Συναντήσεις Κυπριακών Χρηματοοικονομικών Φορέων με Ευρωπαϊκό Ταμείο
Επενδύσεων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ανακοίνωση Τύπου
Λευκωσία, 20 Ιουνίου 2017
Πραγματοποιήθηκαν
κατά
το
διήμερο
19-20
Ιουνίου
2017,
στη
Λευκωσία, συναντήσεις μεταξύ αντιπροσωπίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) με εκπροσώπους κυπριακών
φορέων χρηματοδότησης.
Στόχος των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση των εν λόγω φορέων ως προς τα διάφορα
εργαλεία χρηματοδότησης τα οποία λειτουργούν κάτω από Ανταγωνιστικά
Προγράμματα της ΕΕ, όπως ο Ορίζοντας 2020, το COSME, το Employment and Social
Innovation (EaSI), το Creative Europe και το Erasmus+. Τα εργαλεία αυτά
διαχειρίζονται το ΕΤΕπ και η ΕΤΕ, οι εκπρόσωποι των οποίων ανέλυσαν προς τους
κυπριακούς φορείς τον τρόπο λειτουργίας τους, τις βασικές τους πρόνοιες καθώς και
τον τρόπο διάθεσης τους στην κυπριακή αγορά μέσω ενδιάμεσων φορέων. Μέσα από
αυτά τα εργαλεία, οι κυπριακοί φορείς μπορούν να προσφέρουν χρηματοδότηση με
ευνοϊκότερους όρους, οι οποίοι μπορούν να μεταφραστούν σε λιγότερες απαιτούμενες
εξασφαλίσεις ή και χαμηλότερα επιτόκια για τις δανειζόμενες επιχειρήσεις,
περιλαμβανομένων καινοτόμων αλλά και κοινωνικών επιχειρήσεων, νέους καθώς και
δυνητικούς επιχειρηματίες. Οφέλη όμως προκύπτουν και για τους ίδιους τους
χρηματοδοτικούς οργανισμούς μέσα από την κάλυψη μέρους του ρίσκου που
αναλαμβάνουν με τα νέα χαρτοφυλάκια δανείων που δημιουργούνται στα πλαίσια των
εν λόγω εργαλείων.
Απώτερος στόχος είναι η υιοθέτηση και διάθεση νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών
και κεφαλαίων, σε μία προσπάθεια κάλυψης των υφιστάμενων κενών που
παρατηρούνται σε θέματα χρηματοδότησης, κυρίως προς τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, τις νεοφυείς επιχειρήσεις αλλά και τις επενδύσεις υψηλού ρίσκου που
συχνά συνδέονται με καινοτόμες και ταχείας ανάπτυξης επιχειρηματικές
δραστηριότητες.
Τις συναντήσεις διοργάνωσαν από κοινού η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) και το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία και με το Υπουργείο
Οικονομικών, στα πλαίσια των συναφών αρμοδιοτήτων τους για ενίσχυση της
πρόσβασης στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής
κυπριακών φορέων στα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ.

Στις επιμέρους συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν συμμετείχαν εκπρόσωποι
κυπριακών τραπεζών, εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Επενδυτικών Ταμείων
(CIFA) καθώς και του Κυπριακού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (CYBAN).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν οι πιο πάνω φορείς ως προς τους μηχανισμούς
εγγυήσεων των Προγραμμάτων Ορίζοντας 2020 για χρηματοδότηση καινοτόμων
επιχειρήσεων (InnovFin SME Guarantee) και ERASMUS+ για χρηματοδότηση
μεταπτυχιακών σπουδών με μετακίνηση σε χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
(Master Loan Guarantee Facility), καθώς και ως προς τα εργαλεία συν-επένδυσης
μετοχικού κεφαλαίου των Προγραμμάτων Ορίζοντας 2020 (InnovFin Equity) και
COSME (Equity Facility for Growth).

