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Η ενασχόληση με κάπ οια επ ιχειρηματική δραστηριότητα εμπ εριείχε π άντοτε ένα ρίσκο π ου σε κάπ οιες δραστηριότητες και γεωγραφικές
π εριοχές ήταν αρκετά υψηλό. Η αδυναμία π ρόσβασης στην εύκολη χρηματοδότηση απ οτελούσε π άντοτε τον π ονοκέφαλο σε κάθε νέα
επ ιχειρηματική δραστηριότητα.
Μία σειρά απ ό δραστηριότητες π ου έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και όχι μόνο έρχεται να να λύσει το π ρόγραμμα Δράση Ενίσχυσης
Νησιωτικής Τουριστικής Επ ιχειρηματικότητας, π ου ανακοινώθηκε απ ό το υπ ουργείο Ανάπ τυξης. Το π ρόγραμμα απ οσκοπ εί στην
τόνωση των π ολύ μικρών και μικρών επ ιχειρήσεων στα νησιά και τη χρηματοδότησή τους με ευνοϊκούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ.
Το π ρόγραμμα π ροβλέπ ει την π αροχή δανείων ύψους απ ό 10.000 έως 30.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης ή/και χρηματοδότηση
επ ενδύσεων, με τετραετή π ερίοδο απ οπ ληρωμής και σταθερό επ ιτόκιο 2,8 %.
Ειδικά για τις επ ιχειρήσεις π ου εδρεύουν σε νησιά με π ληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, καθώς και για επ ενδύσεις π ου θα
γίνουν στα νησιά αυτά απ ό επ ιχειρήσεις με έδρα οπ ουδήπ οτε στην Ελλάδα, το επ ιτόκιο θα είναι μηδενικό.
Τα δάνεια θα καλύπ τουν έως και το 70% των δαπ ανών, ενώ το υπ όλοιπ ο 30% τουλάχιστον θα το εισφέρει η επ ιχείρηση π ριν απ ό την
εκταμίευση.
Η δράση απ ευθύνεται σε νέες, υπ ό ίδρυση και υφιστάμενες επ ιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών απ ό τους κλάδους (ενδεικτικά):
ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επ ιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά π ρακτορεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, επ ιχειρήσεις
θαλάσσιων σπ ορ και θαλάσσιου τουρισμού γενικότερα, άλλες επ ιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, λιανεμπ όριο τροφίμων,
τουριστικών ειδών, έργων τέχνης, επ ιχειρήσεις μεταπ οίησης και εμπ ορίας τοπ ικών π ροϊόντων τουριστικού ενδιαφέροντος, καταστήματα
ειδών λαϊκής τέχνης κ.ά.
Σημειώνεται ότι για δάνεια κεφαλαίου κίνησης η έδρα της επ ιχείρησης π ρέπ ει να βρίσκεται υπ οχρεωτικά σε νησί, ενώ για τα επ ενδυτικά
δάνεια οι επ ιχειρήσεις μπ ορούν να έχουν έδρα οπ ουδήπ οτε στην Ελλάδα,, αλλά η επ ένδυση θα π ρέπ ει να π ραγματοπ οιηθεί σε νησί.
Οι ενδιαφερόμενοι μπ ορούν απ ό την 31η Μαΐου να απ ευθύνονται στα υπ οκαταστήματα των τραπ εζών π ου ανταπ οκρίθηκαν στη
σχετική π ρόσκληση του ΕΤΕΑΝ, για π ληροφορίες και υπ οβολή αιτήσεων. Πρόκειται για τις τράπ εζες: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, NEA PROTON
BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΤΕ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ATTICA BANK, PROBANK A.E., ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ.
Μαζί με αυτό το π ρόγραμμα αξίζει να αναφερθεί η αναγκαιότητα για την άμεση π ροκήρυξη και άλλων π ρογραμμάτων κυρίως μέσω του
ΟΑΕΔ, π ου θα μπ ορέσουν να τονώσουν την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά και να δώσουν το εναρκτήριο λάκτισμα για την
ανάκαμψη της οικονομίας, μίας ανάκαμψης π ου π ρέπ ει απ αραίτητα να ξεκινήσει μέσα απ ό τη στήριξη της μικρομεσαίας επ ιχείρησης
χωρίς γεωγραφικούς π εριορισμούς.

