νοµικές Υπηρεσίες για την έκδοση της 

πατέντας τους) κι εµείς θα αναλαµβάνουµε το κόστος…. 

Ήδη διαθέτουµε την εµπειρία εγγυοδοτικού µηχανισµού 

ώστε να βοηθήσουµε τις καινοτόµες πράσινες 
επιχειρήσεις να δανειστούν µε εξαιρετικά χαµηλές 

εξασφαλίσεις : Εδώ εντάσσουµε κι ένα νέο πρόγραµµα 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Η καινοτόµος πράσινη 

µικρή επιχείρηση έχει κεφάλαια για να υλοποιήσει τα 

σχέδιά της, η ΕΑΤ αναλαµβάνει το ρίσκο και η 

αποπληρωµή γίνεται ανάλογα µε την πορεία του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας και -κυρίως- την τεχνολογική 

του επιτυχία. 



  

  IV.         Συνεργασία µε τις Περιφέρειες της χώρας για να 

στηρίξουµε από κοινού τις πολύ νέες πράσινες 

επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες που αναζητούν πρόσβαση 

στις αγορές. Σκοπός µας είναι να δηµιουργήσουµε Τοµεακά 

ή Περιφερειακά Funds που προσφέρουν χρηµατοδοτική 

πλατφόρµα για επιχειρήσεις που υπηρετούν το Green Deal. 

Εξαιρετικά σηµαντική είναι η χρηµατοδότηση σε Life Science 

επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες (π.χ. βι οτεχνολογίας) που 

στη συγκεκριµένη συγκυρία είναι απολύτως αναγκαίες. 

 Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συνεργασία µε την 

Νορβηγία µέσω του προγράµµατος «Business Innovation 

Greece» µε στόχο την στήριξη της Ελληνικής καινοτόµου 

επιχειρηµατικότητας .Είναι ένα πρόγραµµα επιχορήγησης 

13.060.750 ευρώ που πρέπει να φτάσουν σε µικρές και 

µεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 

της Μπλε και της Πράσινης Ανάπτυξης καθώς και των ΤΠΕ. 

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων δηµοσιοποιείται σε λίγες 

µέρες, στις 29 Σεπτεµβρίου, ενώ οι αιτήσεις πρέπει να 

υποβληθούν στο  Innovation Norway µέσω της ηλεκτρονικής 

πύλης εφαρµογών το αργότερο την Πέµπτη 17 Δεκεµβρίου 

2020. Θα χρηµατοδοτηθούν έργα που ενισχύουν την 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στους 
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συγκεκριµένους τοµείς. Είναι σαφές ότι αυτή η συνεργασίας 

επιδιώκει να συµβάλλει στην αύξηση του κύκλου εργασιών, 

των καθαρών λειτουργικών κερδών και -κυρίως- στη 

δηµιουργία θέσεων εργασίας. 

  
Έµπρακτα Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διαθέτει 
την τεχνογνωσία και την θέτει στην υπηρεσία των 
µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων πράσινου 
προσανατολισµού.  

Θα λειτουργούµε ως «θερµοκοιτίδα» πρωτοβουλιών που 

συνεισφέρουν στην καινοτοµία και τις υποστηρίζουµε στα 

πρώτα τους βήµατα µε νοµικές υπηρεσίες, δικτύωση και 

“ m a t c h m a k i n g ” α ν τ ί σ τ ο ι χων επ ι χ ε ι ρ ηµα τ ι κών 

πρωτοβουλιών. 

-       Ο νέος ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 

στην χρηµατοπιστωτική αγορά είναι να στηρίξει την 

βιώσιµη ανάπτυξη, τον πράσινο µετασχηµατισµό και 

τη µεγέθυνση των επιχειρήσεων . 

Όπως συµβαίνει σε όλες τις αναπτυγµένες οικονοµίες, 

κεντρικός ρόλος µιας Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι να 

εγγυάται, να χρηµατοδοτεί, να συµβουλεύει αλλά και να 
συµµετέχει σε επενδυτικά σχήµατα που επενδύουν στις 

προοπτικές της πράσινης οικονοµίας. 



Μπορούµε να δυναµώσουµε και να διευρύνουµε το Ταµείο 
Εγγυοδοσίας ώστε µε τη συµµετοχή µας να βελτιωθεί η 

σχέση χρέους/ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων. 

Έχουµε τη δυνατότητα να δηµιουργούµε χρηµατοδοτικά 

προϊόντα που βοηθούν τις επιχειρήσεις π.χ. στην ψηφιακή 

τους µετάβαση, τη διεθνοποίηση, την ένταξή τους σε 

µεγάλες ουσιαστικές «πράσινες πρωτοβουλίες». 

Έχουµε το κύρος και τη δυνατότητα να µοχλεύουµε τους 
διαθέσιµους χρηµατικούς πόρους του Κράτους και να 
πολλαπλασιάζουµε τα οφέλη για την Εθνική Οικονοµία. 

Με τον τρόπο αυτό θα ανταποκριθούµε στις προσδοκίες της 

αγοράς αλλά και στους στόχους της κυβέρνησης για 

επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας µε τη δηµιουργία 

νέων θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονοµία 


