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Ανοί γει ο δρόμος γι α την εναλλακτι κή χρηματοδότηση των επι χει ρήσεων

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014
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Ανοίγει ο δρόμος για την εναλλακτική
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδας έχει το σχέδιο του ΣΒΒΕ για την
εξασφάλιση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.
Μέχρι τον Ιούνιο θα έχει βγει στην αγορά το πρώτο καλάθι με μετοχές
εταιρειών που έχουν πρόβλημα ρευστότητας
20 Ιαν 2014 - 12:30

Κόσμος

«Πιστεύω ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχει βγει στην αγορά το πρώτο προϊόν, το
πρώτο καλάθι με μετοχές εταιρειών, βιώσιμων επιχειρήσεων που
αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, επιχειρήσεων σε κλάδους
δυναμικούς και με προοπτική. Εκτιμούμε ότι περίπου 250 επιχειρήσεις από τους
κλάδους των τροφίμων, του τουρισμού και της παραδοσιακής οικονομίας θα
μπορέσουν να ωφεληθούν», δήλωσε στη Voria.gr ο κ. Σαββάκης.

Περισσότερα

Απάντηση Σακελλαρίου
για την εμπλοκή της στο
ΤΤ

Εκπιπτόμενες Δαπάνες Ελεύθερων
Επαγγελματιών

Τι αναφέρει ανακοίνωση
του ΤΧΣ σχετικά με την
εμπλοκή της Διευθύνουσας
Συμβούλου του στο θέμα
των επισφαλών δανείων
του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου

Τελευταία Νέα

Αρχείο

10:05 Ισραήλ: Επίθεση κοντά τη πόλη
Εϊλάτ
09:58 Το Μάρτιο οι διαγωνισμοί για
δωρεάν ίντερνετ στη χώρα

ΤτΕ: Στο -3,8% ο ρυθμός
χρηματοδότησης του
ιδιωτικού τομέα

Οι επιχειρηματίες της
Β.Ελλάδας κάνουν
πράξη την κοινωνική
εταιρική ευθύνη

Συνάντηση με την πρόεδρο του ΤΧΣ, Χριστίνα Σαββάκη, θα έχει μέσα στις
επόμενες ημέρες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
Αθανάσιος Σαββάκης, καθώς ο ΣΒΒΕ, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη
και του κεντρικού τραπεζίτη Γιώργου Προβόπουλου, προωθεί την υλοποίηση
του σχεδίου του για την εξασφάλιση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης
των επιχειρήσεων.

Εκθέσεις

Σχετικά Άρθρα

Η καθαρή ροή της
συνολικής
χρηματοδότησης προς τον
εγχώριο ιδιωτικό τομέα
ήταν αρνητική κατά 510
εκατ. ευρώ

της Άννης Καρολίδου

Αθλητικά

Περισσότερα από 30.000
γεύματα θα προσφέρει τις
ημέρες των
Χριστουγέννων, σε
ιδρύματα της
Θεσσαλονίκης, το Δίκτυο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Αρωγής

09:49 Πέντε οι συλλήψεις για το διπλό
φονικό στη Νεάπολη
09:40 Φονική πυρκαγιά σε διαμέρισμα
στην Αττική
09:31 Στις Βρυξέλλες για την ελληνική
Προεδρία ο Χατζηδάκης
09:22 Γιωτόπουλος: ΕΥΠ και κυβέρνηση
άφησαν τον Ξηρό να αποδράσει
09:13 Από ποιους δήμους θα ξεκινήσουν οι
απολύσεις για το 2014
09:04 Διορθώσεις στον ΦΑΠ για τα
αυθαίρετα
08:53 Συνεχίζεται στο Εφετείο η δίκη
Παπαγεωργόπουλου (video)

OK

08:42 Στον ανακριτή σήμερα ο Σακκάς
08:31 Οι εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ για το
μανιφέστο Ξηρού
08:20 Στις πλατείες βγαίνουν σήμερα τα
τρακτέρ
08:09 Δεν βλέπει αίμα στην επιστολή
Ξηρού ο δικηγόρος του
08:00 Παγκόσμιο οικονομικό ημερολόγιο

Ο ΣΒΒΕ, σε αυτή την πρωτοβουλία, κινείται μαζί με την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και το Ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς η κοινή επιδίωξη είναι
να απορροφηθούν από τις ελληνικές επιχειρήσεις τα επενδυτικά κεφάλαια που
ξένα funds «δώρα φέροντα», αρκετές εκατοντάδες εκατομμυρίων, αναζητούν
ευκαιρίες στην ελληνική αγορά.
Αυτό το νέο προϊόν θα είναι ένα καλάθι,
που θα περιέχει μετοχές
επιχειρήσεων, μετοχές που θα προκύψουν από την τιτλοποίηση δανείων. Ο
ρόλος των τραπεζών στην υλοποίηση του σχεδίου είναι κρίσιμος αφού θα
πρέπει να δεχθούν την τιτλοποίηση των δανείων αλλά και να συμφωνήσουν,
μαζί με τους μετόχους των επιχειρήσεων, στην πραγματοποίηση αυξήσεων
μετοχικού κεφαλαίου.
«Πριν τις γιορτές, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, άρχισαν να επεξεργάζονται την πρόταση διεύρυνση του
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, καθώς το υφιστάμενο δεν καλύπτει ζητήματα την
κεφαλαιοποίηση των εταιρικών δανείων στις τράπεζες, τις αυξήσεις κεφαλαίου
με συμμετοχή τραπεζών και παλιών μετόχων, τη μεταβίβαση των assets αυτών
σε εταιρείες οχήματα ( π.χ. ΑΕΕΧ) που θα εκδώσουν τους τίτλους που θα
πουληθούν στους επενδυτές» εξήγησε ο κ. Σαββάκης προσθέτοντας:

http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=164173

07:05 Καταδικασμένο στην ομίχλη το
αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης
06:14 Αύγουστο του 2015 παραδίδονται
τα Τέμπη
05:28 Αντάρτικο από μουσουλμάνους
βουλευτές της Θράκης
04:19 Δύο επενδυτικά στρατόπεδα για την
Eurobank
00:03 Καλλισθένης… εν δήμω
00:00 Η Σλοβενία προσβλέπει στις ΗΠΑ
για άντληση κεφαλαίων
23:46 Η Κροατία απέρριψε προσφορά για
την Petrokemija
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«Στο σημείο αυτό, ελπίζουμε ότι θα στηρίξουν το εγχείρημα τόσο το υπουργείο
Οικονομικών, όσο και το Ανάπτυξης, για να πάει γρήγορα στη Βουλή το σχέδιο
που επεξεργαζόμαστε και στη συνέχεια να ψηφιστεί. Άλλωστε ο κ. Στουρνάρας
είχε δηλώσει θετικός, την πρότασή μας υποστηρίζει ο κ. Προβόπουλος όπως
μου δήλωσε σε πρόσφατη συνάντηση αλλά και όπως δήλωσε δημοσίως,
λέγοντας ότι πρέπει να στραφούμε σε εναλλακτικούς τρόπους εξασφάλισης
ρευστότητας.
«Το σχέδιο έχει μεγάλες προοπτικές προσέλκυσης κεφαλαίων. Ήδη κάποιες
ΑΕΕΧ, με προϊόν που βρίσκεται σε αυτή τη λογική, μπόρεσαν να προσέλκυσαν
ρωσικά κεφάλαια για τουριστική επένδυση στη Κύπρο. Στο Σύνδεσμο
πιστεύουμε ότι με το που θα βγει στην αγορά το πρώτο προϊόν, το πρώτο
καλάθι, θα ακολουθήσουν πολλά. Ενδιαφέρον υπάρχει από τους asset
managers και των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, από τη μη συστημική
Attica Bank αλλά και από τρεις μικρότερες ανεξάρτητες εταιρείες.»
O πρόεδρος του ΣΒΒΕ, ελπίζει ότι η ιδέα για το νέο αυτό προϊόν, θα ωριμάσει
σύντομα στις Τράπεζες, καθώς οι δηλώσεις τραπεζιτών δείχνουν πως ανοίγει
πλέον ο δρόμος.
«Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα συναντηθούμε με την πρόεδρο του ΤΧΣ την
κυρία Σακελλαρίου, ώστε από πλευράς του Ταμείου να μην υπάρξουν
καθυστερήσεις ή προσκόμματα, αφού μετέχει στις τέσσερις συστημικές. Είμαι
βέβαιος ότι το σχέδιο που έχουμε εκπονήσει στο ΣΒΒΕ, με τη στήριξη του ΧΑΑ
και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Άλλωστε
ενδιαφέρον έδειξε για τη πρότασή μας και ο ισραηλινός οργανισμός Yozma,
όμιλος διαχειρισμού επενδυτικών κεφαλαίων ( venture capitals) που
συνεργάζεται άλλωστε με το υπουργείο Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση της
επιχειρηματικής καινοτομικότητας».
Μου αρέσει!
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Ανιχνευτές Χρυσού
www.metal-detectors.gr
Τεράστια ποικιλία ανιχνευτών στις χαμηλότερες τιμές. Δωρεάν Αποστολή
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