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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν τα εμπόδια και οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα 

της χρηματοδότησης τους. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη παρουσίαση 

των στοιχείων που παρουσιάζονται, η παρούσα εργασία δομήθηκε σε τρία συνολικά 

κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια γενική αναφορά στην τρέχουσα 

οικονομική κατάσταση της χώρας μας η οποία φαίνεται να αποτελεί και τον κύριο 

λόγο ύπαρξης δυσκολιών και εμποδίων στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. 

Αναφέρονται επίσης τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 

στην λειτουργία τους λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Τέλος, 

παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία τα οποία αφορούν την μέτρηση του αριθμού των 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πιθανοί τρόποι χρηματοδότησης 

των επιχειρήσεων, από τους πιο κλασικούς, όπως είναι η τραπεζική χρηματοδότηση, 

μέχρι και εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης όπως είναι τα κεφάλαια 

επιχειρηματικών συμμετοχών, οι άτυποι επενδυτές, η χρηματοδοτική μίσθωση κ.α.. 

Στο τρίτο και σημαντικότερο κεφάλαιο βλέπουμε αναλυτικά μέσα από 

μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί από επίσημους φορείς, ποια είναι τα 

σημαντικότερα εμπόδια στην χρηματοδότηση των σύγχρονων μικρών επιχειρήσεων, 

ενώ παράλληλα παραθέτονται προτάσεις και μέτρα που ίσως θα μπορούσαν να 

ενισχύσουν την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 

ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

1.1. H Οικονομική Κρίση στην Ελλάδα 

 

Το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα έγκειται στο έτος 2006 και 

στον τομέα των ακινήτων, όπως και στις ΗΠΑ όταν οδηγήθηκε σταδιακά σε ένα 

σημαντικά μεγάλο αριθμό χρεοκοπιών των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου 

επιτοκίου. Γενικά μιλώντας, στο πρώτο εξάμηνο του 2008 η Ελλάδα κατέγραψε 

ανάπτυξη ύψους 3,5% η οποία ήταν μεγαλύτερη συγκριτικά με εκείνη της ευρωζώνης 

που ανερχόταν στο 1.8% (ΙΜF, 2012). Ωστόσο, ένα χρόνο μετά, τον Μάιο του 2009, 

το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) κατόπιν εκτίμησης της αρμόδιας αποστολής 

του οργανισμού, έθεσε την Ελλάδα σε επιφυλακή, γιατί παρά την ανθεκτικότητα που 

είχε παρουσιάσει στην ένταση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης οι εκτιμήσεις 

αυτές έδειχναν ότι η χώρα εισερχόταν σε περίοδο ύφεσηs (ΙΜF, 2013a). Και αυτό 

συνέβη γιατί η διάδοση της κρίσης στη ζώνη του ευρώ τελικά δε θα άφηνε ανέπαφη 

την ελληνική οικονομία. Από την άλλη η ελληνική οικονομία από μόνη της είχε 

επιδείξει ορισμένες αδυναμίες όπως το υψηλό δημόσιο χρέος, οι περιορισμένες 

μεταρρυθμίσεις, οι διαρθρωτικές ακαμψίες, οι υψηλές τιμές και το αυξημένο κόστος 

εργασίας, οι οποίες δεν θα της επέτρεπαν την αποφυγή επίδρασης της ευρωπαϊκής 

κρίσης επάνω της.  

Τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας έδειχναν ότι η ανάπτυξη της χώρας στο 

2008 βασίστηκε στον υπέρμετρο δανεισμό από την ευρωπαϊκή ένωση και την 

αυξημένη εσωτερική κατανάλωση, περιστατικό που δημιούργησε σημαντικές 

δημοσιονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ομάδας αποστολής του ΔΝΤ το 

δημοσιονομικό έλλειμμα προβλεπόταν να ξεπεράσει το 6% του ΑΕΠ το 2009 και το 

7% του ΑΕΠ το 2010. Επιπλέον, η αναλογία χρέους / ΑΕΠ θα αυξανόταν συνεχώς με 
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αποτέλεσμα η μελλοντική του διαχείριση να καταστεί δύσκολη. Η πρόβλεψη αυτή 

ήρθε να επιβεβαιωθεί και από τις διαφορές των αποδόσεων των ελληνικών και 

γερμανικών ομολόγων, οι οποίες αύξαναν ακόμη πιο πολύ λόγω του περιορισμού της 

ρευστότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Το ΔΝΤ λοιπόν επέστησε την προσοχή 

των ελληνικών αρχών προτείνοντας την σύνταξη ενός δημοσιονομικού σχεδίου με 

σκοπό την επαναφορά του ελληνικού χρέους σε βιώσιμα επίπεδα δίνοντας έμφαση 

στην επίτευξη σταδιακής προσαρμογής κατά 1,5% του ΑΕΠ ετησίως με σημείο 

εκκίνησης το 2010 προκειμένου το χρέος να εισέλθει σε καθοδική πορεία έως το 

2012 (IMF, 2013b). 

Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε την πορεία του ΑΕΠ στην Ελλάδα 

σε μια περίοδο 8 ετών από το 2002 έως και το 2012 μετρημένο σε εκατομμύρια ευρώ 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). 

Έτος 2004  2005  2006  2007  2008 2009 2010 2011 2012 

ΑΕΠ 179.963 189.490 203.682 215.999 222.680 225.883 219.657 206.366 195.224 

Πίνακας 1: ΑΕΠ Ελλάδας οχταετίας 2004 – 2012 μετρημένο σε εκ. € 

 

Διάγραμμα 1: Πορεία ΑΕΠ Ελλάδας δεκαετίας 2004 – 2012 μετρημένο σε εκ. € 

Όπως παρατηρούμε και από τα παραπάνω το 2012 ήταν το πέμπτο 

συνεχόμενο έτος όπου καταγράφηκε πτώση της οικονομικής δραστηριότητας στην 
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Ελλάδα, ενώ συνολικά την περίοδο 2008-2012 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 20,1%, 

εξέλιξη πρωτοφανής για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ειδικά σε περίοδο ειρήνης. Η 

κατάρρευση του ΑΕΠ την τελευταία πενταετία φαίνεται να οφείλεται κυρίως σε 2 

βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι η απότομη πτώση των επενδύσεων και ο δεύτερος η 

εξίσου κάθετη πτώση της κατανάλωσης λόγω των απαιτήσεων του ΔΝΤ (IMF, 

2013c). 

Όσον αφορά τις επενδύσεις στην Ελλάδα, η επενδυτική δαπάνη στο β’ 

τρίμηνο του 2013 μειώθηκε στο ποσό των 5,35 δισ. ευρώ από 9,39 δισ. ευρώ που 

υπήρξε το β’ τρίμηνο του 2010 και 12,86 δισ. ευρώ στο β’ τρίμηνο του 2008. 

Καταγράφηκε δηλαδή μείωση των επενδύσεων κατά 43% σε σύγκριση με το 2010 

και 58,4% σε σύγκριση με το 2008. Ταυτόχρονα, συρρικνώθηκε η παραγωγή σε 

όλους τους κλάδους, με την σημαντικότερη εκείνη που παρουσιάστηκε στις 

κατασκευές, η οποία ξεπέρασε το 70%. Στην συνέχεια σε πτώση της δραστηριότητας 

οδηγήθηκε το χονδρικό και λιανικό εμπόριο στην Ελλάδα, όπου η προστιθέμενη αξία 

μειώθηκε κατά 39,9% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2008 και κατά 29,5% σε 

σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2010. Το ύψος της διαμορφώθηκε στο ποσό των 7,89 

δισ. ευρώ, 13,12 δισ. ευρώ, που ήταν στο β’ τρίμηνο του 2008 (Panageotou, 2012).  

Σημαντικές μειώσεις εν συνεχεία υπήρξαν και στον κλάδο «επαγγελματικές, 

επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές» όπου η 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία μειώθηκε σε ποσοστό 28,3% σε σχέση με το β’ 

τρίμηνο του 2008 και κατά 28,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, 

ενώ το μέγεθός της διαμορφώθηκε σε 1,89 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία των ορυχείων και λατομείων υπέστη σχετική απώλεια 9,4% σε 

σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2008 και κατά 10,1% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο 

του 2010, ενώ το μέγεθός της διαμορφώθηκε σε 4,79 δισ. ευρώ (Panageotou, 2012). 

Όσον αφορά την μείωση στην κατανάλωση είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό 

ότι στο διάστημα 2008-2012 καταγράφηκε πτώση 32% στις δαπάνες των 

νοικοκυριών με ταυτόχρονη στροφή στα άκρως απαραίτητα, σύμφωνα με την 

«Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών» που πραγματοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ. Πιο 

συγκεκριμένα, η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών το 2012 έφτασε μόλις στα 

1.637,10 ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 10,2%, σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή 

του 2011. Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των 
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νοικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής (20,1%) και ακολουθούν η στέγαση (13,9%) 

και οι μεταφορές (12,8%), ενώ οι υπηρεσίες της εκπαίδευσης αποτελούν το 

μικρότερο μερίδιο των δαπανών (3,5%) (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). 

 

1.2. Επιπτώσεις στις Επιχειρήσεις 

 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει προκαλέσει σοβαρή επιβράδυνση στον 

ρυθμό της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή η επιβράδυνση μείωσε την 

ζήτηση για αγαθά, τις υπηρεσίες και τα βιομηχανικά προϊόντα. Στην πραγματικότητα, 

οι επιχειρήσεις είναι υπό έντονη πίεση για να προσαρμοστούν σε αυτές τις συνθήκες. 

Τακτικά είναι αναγκασμένες να ελαττώσουν το κόστος, να επανεξετάσουν την 

εταιρική τους στρατηγική, τις επενδύσεις και γενικότερα αποσκοπούν στην 

αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων τους (Ulrich, Rogovsky & Lamotte, 2009). 

Οι συνέπειες από τις τρέχουσες προσπάθειες για την αναδιάρθρωση των 

επιχειρήσεων είναι τεράστιες. Πολλές εταιρείες έχουν σταματήσει την πρόσληψη και 

πολλοί είναι εκείνοι που απορρίπτουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Ως εκ τούτου, 

είναι κατανοητό ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση άλλαξε ριζικά τις συνθήκες της 

αγοράς στην οποία λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Η κρίση αποτελεί απειλή γενικότερα 

για την ζωή των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων τους και καταστρέφει την 

παραγωγική τους ικανότητα (Vergiliel Tuz, 2004). Πράγματι, οι επιπτώσεις ήταν 

εκτεταμένες, ανεξάρτητα από το μέγεθος της βιομηχανίας ή της επιχείρησης ή της 

θέσης της στην αγορά. Ειδικότερα, η κρίση που αντεπεξέρχονται οι σημερινές 

επιχειρήσεις ορίζεται ως μια απρόβλεπτη ένταση η οποία απαιτεί γρήγορη αντίδραση 

και απειλεί τις υπάρχουσες αξίες και τους στόχους τους, καθιστώντας κακή την 

πρόληψη και την προσαρμογή των μεθόδων. (Panageotou, 2012). 

Σε αυτό το ασταθές οικονομικό περιβάλλον της ελληνικής οικονομικής 

κρίσης, οι οργανισμοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με την επείγουσα λήψη μέτρων 

προκειμένου να επιβιώσουν. Γενικά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι 

σημερινές επιχειρήσεις έχουν σχέση με τη μείωση των πωλήσεων, την αγορά πρώτων 

υλών, την είσπραξη των απαιτήσεων τους, την περιορισμένη εώς ανύπαρκτη 

ικανότητα δανεισμού κλπ. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διεκπεραιώνουν τις 
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υποθέσεις τους με αποφασιστικότητα και στρατηγική ώστε να καταφέρουν να 

ανταποκριθούν έγκαιρα στις δυσάρεστες οικονομικές αλλαγές, και συχνά το 

καταφέρουν καλύτερα από εκείνες που αντιδρούν βεβιασμένα (Branstad, Jackson & 

Banerji, 2009). Πράγματι, όσο γρήγορα και αποτελεσματικά μια επιχείρηση 

ανταποκρίνεται σε οικονομικές αλλαγές υπαρχουσών συνθηκών τόσο πιο θετικά αυτό 

επηρεάζει τη φήμη, την αξιοπιστία, την ακεραιότητα των δραστηριοτήτων της και τις 

επιδόσεις της στην αγορά (Calloway & Keen, 1996). 

Επειδή, η οικονομική κρίση δεν είναι ποτέ μακριά από τις επιχειρήσεις, 

αρκετές από αυτές προετοιμάζουν ένα σχέδιο με σκοπό να αντιμετωπίσουν 

καταστάσεις με υψηλή αβεβαιότητα. Αλλά πολλές είναι  οι επιχειρήσεις που δεν είναι 

καλά προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Σχετική έρευνα 

(Penn, Schoen & Berland, 2009) έδειξε ότι το 53% των επιχειρήσεων που 

λειτουργούν εν μέσω οικονομικής κρίσης, αποδείχτηκαν ανεπαρκής να 

ανταπεξέλθουν. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που περνούν κρίση αναμένεται να 

χτυπηθούν σκληρότερα στο κομμάτι της απώλειας των εσόδων σε σχέση με εκείνες 

που είναι καλύτερα προετοιμασμένες. Οι επιχειρήσεις που αντιδρούν σε μια κρίση 

άμεσα και ως εκ τούτου αναμένεται να ανακάμψουν ταχύτερα, κερδίζοντας 

πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού (Panageotou, 2012). 

Γενικά, οι εταιρείες σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης είναι πιο πιθανό για 

αυτές να δούμε θετικά αποτελέσματα προερχόμενα από όλη αυτή τη δύσκολη 

κατάσταση. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όσο καλύτερα προετοιμασμένες είναι 

οι επιχειρήσεις, τόσο πιο ανώδυνη είναι η κρίση που αντιμετωπίζουν. Ωστόσο, άλλες 

μελέτες που διεξήχθησαν κατά την ίδια περίοδο (Raghavan, 2009) έδειξαν ότι οι 

επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στην κρίση, όπως ήταν αναμενόμενο. Σχεδόν όλες οι 

επιχειρήσεις ξεκίνησαν από την μείωση του κόστους τους για την αντιμετώπιση της 

μείωσης των πωλήσεων και της έλλειψης τραπεζικών πιστώσεων. Η μείωση του 

κόστους σχετίζεται με ταξίδια, επικοινωνίες, και άλλες επιλεκτικές δαπάνες, 

αποθέματα, απαιτήσεις, περικοπές μισθών και απολύσεις. Αρκετές μάλιστα φαίνεται 

να είναι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν την ύφεση ως κίνητρο για την επέκταση, 

κυνηγώντας νέες ευκαιρίες και αναζητούν να αποκτήσουν νέους πελάτες. 

Η επιδείνωση των ελληνικών οικονομικών συνθηκών είναι διάχυτη σε όλες 

τις εμπορικές δραστηριότητες, με κύρια γνωρίσματα την πτώση του κύκλου 
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εργασιών, την κατάλυση της κερδοφορίας και τη μείωση της κεφαλαιακής βάσης του 

εμπορίου (Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2011). Η οικονομική κρίση έχει 

επηρεάσει σαφώς τις ελληνικές εταιρείες δημιουργώντας τους αρκετά προβλήματα. 

Συγκεκριμένα, η οικονομική κρίση είχε άμεσες επιπτώσεις όχι μόνο στις πωλήσεις 

τους, στα κέρδη των αποθεμάτων και των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου τους, αλλά 

και στην απασχόληση των εργαζομένων τους(Panageotou, 2012). 

Η πλειοψηφία των ερευνητικών εργασιών (Latham 2009) που έχουν διεξαχθεί 

δείχνουν γενικά ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι τα πρώτα θύματα μιας 

παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Επίσης, ο τομέας των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης είναι εκείνος που επηρεάζεται δυσανάλογα σε σχέση με το μέγεθος της 

οικονομικής ύφεσης, λόγω των περιορισμένων οικονομικών πόρων και την κύρια 

εξάρτηση από τον τραπεζικό δανεισμό, που τις αναγκάζει να πληρώνουν υψηλότερα 

επιτόκια από τις μεγάλες επιχειρήσεις. (Mulhern 1996, Domac & Ferri 1999, Ozar et 

al, 2008). 

Οι μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν 

μια σειρά από κρίσιμα και σημαντικά προβλήματα που αντανακλώνται στο 

Διάγραμμα 1. 

 

Διάγραμμα 2: Τα μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 

Πηγή : Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, 2013 

http://www.esee.gr/ 
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Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω διάγραμμα η έλλειψη ρευστότητας 

είναι το κύριο από τα προβλήματα που αναφέρονται σε σχέση με τις δυνατότητες για 

τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων το οποίο εμφανίζεται 

ως αποτέλεσμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία 

δύο χρόνια, οι εισπράξεις από τους πελάτες έχουν σημειώσει μια μικρή αύξηση, ενώ 

οι πληρωμές προς τους προμηθευτές γίνονται πιο έγκαιρα. Συγκεκριμένα, ο χρόνος 

που παρεμβαίνει μεταξύ της είσπραξης των απαιτήσεων και της εξόφληση των 

προμηθευτών είναι κατά μέσο όρο 23 ημέρες, ενώ το 2010 οι εισπράξεις και οι 

πληρωμές ήταν πιο ισορροπημένες, δεδομένου ότι η διαφορά του χρόνου αγγίζει τις 5 

ημέρες.  

Αντίθετα, το 2012 η ένταση της κρίσης και ο φόβος των υποχρεώσεων μη 

αποπληρωμής, οδήγησε τους προμηθευτές να ζητούν, σε πολλές περιπτώσεις, 

προκαταβολές ή εξόφληση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Το πρόβλημα 

επεκτείνεται ακόμα περισσότερο αν λάβουμε υπόψη τον περιορισμένο ρόλο των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την προώθηση κεφαλαίων για τις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις και την αποτροπή των επενδυτικών κεφαλαίων από άλλες πηγές. 

Στο ζωτικό τομέα της χρηματοδότησης, σύμφωνα με την SBA (2013), η Ελλάδα έχει 

τη χαμηλότερη επίδοση στην ΕΕ και, δυστυχώς, η τάση αυτή φαίνεται να 

επιδεινώνεται με το χρόνο. Συγκεκριμένα, σχεδόν το ένα τρίτο των αιτήσεων δανείων 

που υποβλήθηκαν από τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις απορρίπτονται 

(μέσος όρος ΕΕ: 15%), λόγω της απροθυμίας των τραπεζών να δανείσουν 

(Panageotou, 2012).  

Επίσης, ο συνολικός χρόνος που απαιτείται μέχρι την ημερομηνία καταβολής 

της πληρωμής είναι περισσότερο από το διπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ (113 

ημέρες έναντι 53), οι πληρωμές δεν γίνονται, κάτι που αντιστοιχεί στο 4,9% του 

συνόλου (μέσος όρος ΕΕ: 2,9%), ενώ οι επενδύσεις σε ταμεία επιχειρηματικών 

κεφαλαίων αντιπροσωπεύουν μόνο το ένα δέκατο του μέσου όρου, γεγονός που 

δείχνει - μεταξύ άλλων - την αρνητική διάθεση για τους εταιρικούς συνασπισμούς και 

την αποφυγή των ξένων επενδυτών για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σε 

ένα ασταθές κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. 

Όσον αφορά τη μόχλευση, σχεδόν το 75% των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων έχουν συνάψει δάνεια, ενώ το 30% από αυτές έχουν πρόβλημα 
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υπερδανεισμού. Μέσα σε ένα χρόνο το ποσοστό των κόκκινων δανείων έχει αυξηθεί 

σημαντικά αν λάβουμε υπόψη ότι το 2012 το ποσοστό αυτό ήταν 25%. Το γεγονός 

αυτό αξιολογείται από τις επιχειρήσεις ως το πιο δύσκολο και επώδυνο σε σχέση με 

τα προηγούμενα έτη, ενώ η γενική δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση είναι το 

πιο πιεστικό πρόβλημα για το ένα τρίτο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Όλοι 

αυτοί οι παράγοντες μπορεί να θέσουν σε άμεσο κίνδυνο όχι μόνο την 

ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αλλά ακόμα και την ίδια 

τη βιωσιμότητα (Panageotou, 2012). 

Το μέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων μετά την κρίση παραμένει αβέβαιο. 

Η οικονομική κρίση κάνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να αναγνωρίσουν 

την ισχύ τους και να ανακαλύψουν τα όρια της αντοχής τους. Οι χρόνιες αδυναμίες 

και τα προβλήματα φτάνουν στην επιφάνεια και απαιτούν την άμεση προσοχή των 

επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματίες δεν χρειάζεται να πανικοβάλλονται, αλλά να 

αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία όλη αυτή την αβεβαιότητα (Chodorow, 2013).  

Οι επιχειρήσεις που είναι διορατικές και καλά προετοιμασμένες μπορούν να 

διακρίνουν σημαντικές ευκαιρίες στην κρίση. Όπως κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, 

έτσι η οικονομική κρίση είναι μία από της δοκιμαστικές περιόδους και από την άλλη 

αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να γίνει καλύτερες και ισχυρότερες. Οι 

επιχειρήσεις, προκειμένου να διατηρηθούν στην κρίση θα πρέπει να διατηρήσουν 

υψηλό συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους, να 

είναι ευέλικτες, να προσαρμόζονται στο χρόνο, για να καινοτομήσουν και να 

αξιοποιήσουν την τεχνολογία και τα διάφορα σύγχρονα μέσα. Στην πραγματικότητα, 

οι επιχειρήσεις είναι υπό έντονη πίεση για να προσαρμοστούν σε αυτές τις συνθήκες. 

 

1.3. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

 

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κυριαρχούν στην ελληνική 

οικονομία, αντιπροσωπεύοντας το 72% της προστιθέμενης αξίας και το 86% της 

απασχόλησης. Η αναλογία αυτή είναι σημαντικά μεγαλύτερη από το υπόλοιπο της ΕΕ 

(58% και 67% αντίστοιχα). Οι ελληνικές ΜΜΕ βασίζονται στις πολύ μικρές εταιρείες 

περισσότερο από την πλειονότητα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Παρότι οι 
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ΜΜΕ είναι ήσσονος σημασίας, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 46% της προστιθέμενης αξίας που παράγεται (μέσος όρος της ΕΕ: 37%). 

Επίσης, παρέχουν το 64% του συνόλου των θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ στην 

επιχειρηματική οικονομία. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες 

χαμηλότερο στην ΕΕ (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, 2013). 

Από τα πρώτα στοιχεία για το 2014 και 2015 δεν προκύπτει σημαντική 

αντιστροφή των τάσεων για τις ΜΜΕ. Αντιθέτως, η οικονομική κρίση μπορεί να 

συνεχιστεί για τις ΜΜΕ, αν και σε μικρότερο βαθμό. Η συνολική απασχόληση στις 

ΜΜΕ αναμένεται να μειωθεί κατά ακόμη 106.000 άτομα, φτάνοντας τα 1.651.000 

άτομα το 2015. Ο αριθμός των ΜΜΕ μπορεί να μειωθεί κατά 40.000 φτάνοντας τις 

614.000 το 2015, ενώ μπορεί επίσης να μειωθεί και η προστιθέμενη αξία τους 

(Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, 2013).  

Ωστόσο, ορισμένες ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες μπορεί να 

βοηθήσουν να μετριαστούν αυτές οι τάσεις. Η τελευταία μελέτη του Ιδρύματος 

Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών για την ελληνική οικονομία διαπίστωσε 

ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης για το 2014. Η ύφεση αναμένεται να σταματήσει 

και το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 0,6%. Η μείωση του ποσοστού της 

ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται να επιβραδυνθεί στο -2% (IME ΓΣΕΒΕΕ, 2014).  

Ο δημόσιος τομέας αναμένεται να συμβάλει περισσότερο στις επενδύσεις από 

ότι το 2013. Τέταρτον, οι επενδύσεις αναμένεται επίσης να αυξηθούν χάρη στη 

βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών μετά την 

ανακεφαλαιοποίηση, βελτίωση η οποία αντανακλάται στα σχετικά χαμηλότερα 

επιτόκια δανεισμού προς τις ΜΜΕ (IME ΓΣΕΒΕΕ, 2014).  

Οι επενδύσεις αναμένεται ως εκ τούτου να αυξηθούν το 2014, με παράλληλη 

αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Δεδομένων των θετικών προσδοκιών 

και των πιο πρόσφατων εργασιακών μεταρρυθμίσεων με στόχο να καταστεί 

ελαστικότερη η αγορά εργασίας, η ανεργία αναμένεται να μειωθεί στο 26%, δηλαδή 

κάτω από το 27,4% που ήταν το 2013. Οι νόμοι 4172/2013, 4110/2013 και 4174/2013 

μειώνουν ή καταργούν αρκετές φοροαπαλλαγές, π.χ. το κατώτατο όριο για το μη 

φορολογήσιμο εισόδημα. Συνολικά, ωστόσο, οι ελληνικές ΜΜΕ εξακολουθούν να 

είναι περισσότερο αβέβαιες παρά σίγουρες για το μέλλον. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας του IME ΓΣΕΒΕΕ για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 δείχνουν ότι η 
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πλειονότητα των επιχειρήσεων είχε αρνητικές προσδοκίες για το μέλλον. Είναι η 

πρώτη φορά από το 2011 που υπάρχει αύξηση των αρνητικών προσδοκιών για το 

μέλλον (IME ΓΣΕΒΕΕ, 2014). 

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε βασικά οικονομικά στοιχεία 

για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, για το έτος 2013. 

 

Πίνακας 2: Αριθμός ΜΜΕ στην Ελλάδα και Μερίδιο Αγοράς 

Πηγή: SBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[15] 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Τον τελευταίο καιρό συχνά βλέπουμε να συζητείται ιδιαίτερα και να 

απαρτίζει θέμα έντονου προβληματισμού κυρίως των κρατικών φορέων της χώρας 

μας, αλλά και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το ζήτημα της χρηματοδότησης 

των μικρών επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση της μικρής επιχείρησης συγκροτεί μια 

από τις ουσιαστικότερες παραμέτρους λειτουργίας της, αν όχι τη κύρια. Η ανάπτυξη 

της οικονομίας ταυτόχρονα με την εκρηκτική τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων 

δεκαετιών εκφράστηκε ιδιαζόντως στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η απελευθέρωση 

της χρηματοπιστωτικής αγοράς και η άμεση ενσωμάτωση της τεχνολογικής 

ανάπτυξης έδωσε την δυνατότητα εφαρμογής πληθώρας χρηματοδοτικών 

εναλλακτικών λύσεων για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. 

Οι χρηματοδοτικές λύσεις πηγάζουν τόσο από τους νέους, για την Ελλάδα, 

χρηματοπιστωτικούς θεσμούς όσο και από τις τράπεζες με την πληθώρα των 

χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία παρέχουν την τελευταία δεκαετία, 

επηρεασμένες από τον έντονο ανταγωνισμό στην τραπεζική αγορά. Η πληροφόρηση 

των εναλλακτικών λύσεων συνθέτει ακρογωνιαίο λίθο στην αναζήτηση 

χρηματοδότησης της μικρής επιχείρησης. Η αναζήτηση αυτή είναι απαραίτητο να 

γίνεται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κύκλο χρηματοπιστωτικών θεσμών με 

επιδίωξη την ανακάλυψη της ιδανικότερης χρηματοδότησης που ταιριάζει στις 

ανάγκες κάθε επιχείρησης. Στην συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου θα δούμε 

αναλυτικά τις μορφές χρηματοδότησης των σύγχρονων επιχειρήσεων. 

 

2.1. Εσωτερική και Εξωτερική Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων  

 

Η εσωτερική μορφή χρηματοδότησης, πηγάζει κατά κανόνα από κεφάλαια τα 

οποία προσφέρει ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής της επιχείρησης, τα οποία 

εξοικονομούνται από κατακράτηση μεριδίου των κερδών από τις πωλήσεις της. Αυτή 
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η μορφή χρηματοδότησης συγκροτεί αξιόλογη πηγή κεφαλαίων για μια εταιρεία και 

συνήθως είναι εύκολα προσβάσιμη. Επιπλέον, θεωρείται ισάξια του τραπεζικού 

δανεισμού – για τον οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω- , ειδικά στα αρχικά βήματα 

εξέλιξης και ανάπτυξης της επιχείρησης. Το ύψος της χρηματοδότησης εξαρτάται 

από την οικονομική κατάσταση του επιχειρηματία-ιδιοκτήτη, αλλά και από την 

κερδοφορία της επιχείρησης.  

Συνήθως η εσωτερική χρηματοδότηση φέρει μικρότερο κόστος για την 

εταιρεία αναφορικά με την εξωτερική χρηματοδότηση, αφού δεν υφίσταται κόστος 

διαμεσολάβησης (agency cost), επενεργώντας καταφατικά στη χρηματοδότηση 

επενδύσεων. Ωστόσο η πηγή αυτή χρηματοδότησης, δεν είναι πάντα διαθέσιμη στις 

περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρά μόνο στο πρώτο στάδιο, αφού δεν 

ενδημούν αξιόλογα δημιουργημένα κέρδη και κατακολουθία εσωτερικά κεφάλαια. 

Επιπλέον όταν τα κέρδη αυτά δημιουργηθούν στην πορεία, οι αδιάληπτες νέες 

ανάγκες είναι μεγάλες και δεν υπερκαλύπτονται (Binks and Ennew 1996).  

Οι πηγές εσωτερικής χρηματοδότησης (πέρα από την κατακράτηση κερδών 

από τις πωλήσεις), είναι οι εξής: 

[1] Χρηματοδότηση από τον Ιδρυτή ή Επιχειρηματία. Αναφερόμαστε σε αυτούς οι 

οποίοι πήραν την απόφαση να ιδρύσουν τη δική τους εταιρεία, την οποία είτε 

διευθύνουν σε προσωπικό επίπεδο, είτε έχουν αναθέσει την διεύθυνση της σε 

τρίτα πρόσωπα (ιδρυτές). Έχουν κατά κανόνα καταναλώσει από την αρχή το 

άθροισμα της χρηματοδότησης το οποίο είχαν την δυνατότητα να 

συγκεντρώσουν, όπως επίσης και μη-χρηματικές συνεισφορές, όπως ελάχιστη ή 

καθόλου προσωπική αμοιβή, εργασία από το σπίτι (αποφυγή ενοικίου, 

παραχώρηση οικοπέδου, κτιρίου κ.λ.π.). Έτσι, στοχεύουν στην μείωση των 

εξόδων τους σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό και επιπλέον στην διατήρηση 

(και αύξηση) του μεριδίου τους. Πρόκειται για μια «δεξαμενή» κεφαλαίων η 

οποία χρησιμοποιείται κατά κανόνα πριν από όλες τις άλλες πηγές 

χρηματοδότησης και είναι και αυτή η οποία εξαντλείται πρώτη από όλες. ΟΙ 

πιθανοί επενδυτές της επιχείρησης, προσμένουν συχνά τη σημαίνουσα εισφορά 

του ιδρυτή και ιδιοκτήτη, καθώς αυτή θεωρείται ως ένα είδος προσωπικής 

δέσμευσης προς την επιχείρησης (Ζοπουνίδης και  συν., 2012).  
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[2] Φίλοι και Οικογένεια. Τα κεφάλαια για μια επιχείρηση έχουν την δυνατότητα να 

αντληθούν και από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του ιδιοκτήτη – 

διευθυντή της επιχείρησης. Απαρτίζουν ωστόσο περισσότερο «χείρα βοηθείας» 

παρά κάποια μορφή αξιόλογης επένδυσης, ενώ πέραν των άλλων δεν 

συνεισφέρουν και στη θεμελίωση δυνατοτήτων για εμπορικές διασυνδέσεις, 

ωφέλιμες για την εταιρεία και την πορεία των επιδιώξεων της. Ο επιχειρηματίας 

δεν επιβάλλεται να στηρίζεται σε αυτήν την πηγή κεφαλαίου για την εξέλιξη της 

επιχείρησης του, αφού η επένδυση η οποία γίνεται είναι μικρή, σύντομη χρονικά, 

δεν ξεπερνάει συχνά τα 10,000 € και εξαντλείται στα εξαιρετικά αρχικά στάδια 

ανάπτυξης της επιχείρησης (Ζοπουνίδης και  συν., 2012). 

Όταν η εσωτερική χρηματοδότηση καθίσταται μη επαρκής προκειμένου να 

καλύψει τις απαιτήσεις της εταιρείας για κεφάλαια, τότε αυτή επιβάλλεται να στραφεί 

προς τις εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης για την εξασφάλιση των αναγκαίων 

πόρων. Η εξωτερική χρηματοδότηση είναι δυνατόν να διαχωριστεί σε συμμετοχική 

(τυπική και άτυπη) και μη συμμετοχική (Ζοπουνίδης και  συν., 2012). Ο πρώτος 

τύπος χρηματοδότησης απαιτεί όπως θα δούμε στην συνέχεια την διαφυγή μέρους ή 

και του συνόλου του ελέγχου του οργανισμού, καθώς μεταφέρονται μερίδιά της από 

τους ιδιοκτήτες της προς τους χρηματοδότες, ενώ ο δεύτερος τύπος χρηματοδότησης, 

καθίσταται λιγότερο «επίπονος» από αυτή την άποψη, ωστόσο απαιτεί την καταβολή 

μετρητών και εγγυήσεων από τους υποψήφιους δανειζόμενους και έτσι κρίνεται 

περισσότερο δύσκολο να λάβει χώρα (Χουλιάρας, 2001). Στην συνέχεια θα δούμε τις 

προαναφερθείσες κατηγορίες χρηματοδοτών εξωτερικής χρηματοδότησης, 

αναλυτικά. 

 

2.2. Άτυποι Επενδυτές 

 

Πρόκειται για μια μορφή εξωτερικής συμμετοχικής χρηματοδότησης, όπου οι 

χρηματοδότες αναφέρονται ως άτυποι επενδυτές ή ανεπίσημη αγορά κεφαλαίων 

κινδύνου και είναι γνωστοί σαν «επιχειρηματικοί άγγελοι». Είναι στην ουσία ιδιώτες 

οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους στη χρηματοδότηση 

επενδυτικών εγχειρημάτων υψηλού κινδύνου, κατά κύριο λόγο των μικρών 
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επιχειρήσεων, οι οποίες είναι στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης τους (Κιόχος και 

Παπανικολάου, 2001).  

Σκοπός τους είναι να ωφεληθούν από τις μεγάλες αποδόσεις οι οποίες 

ενδέχεται να παραχθούν. Μη-χρηματοοικονομικοί παράγοντες – κλειδιά, 

διαδραματίζουν σε όλες τις περιπτώσεις ρόλο στην λήψη μιας τέτοιας απόφασής, 

όπως το ενδιαφέρον τους για μια καθορισμένη τεχνολογία, η ικανότητα να 

συμμετέχουν ενεργά στην επιχειρηματική διαδικασία, ακόμα και η προσωπική 

ευχαρίστηση (Mason and Harrison 1995). Οι άτυποι επενδυτές δραστηριοποιούνται 

είτε με αυτόνομο τρόπο, είτε στα όρια μεθοδικού συνδικάτου με λοιπούς επενδυτές οι 

οποίοι φέρουν την ίδια μορφή (syndicated investments).  

Στην τελευταία περίπτωση που αναφέραμε, υφίσταται ένα άτομο –ο 

«αρχάγγελος», ο οποίος φέρνει τα μέλη κοντά. Η επένδυσή τους, σταθεροποιείται 

μεταξύ 15.000 και 150.000 € όταν ενεργούν μόνοι τους και πάνω από 250.000 €, όταν 

συγχρηματοδοτούν ένα έργο, στα πλαίσια οργανωμένου συνδικάτου. Ο ρόλος των 

ατόμων αυτών είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στις ΗΠΑ, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει 

ξεκινήσει να παρουσιάζεται όλο και πιο οργανωμένα σε χώρες της Ευρώπης, 

προσφέροντας δηλωτική ποσότητα κεφαλαίων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

(Κωνσταντινούδης, 2006). 

Στην Ελλάδα οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι σχεδόν ανύπαρκτοι και όσοι 

υφίστανται, δεν είναι καταγεγραμμένοι ή οργανωμένοι, αλλά ενεργούν ανεξάρτητα. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι για την Ελλάδα, δεν ευρισκόταν καταχώρηση τέτοιου είδους 

επενδυτών στο σχετικό δικτυακό τόπο της ΕΕ (Ζοπουνίδης και  συν., 2012).  

Τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τους είναι πως επενδύουν σε 

διάφορους τομείς της οικονομίας, επικεντρώνοντας κατά κύριο λόγο σε τοπικό 

επίπεδο (κοντά στην έδρα τους) και σε κλάδους οι οποίοι έχουν εμπειρία, ενώ 

αρέσκονται στην ταχεία λήψη αποφάσεων, δίχως ιδιάζουσα γραφειοκρατία και 

διαδικασίες οι οποίες μεγεθύνουν το κόστος, δίνοντας σημασία σε παράγοντες όπως η 

ποιότητα της επιχειρηματικής ομάδας, η στρατηγική της επιχείρησης για την αγορά 

κ.λ.π.. 

Στην επιχείρηση στην οποία θα επενδύσουν, εμπλέκονται σε προσωπικό 

επίπεδο , αναλαμβάνοντας δράση με ενεργό τρόπο στη διαμόρφωση της στρατηγικής 

της επιχείρησης και στην εξάπλωση της αγοράς για το προϊόν της και εξετάζοντας, 
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όπου και όταν καταφέρνουν τη διαδικασία (hands on approach), με σκοπό να 

διαχειριστούν οι ίδιοι την αβεβαιότητα (Mason and Harrison 1996). Για το σκοπό 

αυτό, συχνά φέρουν μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης, συνέπεια 

και της προγενέστερης ιδιότητας των περισσοτέρων (πρόκειται συνήθως για 

συνταξιούχους επιχειρηματίες, πρώην διευθυντές κ.λ.π.). 

Χαρακτηρίζονται ως «υπομονετικοί επενδυτές» (patient investors), οι οποίοι 

διαφυλάσσουν την επένδυση για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά κανόνα πάνω από 

πέντε χρόνια ή και δίχως καθορισμένο χρονικό ορίζοντα και σε σπάνιες περιπτώσεις 

δείχνουν ενδιαφέρον για την απόκτηση ελέγχου των οργανισμών τους οποίους 

χρηματοδοτούν, μετά το πέρας του σχεδίου. Το πλεονέκτημα των «αγγέλων» 

εντοπίζεται στο ότι δεν έχουν ανάγκη τις αποδόσεις του εγχειρήματος τους, αφού 

φέρουν σημαίνουσα οικονομική επιφάνεια και κατά κανόνα επενδύουν αυτόνομα, 

δίχως να είναι ανάγκη να δώσουν αναφορά σε άλλους και να ελεγχθούν, φέροντας με 

αυτό τον τρόπο μείζονα υπομονή στη χρηματοδότηση(Ζοπουνίδης και  συν., 2012).  

Σε αντάλλαγμα, ωφελούνται σε  ικανοποίηση σε προσωπικό επίπεδο και 

ενθουσιασμό, παρακολουθώντας την κρίση τους να μετατρέπεται σε επιτυχία, μέσα 

από τις ορθές κινήσεις, αλλά και σε χρήμα αναμφίβολα, εφόσον επιτύχει η 

επιχείρηση. Γενικώς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι επιχειρηματικοί άγγελοι, 

δύνανται να συμπράξουν ουσιωδώς, με αμοιβαία οφέλη, καθώς οι επιχειρήσεις θα 

κερδίσουν τα κεφάλαια τα οποία θέλουν  για την πραγματοποίηση των επενδυτικών 

τους σχεδίων και ο χρηματοδότης θα έχει τη δυνατότητα να επενδύσει με αποδοτικό 

τρόπο τους οικονομικούς του πόρους (Binks and Ennew, 1996). 

Ωστόσο δεν κρίνεται ορθό, παρασυρόμενοι από τα μακρά θετικά σημεία τα 

οποία φέρουν οι επιχειρηματικοί άγγελοι, να παραλείπουμε το γεγονός ότι δεν 

απαρτίζουν κάποιο είδος φιλάνθρωπων οι οποίοι θέλουν να ενισχύσουν από 

αλτρουισμό τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Οι αποφάσεις τους λαμβάνονται 

αποκλειστικά με κίνητρο την ευκαιρία για κέρδη κεφαλαίου. Βάζουν ρυθμούς 

απόδοσης της τάξης του 30% για πρώιμα στάδια και 20% για οργανωμένες και 

συγκροτημένες επιχειρήσεις (Mason and Harrison 1995), ενώ για το χρονικό 

διάστημα που τουλάχιστον διαρκεί το εγχείρημα, επιλαμβάνονται μέρος ή το σύνολο 

του ελέγχου της διαδικασίας (και σε αρκετές περιπτώσεις και της επιχείρησης) 

(Λαζαρίδης, 1995).  
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Έτσι συχνά παρατηρείται απροθυμία των επιχειρηματιών να στραφούν προς 

αυτή τη χρηματοδότηση, παρά μόνο σε περιπτώσεις που δεν δύνανται να κάνουν 

διαφορετικά, αφού κανένας από αυτούς δεν θέλει την απώλεια ελέγχου και γενικώς 

την επέμβαση τρίτων σε αυτήν (Binks and Ennew 1996). 

Ένα ακόμα δηλωτικό πρόβλημα το οποίο συναντάται σε αυτό το είδος της 

χρηματοδότησης αποτελεί η δυσκολία εντοπισμού τους από τις επιχειρήσεις, είτε 

επειδή δραστηριοποιούνται συχνά σε τοπικό επίπεδο όπως προαναφέρθηκε, είτε 

επειδή δεν υπάρχει κάποιο δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων, με σκοπό να είναι 

δυνατόν να ευρεθούν εύκολα από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (Χουλιάρας, 

2001).  

Από την άλλη, αντίστοιχο είναι και το πρόβλημα των επιχειρηματικών 

αγγέλων να βρουν φερέλπιδες επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς και ικανούς συνεργάτες 

με τους οποίους θα μοιραστούν το ρίσκο μιας επένδυσης σε αρχικά στάδια 

(Κωνσταντινούδης, 2006). Είναι φανερή κατ' ακολουθίαν η υπόσταση χάσματος 

ανάμεσα στην προσφορά και ζήτηση τέτοιου είδους κεφαλαίων, με τους 

μεγαλύτερους επενδυτές να θέλουν να παρέχουν κεφάλαια αλλά να μην είναι σε θέση 

να εντοπίσουν ευκαιρίες οι οποίες θα ικανοποιούν τα κριτήρια τα οποία επιθυμούν 

και από την άλλη, τους επιχειρηματίες να αποζητούν χρηματοδότηση, αλλά να 

αντεπεξέρχονται σημαίνουσες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να την εντοπίσουν 

(Λαζαρίδης, 1995). 

Τα τελευταία έτη γεννώνται προσπάθειες οι οποίες έχουν εκκινήσει από τις 

ΗΠΑ και εξαπλώνονται στην Ευρώπη, με σκοπό να καταγραφούν ανά χώρα και 

περιοχή οι μεγαλύτεροι άτυποι επενδυτές. Λόγω των οικονομικών κρίσεων οι οποίες 

έχουν συντελεστεί  την τελευταία δεκαετία, η χρηματοδότηση των μικρών 

επιχειρήσεων από ισχυρούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (όπως τράπεζες και 

ιδιωτικές επενδυτικές εταιρείες) είναι ιδιαζόντως «συγκρατημένη» και η υπόσταση 

ενός τέτοιου δικτύου θα προσφέρει αξιόλογα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι 

οποίες είναι αντιμέτωπες με χρηματοοικονομική στενότητα, ελαττώνοντας και το 

κόστος αναζήτησης επενδυτών. Ωστόσο συνεχίζει να απαιτείται αρκετή προσπάθεια 

και δουλειά, τόσο από άποψης οργάνωσης, όσο και επικοινωνίας, με σκοπό να 

παραχθεί ένα καλά οργανωμένο δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων, στο οποίο θα 

έχουν την δυνατότητα να αποκτούν με ευκολία πρόσβαση οι επιχειρήσεις και 

οργανισμού οι οποίοι αποζητούν χρηματοδότηση (Ζοπουνίδης και  συν., 2012). 
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2.3. Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου 

 

Με τον όρο κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital) 

ονομάζονται διεθνώς τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια, τα οποία επενδύονται σε νέες 

επιχειρήσεις από ειδικές επενδυτικές εταιρείες, αλλά και από ιδιώτες, και τα οποία 

περιέχουν το στοιχείο του κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, venture capital είναι η 

χρηματοδότηση που προσφέρει η ειδική επενδυτική εταιρεία (εταιρεία venture 

capital) σε μία νέα επιχείρηση με κίνδυνο, μέσω συμμετοχής στο μετοχικό της 

κεφάλαιο, για να της παράσχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη λειτουργία της, ή να 

επεκτείνει τη δραστηριότητά της (Κιόχος και Παπανικολάου, 2001). 

Οι εταιρείες venture capital στοχεύουν σε μακροπρόθεσμα κέρδη από την 

αύξηση της αξίας των επενδύσεών τους και όχι σε μερίσματα, τόκους και άλλα 

έσοδα. Έτσι η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να καταβάλει για τα κεφάλαια από 

αυτή τη χρηματοδότηση τόκους ή κάποια μερίσματα, προτού αρχίσει να 

πραγματοποιεί κέρδη. Η εταιρεία venture capital παίρνει ένα μειοψηφούν ποσοστό 

της επιχείρησης και αφήνει στον επιχειρηματία τον κύριο έλεγχό της. Βάση για τον 

υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης και συνεπώς του τιμήματος που θα 

καταβληθεί από την εταιρεία venture capital, για τη συμμετοχή της στο μετοχικό 

κεφάλαιο της επιχείρησης, αποτελεί η αναμενόμενη απόδοση των επενδυομένων 

κεφαλαίων (Γεωργιάδης, 1996).  

Η συμμετοχή της εταιρείας venture capital στο μετοχικό κεφάλαιο της 

επιχείρησης μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, όπως με κοινές ή προνομιούχες 

μετοχές, κοινές ή προνομιούχες μετοχές υποχρεωτικά εξαγοραζόμενες σε ορισμένο 

χρόνο και προκαθορισμένη αξία από τους άλλους μετόχους, με δάνειο μετατρέψιμο 

σε μετοχές κ.α. Πολλές φορές στις συμβάσεις μεταξύ των εταιρειών venture capital 

και των επιχειρήσεων, υπάρχουν προστατευτικοί όροι που περιορίζουν τις 

κεφαλαιακές δαπάνες και τους μισθούς των διευθυντικών στελεχών (Γεωργιάδης, 

1996).  

Άλλοι τέτοιοι όροι μπορούν να προβλέπουν την ανάληψη της πλειοψηφίας 

του διοικητικού συμβουλίου από την εταιρεία venture capital, την υποχρεωτική 

αλλαγή των διευθυντικών στελεχών, τη ρευστοποίηση της επένδυσης με επαναγορά 

του μεριδίου συμμετοχής, την εισαγωγή σε χρηματιστήριο κλπ. Οι πιο πάνω όροι 
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μπορούν να τεθούν παρά το ότι η εταιρεία venture capital κατέχει μειοψηφούν 

μερίδιο. Η συμμετοχή της εταιρείας venture capital στην επιχείρηση δεν διατηρείται 

επ’ αόριστον, αλλά ρευστοποιείται σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που η 

αξία της επιχείρησης έχει φθάσει στο ψηλότερο σημείο. Αυτό γίνεται συνήθως με 

την εισαγωγή της επιχείρησης στο χρηματιστήριο (Ζοπουνίδης και  συν., 2012).  

Η ρευστοποίηση γίνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης, 

από τρία μέχρι δέκα χρόνια, πάντα όμως, πριν από το στάδιο ωριμότητας. Λόγω της 

αναμενόμενης αποτυχίας μεγάλου αριθμού των επενδύσεων (σε μεγέθη της τάξης 

του 40%), για να μπορέσει η επένδυση να έχει απόδοση μεγαλύτερη από εκείνη της 

αγοράς χρήματος, οι εταιρείες venture capital επενδύουν σε επιχειρήσεις για τις 

οποίες υπάρχουν προοπτικές ταχύτατης ανάπτυξης (συνήθως άνω του 45%) 

(Γεωργιάδης, 1998). 

Οι εταιρείες venture capital εκτός από τη χρηματοδότηση που παρέχουν, 

βοηθούν τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν και με άλλους τρόπους (hands on 

approach). Η βοήθεια αυτή συνίσταται σε συμβουλές σχετικές με θέματα τεχνικά, 

οργανωτικά, εμπορικά και χρηματοδοτικά. Ειδικότερα, οι συμβουλές μπορούν να 

αφορούν τον προγραμματισμό ανάπτυξης της επιχείρησης σε τεχνικό αλλά και 

επιχειρηματικό επίπεδο, με την εξασφάλιση συμφωνιών σε ξένες αγορές, ή με 

έκδοση νέων μετοχών και πώληση αυτών σε μία επιχείρηση - συνεταίρο που μπορεί 

να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της επιχείρησης σε θέματα τεχνολογίας, νέων αγορών 

κ.α (Λαζαρίδης, 1995).  

Μπορεί ακόμα η εταιρεία venture capital να αναλύει τις χρηματικές ανάγκες 

της επιχείρησης και να προσπαθεί να εξασφαλίζει στον κατάλληλο χρόνο την 

καλύτερη δυνατή χρηματοδότησή της, πέρα από τις εισφορές του επιχειρηματία και 

τις δικές της. Αυτό το επιτυγχάνει απευθυνόμενη σε άλλες εταιρείες venture capital ή 

σε τράπεζες. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται στις περιπτώσεις που αυτό 

είναι απαραίτητο και εφόσον είναι μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής που θα 

επιλέξει να ακολουθήσει ο επενδυτής (Κωνσταντινούδης, 2006). 

Οι εταιρείες venture capital δραστηριοποιούνται με ποικίλες μορφές και έχουν 

διάρκεια ζωής συνήθως επτά μέχρι δέκα χρόνια Οι δύο βασικές μορφές με τις οποίες 

προσφέρεται το venture capital είναι τα Funds και τα Schemes. Τα Funds μετά από 

συγκεκριμένο ύψος χρηματοδότησης ή σε συγκεκριμένη στιγμή κλείνουν στους 
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χρηματοδότες και έχουν σαφώς προκαθορισμένη χρονική διάρκεια. Τα Schemes 

είναι πιο ανοικτά, με την έννοια ότι όταν δέχονται μια νέα συμμετοχή την επενδύουν 

στις διαθέσιμες επιχειρήσεις, ενώ είναι πιο ελαστικά στο χρόνο διάλυσης τους. Έτσι 

οι συμμετέχοντες έχουν διαφορετικά μερίδια και συνήθως απολαμβάνουν 

διαφορετικές αποδόσεις (Κωνσταντινούδης, 2006). 

Οι εταιρείες venture capital τόσο στα Funds όσο και στα Schemes έχουν δύο 

τύπους μετόχων, τους γενικούς μετόχους (General Partners) και τους περιορισμένους 

μετόχους (Limited Partners). Οι γενικοί μέτοχοι διοικούν την επιχείρηση του venture 

capital και πρέπει να έχουν γνώσεις τεχνικές, διοικητικές και σχετικές με την αγορά. 

Οι περιορισμένοι μέτοχοι είναι εκείνοι που χρηματοδοτούν την επιχείρηση venture 

capital. (Ζοπουνίδης και  συν., 2012).  

Τα κέρδη συνήθως διανέμονται σε ποσοστό 80% στους περιορισμένους 

μετόχους και 20% στους γενικούς μετόχους. Συχνά ποσοστό των κεφαλαιακών 

ζημιών (write offs) εκπίπτει από το μερίδιο των γενικών μετόχων. Ακόμα κάποιο 

ποσοστό επί του συνόλου που επενδύεται καλύπτει έξοδα διοικήσεως του Fund, 

καθώς και έξοδα πάσης φύσεως συμβουλίων της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης 

(Λαζαρίδης, 1995). 

Τα κεφάλαια που επενδύονται στις επιχειρήσεις προέρχονται από διάφορες 

πηγές όπως τράπεζες, ταμεία συντάξεων, ασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις, 

ιδιώτες, δημόσιους οργανισμούς κ.α. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κυβερνήσεις 

σχεδόν όλων των χωρών του ΟΟΣΑ παρέχουν κάποια μορφή χρηματοδότησης ή 

οικονομικής βοήθειας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πηγή venture capital 

(Γεωργιάδης, 1996). 

Οι εταιρείες venture capital έρχονται σε επαφή με τις υποψήφιες για 

χρηματοδότηση επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους. To venture capital μπορεί να 

παρέχεται σε κάθε στάδιο ανάπτυξης των επιχειρήσεων και ως εκ τούτου 

διακρίνουμε αντίστοιχες μορφές επενδύσεων - επίπεδα χρηματοδότησης venture 

capital (Γεωργιάδης, 1996).  

Οι πρώτες φάσεις ανάπτυξης των επιχειρήσεων περιέχουν πάντοτε 

μεγαλύτερο κίνδυνο και οι επενδύσεις venture capital σε αυτές απαιτούν μεγαλύτερο 

χρονικό ορίζοντα για ρευστοποίηση. Αντίθετα, οι μεταγενέστερες φάσεις έχουν 

μικρότερο κίνδυνο και οι ρευστοποιήσεις απαιτούν μικρότερο χρονικό ορίζοντα (1-3 
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χρόνια). Λόγω των ευνοϊκότερων συνθηκών και της μεγαλύτερης ασφάλειας που 

υπάρχει στις τελευταίες φάσεις, οι επενδυτές venture capital προτιμούν τις 

χρηματοδοτήσεις αυτών των περιπτώσεων. Σημειώνεται ότι μια επένδυση μπορεί να 

περιλαμβάνει και περισσότερα από ένα επίπεδα χρηματοδότησης. Τα επίπεδα 

χρηματοδότησης είναι διαφορετικά στις αναλύσεις των ερευνητών του venture 

capital, ωστόσο οι παρατηρούμενες διαφορές  αφορούν ζητήματα τυπικά ή 

διαφορετικού ορισμού. Ακολούθως περιγράφονται αυτά τα επίπεδα (Κιόχος και 

Παπανικολάου, 2001). 

[1] Χρηματοδότηση Σποράς. Αφορά συνήθως μικρά ποσά κεφαλαίου, που 

παρέχονται σε ένα επιχειρηματία για να μετατρέψει μία καλή ιδέα σε ένα προϊόν 

ή μία υπηρεσία και να καταστρώσει ένα επιχειρηματικό πρόγραμμα (Business 

Plan). Είναι το πιο επικίνδυνο επίπεδο, μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα χρόνο και 

το ποσοστό των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που τελικά 

εγκαταλείπονται είναι άνω του 70%. Έχει αποδειχθεί ότι μόνο ένα 10% των 

επενδυτών venture capital επενδύουν σε τόσο αρχικό στάδιο ανάπτυξης, ενώ 

κατά κανόνα χρησιμοποιούνται κυρίως φίλοι επενδυτές, που βασίζουν την 

επενδυτική τους απόφαση στην προσωπική τους γνώση και εκτίμηση του 

κινδύνου. Από αυτούς προέρχεται το 95% των seed capitals. Στις Η.Π.Α. το 

ποσοστό των χρηματοδοτήσεων που κατευθύνονται σε αυτό το επίπεδο 

κυμαίνεται στο 3% του συνόλου των επενδύσεων venture capital, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη την τελευταία πενταετία είναι κατά μέσο όρο 

μόλις 0,7%. Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε συνεργασία με το EVCA 

(European Ventura Capital Association), προσπαθώντας να δώσει ώθηση στο 

Seed Finance, δημιούργησε το European Seed Capital Fund με συμμετοχή από 

24 .Seed Funds απ' όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και 

ελληνικό Fund. 

[2] Χρηματοδότηση εκκίνησης (Start-Up Fin ace). Σε αυτό το επίπεδο 

χρηματοδότησης παρέχονται κεφάλαια σε επιχειρήσεις που έχουν καταστρώσει 

το επιχειρηματικό τους πρόγραμμα και χρειάζονται υποστήριξη για να 

εδραιωθούν και να καθιερωθούν στο χώρο τους (Ζοπουνίδης και  συν., 2012). Σε 

πολλές αναλύσεις το εν λόγω επίπεδο χωρίζεται στην καθεαυτή χρηματοδότηση 

εκκίνησης και στη χρηματοδότηση του πρώτου γύρου (First Round ή Fledging 

Finance). Τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία 
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μονάδων για την παραγωγή του προϊόντος, για την τελική διαμόρφωση του 

προϊόντος, για  το μάρκετινγκ και τη δημιουργία δικτύων διανομής 

κ.α(Λαζαρίδης, 1995). Οι επιχειρήσεις, μπορεί να λειτουργούν μικρό μόνο 

διάστημα και να μην πραγματοποιούν ακόμα πωλήσεις. Το επίπεδο αυτό μπορεί 

να διαρκέσει μέχρι τρία χρόνια και παρουσιάζει σημαντικούς κινδύνους. Στην 

Ευρώπη το ποσοστό των χρηματοδοτήσεων που κατευθύνονται σε αυτό, 

κυμαίνεται την τελευταία πενταετία κατά μέσο όρο περίπου στο 5% του συνόλου 

των επενδύσεων venture capital, ενώ στις Η.Π.Α. το αντίστοιχο ποσοστό 

βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα. 

[3] Χρηματοδότηση επέκτασης (Expansion Finance). Το χρηματοδοτικό αυτό 

επίπεδο περιλαμβάνει τα κεφάλαια και την υποστήριξη που απαιτούνται όταν μία 

επιχείρηση έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί και πρέπει να επεκταθεί. Η 

χρηματοδότηση επέκτασης απορροφά ένα σημαντικό ποσοστό του συνόλου των 

επενδύσεων venture capital (περίπου το 45%)(Γεωργιάδης, 1996). Σε πολλές 

αναλύσεις το εν λόγω επίπεδο χωρίζεται στη χρηματοδότηση του δεύτερου, του 

τρίτου και του τέταρτου κύκλου. Η χρηματοδότηση επέκτασης συγκεκριμένα, 

αφορά το στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης, που έχουν ξεπεραστεί οι μεγάλοι 

κίνδυνοι και η αβεβαιότητα των προηγούμενων φάσεων και που η επιχείρηση 

πλησιάζει και στη συνέχεια ξεπερνάει το νεκρό σημείο πραγματοποιώντας τα 

πρώτα κέρδη. Ωστόσο στη φάση αυτή απαιτούνται σημαντικά κεφάλαια, τα 

οποία όμως είναι πολύ δύσκολο να ανευρεθούν. Το χρηματοδοτικό αυτό επίπεδο 

παρέχει κεφάλαια για (Κωνσταντινούδης, 2006): 

 χρηματοδότηση των υπό παραγωγή αγαθών, των προμηθειών, εξόδων 

αποστολής κ.λ.π. (καλύπτονται από τα κεφάλαια του δεύτερου γύρου 

χρηματοδότησης). 

 επέκταση των παγίων και του εξοπλισμού, την τελειοποίηση του 

προϊόντος, τη διεύρυνση του μάρκετινγκ και εν γένει την υποβοήθηση μιας 

επιθετικής πολιτικής (καλύπτονται από τα κεφάλαια του τρίτου γύρου 

χρηματοδότησης). 

 στήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης και πλήρους αξιοποίησης του 

δυναμικού της (τα κεφάλαια αυτά παρέχονται από τον τέταρτο κύκλο 

χρηματοδότησης, στον οποίο το νεκρό σημείο έχει ξεπεραστεί και είναι 

ορατή πλέον η περίοδος της μεγάλης κερδοφορίας). 
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[4] Λοιπές μορφές χρηματοδότησης με venture capital. Σημειώνεται ότι εκτός των 

προαναφερθέντων, υπάρχουν και άλλες μορφές χρηματοδότησης, που ενώ 

μερικές από αυτές εμπίπτουν σε κάποιο από τα προηγούμενα επίπεδα, εντούτοις 

παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τέτοιου είδους 

χρηματοδοτήσεις venture capital είναι (Κωνσταντινούδης, 2006):  

 Χρηματοδότηση Γέφυρας(Bridging Finance). Σε αυτό το επίπεδο 

χρηματοδότησης παρέχονται τα κεφάλαια και η στρατηγική υποστήριξη, 

που απαιτούνται για να περάσει η επιχείρηση σε ένα νέο πλαίσιο 

λειτουργίας με μεγαλύτερο επαγγελματισμό. Αυτό είναι απαραίτητο 

προκειμένου να αυξηθεί η εκτίμηση της αγοράς για την επιχείρηση και να 

μπορέσει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο επιτυγχάνοντας υψηλές τιμές στις 

εκδιδόμενες μετοχές (Γεωργιάδης, 1996). Τα κεφάλαια αυτού του επιπέδου 

χρηματοδότησης, εκτός των άλλων, καλύπτουν και τα έξοδα του αναδόχου 

καθώς και τα λοιπά έξοδα για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Και 

αυτό το επίπεδο χρηματοδότησης απορροφά ένα σημαντικό ποσοστό από 

το σύνολο των επενδύσεων venture capital (Ζοπουνίδης και  συν., 2012).  

 Η χρηματοδότηση της διοίκησης. Αποσκοπεί στη χρηματοδότηση μιας 

ομάδας διευθυντικών στελεχών για να εξαγοράσει την επιχείρηση. Τα 

στελέχη αυτά μπορεί να εργάζονται μέσα στην επιχείρηση (management 

buy-out), αλλά μπορεί να προέρχονται και εκτός της επιχείρησης 

(management buy-in). Η παροχή κεφαλαίων από την εταιρεία venture 

capital προς τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων για την εξαγορά 

των επιχειρήσεων που προαναφέρθηκε, έχει γίνει πολύ συνήθης τα 

τελευταία χρόνια (Ζοπουνίδης και  συν., 2012).  

 Η χρηματοδότηση Στροφής (Turnaround finance). Αφορά επιχειρήσεις που 

ήδη λειτουργούν αλλά αντιμετωπίζουν πρόβλημα και χρειάζονται 

κεφάλαια για να οργανωθούν ή και να στραφούν σε άλλες κατευθύνσεις, 

ώστε να συνεχίσουν επιτυχώς τη λειτουργία τους. Η χρηματοδότηση αυτή 

μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων, εξαγοράς 

και ανόρθωσης ζημιογόνων επιχειρήσεων κ.α. 

 Ανεπίσημο επιχειρηματικό κεφάλαιο (informal venture capital). Μια 

μορφή επιχειρηματικού κεφαλαίου που υπάρχει στις Η.Π.Α. και 

επεκτείνεται με ραγδαίο ρυθμό στη Μ. Βρετανία είναι το ανεπίσημο 
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επιχειρηματικό κεφάλαιο (informal venture capital). Στη μορφή αυτή του 

venture capital, ιδιώτες επενδυτές επενδύουν σε μικρομεσαίες δυναμικές 

επιχειρήσεις απευθείας, χωρίς τη μεσολάβηση εταιρειών Venture 

Capital(Γεωργιάδης, 1996). 

 

2.4. Δημόσια Διαπραγμάτευση 

 

Ένα εναλλακτικό ακόμα είδος συμμετοχικής χρηματοδότησης, αποτελεί και 

δημόσια εγγραφή. Μετά από κάποιο διάστημα λειτουργίας, μια επιχείρηση είναι 

δυνατόν να στραφεί στη χρηματαγορά. Ωστόσο για να εκταθούν σε αυτό το στάδιο οι 

επιχειρήσεις επιβάλλεται να έχουν αποκτήσει άξιο μέγεθος και αντίστοιχο εμπορικό 

ιστορικό με σκοπό να ικανοποιούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (Χουλιάρας, 

2001). 

Επιπροσθέτως, λόγω του σημαίνοντος σταθερού κόστους προετοιμασίας 

εισαγωγής στο χρηματιστήριο (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εισαγωγής, των 

νομικών και λογιστικών δαπανών, ακόμα και το κόστος εκτύπωσης μετοχών κ.λ.π.), 

είναι αντιοικονομικό για τις επιχειρήσεις και οργανισμούς οι οποίοι έχουν σκοπό τη 

συγκέντρωση μικρού κεφαλαίου. Στις ΗΠΑ για παράδειγμα το ελάχιστο κόστος 

συγκέντρωσης νέου κεφαλαίου υπολογίζεται στα 150.000 €, καθιστώντας με αυτό τον 

τρόπο μη συμφέρουσα τη περισυλλογή κεφαλαίων μικρότερων των 15.000.000 € 

(Hutchinson and McKillop 199, στο Mason and Harrison 1994). 

Ο χρόνος απαρτίζει έναν επιπλέον συντελεστή ο οποίος συγκρατεί την 

πρόσβαση σε χρηματαγορές, διότι η τιμή της μετοχής θα διαφέρει διαχρονικά 

αντίστοιχα με την αίσθηση του επενδυτή αναφορικά με τον καθορισμένο κλάδο και 

γενικώς τις συνθήκες της αγοράς. Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης  ήταν σχεδόν 

αδύνατο έως τα μέσα της δεκαετίας του 80 να καταφέρει μια νέα ή / και όχι ιδιαίτερα 

ισχυρή επιχείρηση να γίνει δεκτή στη χρηματαγορά. Ήταν λοιπόν εξαιρετικά 

δυσεπίτευκτο να επιτύχει την αναγκαία εξωτερική χρηματοδότηση με σκοπό να 

περάσει το επικίνδυνο στάδιο της ανάπτυξης και επέκτασης, πριν την ωριμότητα 

(Λαζαρίδης, 1995). Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία δείχνει να έχει μεταβληθεί τα 

τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη των παράλληλων χρηματαγορών και στις 



[28] 
 

Ευρωπαϊκές χώρες, όπου ομόγνωμα και με το παράδειγμα της Αμερικής, τέτοιες 

επιχειρήσεις γίνονται δεκτές και γίνεται αποτίμηση της αξίας τους (Ζοπουνίδης και  

συν., 2012).  

 

2.5. Εξαγορές – Συγχωνεύσεις 

 

Σε όλα τα στάδια της εξέλιξης της, μια επιχείρηση, είναι δυνατόν να 

αποκτηθεί από κάποια μεγαλύτερη (εξαγορά) ή να συγχωνευτεί με κάποια άλλη 

(συγχώνευση), με σκοπό εκτός των άλλων, να αντληθούν κεφάλαια για τα σχέδιά της 

και να υπερσκελιστούν τα χρηματοοικονομικά εμπόδια. Ενώ δεν κρίνεται αναγκαία, 

ανεπιθύμητη η πώληση ή προσχώρηση σε μια μεγαλύτερη επιχείρηση, μια τέτοια 

ενέργεια εσωκλείει πολλούς κινδύνους. Για παράδειγμα, η καινούργια επιχείρηση 

είναι δυνατό να μην αντιλαμβάνεται τη φύση της επιχείρησης που εξαγόρασε και να 

ανθίσταται οργανωτικές δυσκολίες απορροφώντας (η εταιρία) με έναν τρόπο που να 

συγκρατεί την ανάπτυξή της ή να καταπνίγει τη δημιουργικότητά της. 

 

2.6. Δανειακή Χρηματοδότηση 

 

Λόγω των δυσκολιών οι οποίες ανακύπτουν στη συμμετοχική χρηματοδότηση 

(απώλεια ελέγχου, υψηλές αποδόσεις κ.λ.π.), η πλειονότητα των επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη, στρέφεται στην επιζήτηση δανειακής 

χρηματοδότησης από τις τράπεζες, οι οποίες συνεχίζουν να συγκροτούν την κύρια 

πηγή χρηματοδότησης. Ακόμα και σε χώρες με ιδιαζόντως ανεπτυγμένο 

χρηματοοικονομικό σύστημα και τυπικές και άτυπες μορφές εξωτερικής 

χρηματοδότησης, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί οι οποίοι εστιάζονται στην 

τεχνολογία, καταφεύγουν κατά κύριο λόγο στα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό να 

συλλέξουν κεφάλαια για τις επενδυτικές τους δράσεις και κατά δεύτερο λόγο σε 

λοιπές  πηγές κεφαλαίων (ΙΜF, 2014). 

Τα τραπεζικά ιδρύματα (ή έμμεση χρηματοδότηση), συχνά προσφέρουν τις 

κοινές τραπεζικές εργασίες, συναλλαγές και δάνεια από μερικές χιλιάδες, μέχρι 

εκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα, παρέχουν και επενδυτικές υπηρεσίες 
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(Χουλιάρας, 2001). Απαρτίζουν μια ενδιάμεση κατάσταση ανάμεσα στο πλεόνασμα 

και το έλλειμμα το οποίο σπαταλάται από τα νοικοκυριά (Samolyk, 1989), ανάμεσα 

στον απόλυτο δανειζόμενο και τον απόλυτο δανειστή. Συσσωρεύουν χρήματα από 

τους καταθέτες στους οποίους διαβεβαιώνουν σταθερή απόδοση και τα οδηγούν σε 

διαφορετικά χαρτοφυλάκια, με σκοπό να ελαττώσουν τον κίνδυνο και να έχουν την 

δυνατότητα να επιθεωρούν την απόδοση των επενδύσεών τους. 

Η συνεργασία τράπεζας και επιχείρησης, δυνάται να ιδωθεί ως μια σχέση 

εντολέα- εντολοδόχου, στην οποία η τράπεζα (εντολέας), επενδύει στην επιχείρηση 

(εντολοδόχος) και για το λόγο αυτό απαιτεί από αυτήν να επιληφθεί να οδηγήσει σε 

πέρας ένα επενδυτικό σχέδιο και να συνθέσει ικανοποιητική απόδοση για την 

αποπληρωμή του δανείου (Ζοπουνίδης και  συν., 2012). Προκειμένου να 

συμμετάσχει σε αυτή τη συμφωνία, η τράπεζα, θα ζητήσει την προσφορά 

συγκεκριμένης πληροφόρησης από την πλευρά της επιχείρησης, με σκοπό να 

κατοχυρώσει ότι το σχέδιο είναι πραγματικά βιώσιμο, ότι δηλαδή η επιχείρηση έχει 

την δυνατότητα να το φέρει σε πέρας και ότι, από τη στιγμή που η συμφωνία κλειστεί 

οριστικά, θα πράξει τα συμφωνηθέντα, καταβάλλοντας το μέγιστο των δυνατοτήτων 

που έχει (Binks and Ennew, 1996). 

Ο μεσάζοντας σε αυτήν την περίπτωση πράττει ως εξουσιοδοτημένος 

επιβλέποντας, καθώς όντας εξειδικευμένος στην πληροφορία, είναι εξαιρετικά πιο 

εύκολο και αποδοτικό να διερευνήσει και να επιθεωρήσει ένα σημαντικό αριθμό 

επιχειρήσεων, απ’ ότι είναι αυτόνομα για τους κατόχους κεφαλαίων, ενώ μετριάζει τα 

προβλήματα από την εμφάνιση ευκαιριακής-καιροσκοπικής συμπεριφοράς (free 

rider). Ωστόσο λόγω του ρόλου αυτού, είναι ξέχωρα ανήσυχος όσον αφορά τη 

χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία εσωκλείουν αβεβαιότητα, όπως οι 

νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού αυτές δεν έχουν φήμη για την πιστοληπτική 

ικανότητά τους και υλικά στοιχεία για ενέχυρα λόγω περιορισμένου χρόνου 

λειτουργίας και του μικρού μεγέθους που έχουν (Χουλιάρας, 2001). 

Τα είδη των τραπεζών τα οποία υπερισχύουν, είναι οι εμπορικές τράπεζες και 

οι ειδικευμένες, οι οποίες προσφέρουν καθορισμένες υπηρεσίες, αντίστοιχα με το 

σκοπό της λειτουργίας τους. Από αυτές, πιο κοινές είναι οι τράπεζες επενδύσεων 

(Κωνσταντινούδης, 2006). Η επενδυτική τράπεζα, αποτελεί ένα είδος επιχείρησης η 

οποία φέρει τον ρόλο του μεσάζοντα ή αλλιώς «πράκτορα» (agent), ανάμεσα σε 

αυτόν ο οποίος σκοπεύει να εκδώσει μερίδια (μετοχές) και στο επενδυτικό κοινό, 
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αγοράζοντας τις μετοχές και διανέμοντάς αυτές κατ’ ακολουθία στους χρηματιστές 

και τους επενδυτές, κερδίζοντας από την διαφορά της τιμής αγοράς και πώλησης στο 

κοινό, ενώ δίνουν συχνά και συμβουλές προς τις επιχειρήσεις.  

Οι επενδυτικές τράπεζες δεν επιδίδονται συχνά με μικρού μεγέθους 

αγοραπωλησίες μετοχών ή με εταιρείες στα αρχικά βήματα  ανάπτυξής τους.  Οι 

εμπορικές τράπεζες όμως, προσφέρουν υπηρεσίες σε όλα τα άτομα και άρα προς 

αυτές θα στραφούν οι νέες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, για τη συγκέντρωση 

κεφαλαίου (Ζοπουνίδης και  συν., 2012).  

 

2.7. Δημόσιος Τομέας 

 

Ο δημόσιος τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων, αφού λόγω του μεγέθους του απαρτίζει καθοριστικό παράγοντα. Η 

κρατική μηχανή είναι δυνατόν να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις είτε με άμεσο 

τρόπο μέσω επιδοτήσεων, είτε με έμμεσο τρόπο μέσω παροχών και διευκολύνσεων 

όπως χαμηλότερη φορολογία και εισφορές, πλαίσια υποστήριξης των επενδύσεων 

(Investment support schemes) κ.λ.π. Κάτι ανάλογο με τα τελευταία, είναι και τα 

πλαίσια εγγύησης δανείων (Loan Guarantee Schemes), τα οποία χρησιμοποιούνται σε 

σημαντικό βαθμό σε πολλές χώρες της Ευρώπης, με σκοπό να ενθαρρύνουν τις 

προσπάθειες ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Πρόκειται στην ουσία για ένα είδος 

εξασφάλισης του χρηματοδότη, ο οποίος καλύπτεται σε ένα βαθμό από το κράτος, με 

σκοπό να προσφέρει κεφάλαια σε επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερα 

επίπεδα αβεβαιότητας αναφορικά με τις υπόλοιπες (Κωνσταντινούδης, 2006).  

Ένας δεύτερος τρόπος δραστηριοποίησης του δημοσίου τομέα στη 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ο οποίος συναντάται σε πολλές χώρες, είναι ο 

σχηματισμός εταιρειών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, οι οποίες υπάγονται σ’ 

αυτό. Τα κεφάλαια αυτά συνήθως πηγάζουν από τη συνεργασία δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων για τον σχηματισμό ενός κοινού αποθέματος κεφαλαίου,  το οποίο 

στη συνέχεια είναι διαθέσιμο για τη μερική έστω κάλυψη, του χάσματος 

χρηματοδότησης το οποίο διακρίνεται από τη συγκέντρωση των ιδιωτικών 
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κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, σε συγκεκριμένους μόνο κλάδους και περιοχές 

(Μούσης, 2011).  

Με αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις, σε κλάδους ή περιοχές 

οι οποίοι δεν προσελκύουν ιδιαζόντως, ιδιώτες επενδυτές. Οι επιχειρήσεις αυτές 

λαμβάνουν μέσα από το υπάρχον δίκτυο, τους αρμόζοντες μάνατζερ και ειδικούς για 

κάθε ζήτημα, με σκοπό μεταβούν  στην επιλογή των καλύτερων προτάσεων, αλλά και 

στη βέλτιστη οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.  

Οι επενδύσεις των κεφαλαίων αυτών εστιάζονται ωστόσο πιο πολύ σε 

μετέπειτα στάδια ανάπτυξης και εξαγορές, ενώ η διαδικασία εκτίμησης η οποία  

ακολουθείται δεν είναι λιγότερο άτεγκτη από αυτή των ιδιωτικών εταιρειών 

κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου. Επιπλέον, η διαδικασία αυτή είναι πιθανόν να 

«γεννήσει» μακροπρόθεσμα, μεγαλύτερες δυσκολίες απ’ όσα θα λύσει, αφού έχει την 

δυνατότητα να εντείνει τη διαστρέβλωση της αγοράς και να επαναπαυθούν οι 

επιχειρήσεις από τα «τεχνητά» στην ουσία, παρεχόμενα κεφάλαια, με αποτέλεσμα 

την επιπλέον υποτίμηση της ικανότητάς τους να πλησιάσουν τα απαιτούμενα 

εξωτερικά κεφάλαια για την εξέλιξη τους (Mason and Harrison 1994). 

 

2.8. Επιχειρηματικές Απαιτήσεις 

 

To factoring (Επιχειρηματικές Απαιτήσεις) είναι μία σύμβαση που 

καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ ενός κατά κύριο επάγγελμα προμηθευτή αγαθών ή 

υπηρεσιών (προμηθευτής) και ενός πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων (factor), 

με την οποία ο προμηθευτής εκχωρεί στον πράκτορα (factor) το δικαίωμα είσπραξης 

βραχυπρόθεσμων (συνήθως μέχρι 180 ημέρες) χρηματικών απαιτήσεων, από την 

πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών και ο factor αναλαμβάνει να του παρέχει, 

έναντι αμοιβής για το διάστημα που συμφωνείται, υπηρεσίες σχετικές με την 

παρακολούθηση και είσπραξη μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων (Ζοπουνίδης 

και  συν., 2012). 

Στα πλαίσια μιας σύμβασης factoring ο προμηθευτής εκχωρεί στην εταιρεία 

factoring τις απαιτήσεις του, τόσο έναντι των υφιστάμενων πελατών του όταν 
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υπογράφεται η σύμβαση, όσο και εκείνων που θα αποκτηθούν μελλοντικά μέσα στο 

συμφωνηθέν χρονικό διάστημα (Μούσης, 2011).  

Βέβαια είναι δυνατή η εκχώρηση ενός μόνο μέρους από το σύνολο των 

απαιτήσεων, αλλά στην περίπτωση αυτή η οριοθέτηση των εκχωρούμενων 

απαιτήσεων γίνεται με τρόπο απόλυτα σαφή και με βάση κάποιο κριτήριο που δεν 

επιδέχεται αμφισβήτηση. Μπορεί για παράδειγμα να εκχωρούνται απαιτήσεις από 

πωλήσεις σε συγκεκριμένη χώρα (γεωγραφικό κριτήριο), ή σε ορισμένους πελάτες 

με βάση τα αρχικά του ονόματός τους (αλφαβητικό κριτήριο) (Ψυχομάνη, 1996).  

Σε αντίθεση λοιπόν με τα όσα ισχύουν σε ανάλογες υπηρεσίες που 

προσφέρονται από τράπεζες, στο factoring ο προμηθευτής - πελάτης της εταιρείας 

factoring, δεν έχει την ευχέρεια να επιλέγει κατά περίπτωση τους πελάτες, τις 

απαιτήσεις των οποίων θα εκχωρεί στον πράκτορα, αλλά υποχρεούται να εκχωρεί σε 

μόνιμη βάση όλες τις απαιτήσεις σύμφωνα με το προσυμφωνηθέν κριτήριο. Ως εκ 

τούτου γίνεται φανερό ότι το factoring δεν είναι μία εφάπαξ εργασία, αλλά μία 

επαναλαμβανόμενη διαδικασία (Ψυχομάνη, 1996). 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται με βάση τη σύμβαση factoring, μπορούν να 

αφορούν την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των οφειλετών και την προστασία του 

προμηθευτή κατά του πιστωτικού κινδύνου, την παροχή εγγυήσεων, τη λογιστική 

παρακολούθηση και διαχείριση των λογαριασμών των πελατών και ακόμα την 

είσπραξη των απαιτήσεων ή τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσω προεξόφλησης 

των εκχωρούμενων απαιτήσεων (Ψυχομάνη, 1996).  

Με τον όρο factoring ορίζεται ή προσδιορίζεται η σύμβαση, με την οποία ο 

factor υποχρεούται να παρέχει τουλάχιστον δύο από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες. 

Ενδεχομένως ο ορισμός αυτός με το χρόνο να αποδειχθεί ανεπαρκής, επειδή συνεχώς 

αναπτύσσονται νέες παραλλαγές στους συνδυασμούς των υπηρεσιών που παρέχονται 

από τις εταιρείες factoring (Μούσης, 2011). 

Το 1988 υπεγράφη στην Οττάβα η διεθνής συνθήκη για το factoring μεταξύ 

των χωρών μελών της UNIDROIT. Ο στόχος της συνθήκης, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στο προοίμιο αυτής, είναι να υιοθετηθούν ομοιόμορφοι κανόνες, που να 

παρέχουν ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει το διεθνές factoring και 

συγχρόνως θα εξισορροπεί τα συμφέροντα ανάμεσα σε εκείνους που συμμετέχουν 

στις συναλλαγές του διεθνούς factoring (Γεωργιάδης, 1998). Σημειωτόν ότι στην 
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Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει γίνει σημαντική προσπάθεια για την εναρμόνιση της 

νομοθεσίας, της σχετικής με το factoring στις χώρες μέλη της. Αυτό ίσως οφείλεται 

και στο ότι δεν έχουν υιοθετηθεί στον τομέα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, τα 

εξαγγελθέντα από την UNIDROIT στη συνδιάσκεψη για το διεθνές factoring το 

1988. 

Στα πλαίσια μιας σύμβασης factoring, ο factor δεν προσφέρει στον πελάτη 

του μία μόνο υπηρεσία, αλλά όπως αναφέρθηκε, μία δέσμη υπηρεσιών που καλύπτει 

ένα ευρύ φάσμα αναγκών του πελάτη. Η δέσμη αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο στο 

τρίπτυχο των υπηρεσιών, χρηματοδότηση, ασφάλιση και διαχείριση απαιτήσεων 

(Γεωργιάδης, 1998). 

Η χρηματοδότηση στα πλαίσια του factoring είναι η κυριότερη υπηρεσία του 

θεσμού, τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό χώρο και αποτελεί το βασικότερο λόγο 

αναζήτησης των υπηρεσιών των factors. Η χρηματοδότηση αυτή έχει τη μορφή 

προεξόφλησης τιμολογίων, δηλαδή των απαιτήσεων του πωλητή - προμηθευτή που 

προέρχονται από την επί πιστώσει διάθεση εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών. Η 

μορφή της χρηματοδότησης μέσω του factoring είναι βραχυπρόθεσμη 90 - 180 

ημέρες και στην ουσία καλύπτει χρηματοδοτικές ανάγκες της οικονομικής μονάδας 

σε κεφάλαιο κίνησης (Ζοπουνίδης και  συν., 2012).  

Το προεξόφλημα κυμαίνεται μεταξύ 70 και 90% της αξίας του τιμολογίου, 

ανάλογα με τη φερεγγυότητα του χρηματοδοτούμενου προμηθευτή και των πελατών 

του, καθώς και τη φύση των εμπορευμάτων. Το όριο χρηματοδότησης του 

προμηθευτή είναι το σύνολο των ατομικών κατά αγοραστή ορίων ανάληψης 

πιστωτικού κινδύνου, είναι δε δυνατό να είναι υψηλότερο του ορίου αυτού, εφόσον η 

οικονομική κατάσταση του προμηθευτή δικαιολογεί μία τέτοιου είδους αντιμετώπιση 

(Ζοπουνίδης και  συν., 2012).  

Στην περίπτωση αυτή τον πιστωτικό κίνδυνο της επιπλέον χρηματοδότησης 

έχει ο προμηθευτής. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω 

του εντεινόμενου ανταγωνισμού στο χώρο των εταιρειών factoring, οι factors σε 

περιπτώσεις καλών πελατών τους προβαίνουν και σε προχρηματοδότηση, 

χρηματοδοτούν δηλαδή τους προμηθευτές - πελάτες τους πριν από την αποστολή των 

εμπορευμάτων και τη δημιουργία της απαίτησης (Ζοπουνίδης και  συν., 2012). Η 

χρηματοδότηση αυτή αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της προετοιμασίας των 
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παραγγελιών, που μπορεί να γίνει με την δημιουργία αποθεμάτων, ή ακόμα και με 

την αγορά νέου εξοπλισμού (Μούσης, 2011). 

Κάθε μία από τις υπηρεσίες που προσφέρει το factoring, μόνη της ή σε 

συνδυασμό με τις υπόλοιπες, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών και 

ιδιαιτεροτήτων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Οι χρηματοδοτικές υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν στα πλαίσια του 

θεσμού, παρέχουν σημαντική βοήθεια στις συνεργαζόμενες με τις εταιρείες factoring 

επιχειρήσεις, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος των αναγκών τους. Συγκεκριμένα, με τη 

χρήση των υπηρεσιών αυτών, η επιχείρηση - πελάτης της εταιρείας factoring 

καλύπτει πληρέστερα τις ανάγκες της σε ρευστότητα,  βελτιώνει τον ισολογισμό της, 

αξιοποιεί τα εκπτωτικά περιθώρια που της παρέχουν οι προμηθευτές της, έχει τη 

δυνατότητα πραγματοποίησης μαζικών αγορών και τέλος, μπορεί να καταρτίζει 

επιτυχές πρόγραμμα ταμειακών εισροών (Ψυχομάνη, 1996). 

Η δυνατότητα προεξόφλησης των χρηματικών απαιτήσεων των 

προμηθευτών, δίνει στο factoring το χαρακτηριστικό της εναλλακτικής μορφής 

χρηματοδότησης. Η τραπεζική χρηματοδότηση, αν εξαιρέσουμε την πίστωση που 

δίδεται από μεγάλους προμηθευτές, είναι σχεδόν η μοναδική μορφή χρηματοδότησης 

που προσφέρεται σήμερα στις επιχειρήσεις για κεφάλαιο κίνησης (Ψυχομάνη, 1996).  

To factoring, όπου λειτουργεί σαν χρηματοδοτικός θεσμός, συμπληρώνει 

την τραπεζική χρηματοδότηση και καλύπτει ανάγκες της επιχείρησης, πέρα από 

εκείνες που μπορεί αυτή να καλύψει μέσω της τράπεζάς της. Η κλασική τραπεζική 

χρηματοδότηση, κατά κύριο λόγο, στηρίζεται στην οικονομική επιφάνεια της 

χρηματοδοτούμενης επιχείρησης. Αντίθετα, το factoring περνάει σε μία πιο 

εξελιγμένη μορφή χρηματοδότησης, που βασίζεται στις αναμενόμενες ταμειακές 

ροές -cash flow lending- του χρηματοδοτούμενου πελάτη δηλαδή του προμηθευτή 

(Χουλιάρας, 2001).  

Με τον τρόπο αυτό, οικονομικές μονάδες με δυσκολία πρόσβασης στην 

τραπεζική χρηματοδότηση, μπορούν να καλύψουν τις χρηματικές τους ανάγκες σε 

κεφάλαια κίνησης μέσω του factoring, επειδή ο factor, κατά κύριο λόγο, στηρίζεται 

στη φερεγγυότητα των πελατών της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης - προμηθευτή. 

Στη συνήθη πρακτική, οι τράπεζες ανανεώνουν τα πιστοληπτικά όρια των 

πελατών τους σε αραιά χρονικά διαστήματα, συνήθως κάθε χρόνο, αφού 
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προηγουμένως ελέγξουν τα οικονομικά στοιχεία από τον ισολογισμό και τις άλλες 

οικονομικές καταστάσεις (Γεωργιάδης, 1998). Αντίθετα, στο factoring, η 

αναπροσαρμογή αυτή είναι μία διαδικασία απλή, που πραγματοποιείται σε μικρά 

χρονικά διαστήματα. Αυτό οφείλεται στο ότι τα όρια αυτά σχετίζονται με την 

πιστοληπτική ικανότητα των πελατών του προμηθευτή, λαμβάνονται δε παράλληλα 

υπόψη, δυναμικά οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως η ανταγωνιστικότητα του 

προϊόντος, το επιχειρηματικό ήθος κ.α. Αποτέλεσμα της συχνότερης και σε σύντομο 

διάστημα αναπροσαρμογής των πιστωτικών ορίων των προμηθευτών, είναι στην 

περίπτωση του factoring, η διαρκής στήριξη της πορείας του τζίρου των 

επιχειρήσεων που κάνουν χρήση του θεσμού. 

Οι ανάγκες των προμηθευτών σε ρευστότητα καλύπτονται και με ένα άλλο 

τρόπο μέσω του θεσμού του factoring και συγκεκριμένα, με τη διατήρηση  ανέπαφων 

των πιστοληπτικών ορίων των προμηθευτών, επειδή οι χρηματοδοτήσεις μέσω 

factoring δεν συμψηφίζονται με τα όρια αυτά.  

Η βελτίωση στη ρευστότητα που επιτυγχάνεται με τις χρηματοδοτικές 

υπηρεσίες του θεσμού, δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση, να εξοφλεί τοις 

μετρητοίς τα τιμολόγια των προμηθευτών της και με τον τρόπο αυτό να επωφελείται 

από υψηλά ποσοστά εκπτώσεων. Επιπλέον, η βελτιωμένη ρευστότητα, δίνει τη 

δυνατότητα στον προμηθευτή να πραγματοποιεί τις αγορές των απαιτούμενων 

πρώτων υλών μαζικά και με τον τρόπο αυτό να επιτυγχάνει χαμηλότερες τιμές και 

κατ' επέκταση να έχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους (Ψυχομάνη, 1996). 

Η βελτίωση του ισολογισμού της επιχείρησης που χρησιμοποιεί τις 

χρηματοδοτικές υπηρεσίες του factoring, είναι ένα αξιοσημείωτο πλεονέκτημα του 

θεσμού, διότι αφορά τη βελτίωση σημαντικών χρηματοοικονομικών δεικτών και 

κυρίως του δείκτη άμεσης ρευστότητας (διαθέσιμα προς βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις), του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης (ξένα κεφάλαια προς ίδια 

κεφάλαια), και του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας των απασχολουμένων στην 

επιχείρηση κεφαλαίων (κύκλος εργασιών προς σύνολο ενεργητικού) (Γεωργιάδης, 

1998). 

Οι δείκτες αυτοί, λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη, κατά τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας της οικονομικής διαχείρισης της επιχείρησης. Το 

σημαντικότερο όμως είναι, ότι οι δείκτες αυτοί λαμβάνονται υπόψη κατά την 
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αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και γενικά της οικονομικής κατάστασης 

της επιχείρησης από τις τράπεζες. Ως εκ τούτου, η διαμόρφωση των δεικτών αυτών 

ενδιαφέρει άμεσα τις επιχειρήσεις, διότι η καλυτέρευσή τους έχει σαν αποτέλεσμα 

τον καθορισμό από τις τράπεζες υψηλότερων χρηματοδοτικών ορίων και τη 

βελτίωση της ρευστότητάς τους. 

Η βελτίωση του ισολογισμού, επέρχεται μόνο στην περίπτωση που το 

factoring καλύπτει και τον πιστωτικό κίνδυνο. Τούτο συμβαίνει διότι στην περίπτωση 

αυτή, οι χορηγούμενες προκαταβολές έναντι εκχωρουμένων στην εταιρεία factoring 

τιμολογιακών απαιτήσεων, από νομική άποψη, δεν θεωρούνται χρηματοδότηση, δεν 

υπάρχει δηλαδή υποχρέωση του χρηματοδοτούμενου να επιστρέψει τα χορηγούμενα 

ποσά (Γεωργιάδης, 1998). 

Ως εκ τούτου, το προϊόν της προεξόφλησης των τιμολογίων, δεν εμφανίζεται 

σαν υποχρέωση της επιχείρησης στο παθητικό του ισολογισμού. Είναι δηλαδή το 

factoring μία εξω-ίσολογιστική εργασία (off - balance sheet transaction). Ο 

ισολογισμός της επιχείρησης και κατά συνέπεια οι χρηματοοικονομικοί δείκτες, 

βελτιώνονται επιπλέον στην περίπτωση, που το ποσό της προκαταβολής 

χρησιμοποιηθεί για εξόφληση μέρους ή του συνόλου του λογαριασμού 

«προμηθευτές», ή κάποιου άλλου λογαριασμού των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

του παθητικού (Γεωργιάδης, 1998).  

Στην περίπτωση αυτή, ο λογαριασμός «πελάτες» του ενεργητικού (λόγω 

αγοράς των απαιτήσεων από τον factor) και ο λογαριασμός «προμηθευτές» του 

παθητικού (λόγω πλήρους εξόφλησης), δεν υφίστανται πλέον. Τη θέση του 

λογαριασμού «πελάτες» παίρνει ο λογαριασμός «απαιτήσεις κατά factor», με 

υπόλοιπο ίσο με τη διαφορά τιμολογίου – προκαταβολής (Ζοπουνίδης και  συν., 

2012). 

Η προεξόφληση των τιμολογίων που επιτυγχάνεται με το factoring, είναι 

ουσιαστικά μετατροπή μιας πώλησης με πίστωση, σε πώληση τοις μετρητοίς. Η 

μετατροπή αυτή εκτός των άλλων, έχει το πλεονέκτημα για τις εξαγωγικές 

επιχειρήσεις, ότι τις απαλλάσσει από τον κίνδυνο της διακύμανσης των επιτοκίων και 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Έτσι, η χρηματοδότηση μέσω του factor δεν είναι ο 

μόνος λόγος αναζήτησης των υπηρεσιών του factoring, αλλά και ένας τρόπος για να 

καλυφθεί η επιχείρηση έναντι των συναλλαγματικών κινδύνων. 
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Τέλος, η προεξόφληση των τιμολογίων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, 

βοηθάει στον επιτυχή σχεδιασμό ενός ταμειακού προγράμματος. Έτσι, 

αποδεσμεύονται ρευστά διαθέσιμα και χρηματοδοτικοί πόροι, που θα ήταν 

απαραίτητοι για να καλύψουν τα κενά από τη μη έγκαιρη εξυπηρέτηση των 

απαιτήσεων. Ακόμα, ο επιτυχής σχεδιασμός ενός ταμειακού προγράμματος 

συμβάλλει στο να ανταποκρίνεται έγκαιρα η επιχείρηση στις υποχρεώσεις της και 

να διατηρεί έτσι το κύρος της στην αγορά (Ψυχομάνη, 1996).  

 

2.9. Χρηματοδοτική Μίσθωση 

 

To leasing (χρηματοδοτική μίσθωση) είναι μία εμπορική συμφωνία μεταξύ 

δύο μερών, βάσει της οποίας το ένα μέρος (εκμισθωτής) διατηρώντας την ιδιοκτησία 

κάποιου περιουσιακού στομίου, παραχωρεί τη χρήση του στο άλλο μέρος 

(μισθωτής), για μια ορισμένη χρονική περίοδο, έναντι καταβολής συγκεκριμένων 

μισθωμάτων, σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα (Γεωργιάδης, 1996). 

Οι δύο βασικές κατηγορίες leasing είναι η διαχειριστική ή λειτουργική 

μίσθωση (operating leasing) και η χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing). Η 

διάκριση αυτή έγκειται στη διάρκεια της σύμβασης, στα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις μισθωτή και εκμισθωτή, στη φορολογική τους αντιμετώπιση, καθώς και 

στη λογιστική απεικόνιση των μισθωμάτων. Η βασική διαφορά είναι ότι, η 

λειτουργική μίσθωση διαρκεί για χρονική περίοδο μικρότερη του 75% της 

οικονομικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου (μικρότερη από ότι στη 

χρηματοδοτική μίσθωση), οπότε στη λήξη της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δεν έχει 

ανακτήσει την καθαρή δαπάνη, στην οποία είχε υποβληθεί κατά την αγορά του 

περιουσιακού στοιχείου (Μάζης, 2010). 

Στην Ελλάδα υπάρχει νομοθετική κάλυψη μόνο του θεσμού της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης
 
και σε αυτή τη μορφή θα αναφερθούμε στην συνέχεια. Με 

τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης, η εταιρεία leasing (εκμισθωτής) αγοράζει 

κάποιο συγκεκριμένο πάγιο στοιχείο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του μελλοντικού 

μισθωτή και στη συνέχεια του το εκμισθώνει για προσυμφωνημένο διάστημα όχι 

μικρότερο των τριών ετών, αποβλέποντας στην απόσβεση όλου του κόστους του 

παγίου από αυτόν τον μισθωτή (Ζοπουνίδης και  συν., 2012).  
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Για το λόγο αυτό το συνολικό κόστος των μισθωμάτων υπερβαίνει την αξία 

του μισθίου. Η εταιρεία leasing έχει την νομική ιδιοκτησία του πάγιου στοιχείου, ενώ 

ο εκμισθωτής την κατοχή και το δικαίωμα χρησιμοποίησής του (οικονομική 

ιδιοκτησία). Το ύφος των μισθωμάτων και ο χρόνος καταβολής τους διαμορφώνεται 

ανάλογα με τις ταμειακές ροές του πελάτη, ενώ στη λήξη της σύμβασης ο μισθωτής 

εάν επιθυμεί, μπορεί να αγοράσει το πάγιο στοιχείο, ή να ανανεώσει τη σύμβαση για 

μία ακόμα χρονική περίοδο με νέους ή τους ίδιους όρους (Μάζης, 2010). 

Στη χρηματοδοτική μίσθωση το κόστος των μισθωμάτων εντάσσεται σε 

πλήρη τοκοχρεωλυτική διαδικασία και με το μεν χρεολύσιο πιστώνονται οι 

απαιτήσεις του εκμισθωτή για τη σταδιακή αποπληρωμή του κεφαλαίου, με τους δε 

τόκους πιστώνονται τα έσοδα. Τα μισθώματα που πληρώνει ο μισθωτής στον 

εκμισθωτή θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδά του. Η εμφάνιση του πάγιου γίνεται στις λογιστικές καταστάσεις του μισθωτή 

με λογαριασμούς τάξεως και όχι ουσίας, ενώ τις αντίστοιχες αποσβέσεις τις λογίζει ο 

εκμισθωτής. Οι κίνδυνοι και τα σχετικά έξοδα λειτουργίας, ασφάλισης, φθοράς, 

συντήρησης κλπ βαρύνουν τον μισθωτή, ενώ η μίσθωση δεν μπορεί να διακοπεί από 

τον μισθωτή πριν από τη λήξη της σύμβασης. 

Οι εταιρείες leasing έχουν αναπτύξει συστήματα υπολογισμού των 

μισθωμάτων και σύγκρισης του κόστους τους με το κόστος του τραπεζικού 

δανεισμού. Το κόστος της χρηματοδότησης με leasing φαινομενικά είναι υψηλότερο 

του κόστους του τραπεζικού δανεισμού. Όμως για τις κερδοφόρες επιχειρήσεις, λόγω 

της έκπτωσης των μισθωμάτων από τα έσοδα, το πραγματικό κόστος είναι συνήθως 

μικρότερο από εκείνο του τραπεζικού δανεισμού (Μάζης, 2010).  

Το κόστος του leasing σε σύγκριση με ισόποσο μεσοπρόθεσμο τραπεζικό 

δανεισμό είναι χαμηλότερο, ιδίως όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής απόσβεσης 

του εξοπλισμού και συντομότερη η διάρκεια της σύμβασης. Κατά τη σύγκριση αυτή 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η παρούσα αξία του συνόλου των μισθωμάτων, σε 

σχέση με την παρούσα αξία των τοκοχρεωλυτικών δόσεων του δανείου και την 

παρούσα αξία της τεκμαιρόμενης απόδοσης των ιδίων διαθεσίμων του επενδυτή, 

μετά τον υπολογισμό των σχετικών αποσβέσεων και φόρων. Ως εκ τούτου, σε κάθε 

περίπτωση, το κόστος του leasing σε σύγκριση με άλλες μορφές χρηματοδότησης, 

εξαρτάται από διάφορες παραδοχές που πρέπει να γίνουν σε σχέση με τις αποσβέσεις 

του εξοπλισμού, την υπολειμματική αξία του κ.λ.π. (Μούσης, 2011). 



[39] 
 

Τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, οι εταιρείες χρηματοδοτικής 

μίσθωσης έχουν επεξεργαστεί μία σειρά προϊόντων leasing που μπορούν, εκτός από 

τον εξοπλισμό, να εξασφαλίσουν στις επιχειρήσεις και εναλλακτικές λύσεις, τόσο σε 

θέματα χρηματοδοτικά, όσο και σε θέματα που αφορούν τη γενικότερη λειτουργία 

μιας επιχείρησης (Μάζης, 2010). Τα προϊόντα αυτά έχουν εν μέρει ή στο σύνολο 

τους υιοθετηθεί από τις διάφορες χώρες που δραστηριοποιούνται στο θεσμό του 

leasing, σε διαφορετικό βαθμό (Ζοπουνίδης και  συν., 2012). 

Η χρηματοδοτική μίσθωση επιδρά θετικά τόσο στη λειτουργία όσο και στα 

αποτελέσματα των επιχειρήσεων που τη χρησιμοποιούν, λόγω των πλεονεκτημάτων 

που παρουσιάζει (Μούσης, 2011). Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το leasing, η 

πραγματοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της επιχείρησης γίνεται χωρίς 

καθυστερήσεις, λόγω της ταχύτερης διεκπεραίωσης της αίτησης σε σχέση με εκείνη 

στη χορήγηση του δανείου. Χρηματοδοτείται σχεδόν το 100% της επένδυσης με 

μηδενική ή μικρή συμμετοχή του πελάτη, σε αντίθεση με τις άλλες χρηματοδοτικές 

μορφές που καλύπτουν ένα ποσοστό συνήθως μέχρι 70%.  

Ακόμα η επιχείρηση επιτυγχάνει ελάττωση των προς φορολογία κερδών, 

λόγω της έκπτωσης από αυτά των μισθωμάτων και απαλλάσσεται των φορολογικών 

επιβαρύνσεων των δανειακών συμβάσεων. Παράλληλα ο ισολογισμός της 

επιχείρησης παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα (σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια), 

λόγω του ότι ο μισθωμένος εξοπλισμός δεν εμφανίζεται στο παθητικό σαν 

μελλοντικές πληρωμές μισθωμάτων. Επίσης, η επιχείρηση καλύπτεται έναντι της 

συνεχούς αύξησης της τιμής των κεφαλαιουχικών αγαθών και των αρνητικών 

επιπτώσεων στην παραγωγικότητα από την απαξίωση του εξοπλισμού της λόγω της 

ταχείας τεχνολογικής προόδου (Μούσης, 2011). 

To leasing, όπως περιγράφηκε αρχικά, μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα είδος 

χρηματοδοτικού μηχανισμού, που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

επεκτείνουν και να εκσυγχρονίσουν τον κεφαλαιουχικό τους εξοπλισμό, χωρίς την 

άμεση καταβολή της αξίας του από ίδια ή δανειακά κεφάλαια, αλλά με την περιοδική 

καταβολή μισθωμάτων. To leasing συμβάλλει περισσότερο από κάθε άλλο 

χρηματοδοτικό μέσο στις επενδύσεις, διότι το 100% της χρηματοδότησης που 

παρέχεται μέσω αυτού, χρησιμοποιείται για την αγορά εξοπλισμού (Μούσης, 2011). 
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Σαν εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης, το leasing μπορεί να καλύψει 

χρηματοδοτικά κενά των επιχειρήσεων. Η χρησιμότητά του για τις επιχειρήσεις, 

έγκειται στο ότι τους παρέχει τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού και επέκτασης του 

εξοπλισμού τους, ακόμα και όταν αυτές δεν διαθέτουν τα απαραίτητα ίδια κεφάλαια 

για το σκοπό αυτό, αλλά και όταν δεν έχουν πρόσβαση στους χρηματοδοτικούς 

μηχανισμούς, είτε λόγω έλλειψης εμπράγματων ασφαλειών, είτε λόγω κάλυψης του 

χρηματοδοτικού ορίου που δίνεται από τις τράπεζες (Μάζης, 2010). 

To leasing είναι εξίσου χρήσιμο και σε επιχειρήσεις που δεν αντιμετωπίζουν 

τα πιο πάνω χρηματοδοτικά προβλήματα, αλλά επιθυμούν να διαθέσουν τα ίδια 

κεφάλαιά τους, ή τα πιστωτικά όρια που έχουν στη διάθεσή τους από μία τράπεζα, 

κατά τρόπο καλύτερο από τη δέσμευσή τους σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν το leasing για τη 

χρηματοδότηση της αγοράς του εξοπλισμού τους και να χρησιμοποιήσουν την 

υπάρχουσα ρευστότητα σε άλλους τομείς των δραστηριοτήτων τους, όπως π.χ. την 

χρηματοδότηση του marketing ή του κεφαλαίου κίνησης κ.ά. (Μάζης, 2010). 

Στις περιπτώσεις εφαρμογής του leasing, παρέχεται η δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να βελτιώσουν την εικόνα του ισολογισμού τους, με την παρουσίαση 

χαμηλότερου κόστους στα πρώτα χρόνια ζωής του εξοπλισμού, καθώς επίσης και την 

παρουσίαση μεγαλύτερης αποδοτικότητας στο σύνολο του ενεργητικού, εφόσον ο 

εξοπλισμός δεν συμπεριλαμβάνεται στο ενεργητικό. Εξάλλου αν αυξηθούν τα 

καταβαλλόμενα μισθώματα μπορεί να μειωθούν τα δηλούμενα κέρδη. Έτσι, οι 

επιχειρήσεις μέσω του θεσμού έχουν την ευελιξία να παρουσιάσουν την εικόνα που 

αυτές επιθυμούν, πράγμα που δεν συμβαίνει με τον παραδοσιακό δανεισμό 

(Χουλιάρας, 2001). 

Ο θεσμός του leasing μπορεί επίσης να καλύψει και με έμμεσο τρόπο 

διάφορα χρηματοδοτικά κενά των επιχειρήσεων, αλλά και να βοηθήσει στην 

αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τη γενικότερη λειτουργία των 

επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με μία σειρά προϊόντων leasing, που έχουν 

επεξεργασθεί οι διάφορες εταιρείες leasing και τα οποία ενδείκνυνται για τις 

διάφορες ανάγκες των επιχειρήσεων (Χουλιάρας, 2001). 

To Sale and Leaseback (πώληση - επανεκμίσθωση), είναι μία μορφή leasing, 

με την οποία η επιχείρηση μπορεί να πωλήσει στον εκμισθωτή τον υπάρχοντα 
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εξοπλισμό της και στη συνέχεια να τον εκμισθώνει. Η ρευστοποίηση των παγίων 

στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, της δίνει τη δυνατότητα απόκτησης 

κεφαλαίου κίνησης προκειμένου να διευρύνει την οικονομική της δραστηριότητα, ή 

να εξοφλήσει υποχρεώσεις της προς τράπεζες ή τρίτους, οι οποίες έχουν μεγαλύτερο 

χρηματοοικονομικό κόστος (Αποστολόπουλος, 2005).  

Η μορφή αυτή του leasing, πολλές φορές διευκολύνει την εξαγορά ή 

συγχώνευση επιχειρήσεων, διότι μετά την πραγματοποίηση αυτών των συναλλαγών 

με τραπεζικό δανεισμό, η επιχείρηση μπορεί να εξοφλήσει ένα μέρος των δανείων 

κάνοντας sale and leaseback των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της. Μπορεί 

ακόμα η απορροφούμενη εταιρεία να πωλήσει το ενεργητικό της στην εταιρεία 

leasing, η οποία με τη σειρά της το εκμισθώνει στην απορροφούσα 

(Αποστολόπουλος, 2005). 

Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής του leasing από μία επιχείρηση, η ζήτηση 

για το προϊόν σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Αυτός 

είναι και ο λόγος για τον οποίο ο θεσμός είναι στενά συνδεδεμένος με το τραπεζικό 

σύστημα, οι δε περισσότερες εταιρείες leasing είναι θυγατρικές εταιρείες τραπεζών 

(Αποστολόπουλος, 2005). 

Η εφαρμογή του θεσμού από τις τράπεζες μέσω των θυγατρικών τους 

εταιρειών, λειτουργεί συμπληρωματικά παρά ανταγωνιστικά στις τρέχουσες 

χρηματοδοτήσεις. Η τράπεζα που δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει περαιτέρω ένα 

πελάτη της, για διάφορους λόγους, θα μπορεί να λύσει το πρόβλημά του 

παραπέμποντάς τον στην εναλλακτική λύση του leasing. Με τον τρόπο αυτό 

αυξάνονται οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της, γεγονός που 

ενδεχόμενα να προσελκύσει και νέα πελατεία. 

Η τράπεζα, κυρίως σε περιπτώσεις υψηλού κόστους του εξοπλισμού (όπως 

στο leveraged leasing), μπορεί να χρηματοδοτεί την εταιρεία leasing για την 

απόκτηση του προς εκμίσθωση εξοπλισμού, οπότε σε αυτή την περίπτωση αυξάνει 

τις χρηματοδοτικές της εργασίες, οι οποίες μάλιστα είναι και ασφαλέστερες των 

συνηθισμένων χρηματοδοτήσεων (Αποστολόπουλος, 2005).  

Ο τύπος της χρηματοδότησης που πραγματοποιούν οι εταιρείες leasing μέσω 

των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, είναι πιο ασφαλής από τις συνήθεις 

τραπεζικές χρηματοδοτήσεις. Αυτό συμβαίνει διότι η διατήρηση της κυριότητας του 
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εκμισθούμενου εξοπλισμού είναι μία επιπλέον ασφάλεια για την εταιρεία 

χρηματοδοτικής μίσθωσης. Στην περίπτωση δε που οι επιχειρήσεις δεν 

εκπληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, αποφεύγονται οι χρονοβόρες και 

δαπανηρές διαδικασίες του εκπλειστηριασμού (Χουλιάρας, 2001). 

Ο τρόπος που λειτουργεί χρηματοδοτικά το leasing και τα χαρακτηριστικά 

του όπως περιγράφηκαν, κάνουν δυνατή την εφαρμογή του σε πάρα πολλές 

κατηγορίες επιχειρήσεων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις, μικρές, 

μεσαίες και μεγάλες, τόσο στον πρωτογενή, όσο και στον δευτερογενή τομέα και να 

καλύψει επενδυτικές ανάγκες σε κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό κάθε είδους 

(Ζοπουνίδης και  συν., 2012). 

To leasing μπορεί ιδιαίτερα να εφαρμοστεί και να συμβάλλει 

αποτελεσματικά σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, που διαρκώς αυξάνουν τις 

παραγωγικές τους επενδύσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι: 

[1] Οι νέες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ξεκίνημά τους και θέλουν να 

αξιοποιήσουν το δανεισμό και τα ίδια κεφάλαιά τους σε άλλες δραστηριότητες. 

[2] Οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που θέλουν συνεχώς να αναβαθμίζουν και 

να εκσυγχρονίζουν τον εξοπλισμό τους. 

[3] Οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πολλούς κλάδους και θέλουν να παρέχουν 

στους κατά κλάδους διευθυντές τους τη δυνατότητα να προμηθεύονται με 

ευελιξία τα απαραίτητα, κυρίως μικρά μηχανήματα, εκτός προϋπολογισμού. 

[4] Οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανοιχθούν στην 

κεφαλαιαγορά με ομόλογα(Αποστολόπουλος, 2005). 

[5] Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κερδοφόρα προϊόντα, αλλά έχει κορεστεί η αγορά 

και θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη δανειοληπτική τους ικανότητα και τα ίδια 

τους κεφάλαια για άλλες δραστηριότητες, όπως το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις κ.α. 

Σημειώνεται τέλος, ότι ενώ το leasing έχει πολλά πλεονεκτήματα για τις 

μικρές επιχειρήσεις, είναι παράδοξο που δεν χρησιμοποιείται περισσότερο από αυτές. 

 Σημαντικό ρόλο στη δυνατότητα εφαρμογής της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

σε μία επιχείρηση, παίζει και η χρηματοοικονομική της κατάσταση, τυχόν υπάρχοντα 

δυσμενή στοιχεία, η μελέτη βιωσιμότητας σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια και τον 

προς χρηματοδότηση εξοπλισμό, καθώς και οι μελλοντικές προοπτικές της 

επιχείρησης (Γαλάνης, 2010). 
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Στην αγορά υπάρχουν προϊόντα και δραστηριότητες, που προσφέρονται 

περισσότερο ή λιγότερο για leasing, ανάλογα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

τους, τα οποία οδηγούν στην καλύτερη εξασφάλιση της εταιρείας leasing, αφού η 

κυριότητα του εξοπλισμού είναι η κύρια, συνήθως η μόνη, ασφάλειά της. Από τα 

σημαντικότερα επιθυμητά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, είναι να παρουσιάζεται 

παραγωγικά αυτοτελής και εύκολα αναγνωρίσιμος (Αποστολόπουλος, 2005).  

Να μην είναι εξειδικευμένος, αλλά όσο το δυνατόν ευρύτερης 

χρησιμοποίησης και να υπάρχει αγορά μεταχειρισμένων για το συγκεκριμένο 

εξοπλισμό. Να έχει υψηλή αξία ανά μονάδα, για την Ελλάδα η μικρότερη αξία 

σύμβασης είναι τα πέντε εκατομμύρια, και μεγάλη λειτουργική διάρκεια, πάγιο 

στοιχείο. Χαρακτηριστικοί τύποι εξοπλισμού είναι τα μεταφορικά μέσα, ο 

βιομηχανικός, μηχανολογικός, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, ο εξοπλισμός 

ξενοδοχείων, νοσοκομείων, διυλιστηρίων, σιδηροδρόμων, μεταλλείων, τα αγροτικά, 

χωματουργικά, υφαντουργικά, τυπογραφικά, ιατρικά μηχανήματα και οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Ζοπουνίδης και  συν., 2012). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 

3.1. Δυσκολίες Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων –Παρουσίαση 

Οικονομικών Στοιχείων 

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ευρωζώνη εξακολουθούν να 

αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες για την εξασφάλιση τραπεζικής 

χρηματοδότησης, όπως αναγνωρίζει έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Ειδικότερα για την Ελλάδα, σχεδόν οι μισές από τις επιχειρήσεις δηλώνουν 

επιδείνωση των συνθηκών ως προς την εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.  

Στον ζωτικό τομέα της χρηματοδότησης, σύμφωνα με την SBA, η Ελλάδα 

εμφανίζει τη χαμηλότερη επίδοση στην ΕΕ και, δυστυχώς, η τάση αυτή φαίνεται να 

επιδεινώνεται με το χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, το 29% των αιτήσεων για χορήγηση 

δανείων που υποβάλλουν οι ελληνικές ΜΜΕ απορρίπτονται (μέσος όρος της ΕΕ: 

15%), γεγονός που οφείλεται στην απροθυμία των τραπεζών να χορηγήσουν δάνειο. 

Επίσης, ο συνολικός χρόνος που απαιτείται μέχρι την ημέρα καταβολής της 

πληρωμής είναι υπερδιπλάσιος του μέσου όρου της ΕΕ (113 ημέρες έναντι 53), οι 

πληρωμές που δεν πραγματοποιήθηκαν αντιστοιχούν στο 4,9% του συνόλου (μέσος 

όρος της ΕΕ: 2,9%), ενώ οι επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου 

αντιστοιχούν μόλις στο 1/10 του μέσου όρου. 

Σε επίπεδο πολιτικής, οι δημόσιες αρχές έχουν λάβει σημαντικά μέτρα, συχνά 

με την υποστήριξη μηχανισμών της ΕΕ, για τη βελτίωση της κατάστασης. Τον 

Φεβρουάριο του 2011 τέθηκε σε εφαρμογή –από το υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας– το πρόγραμμα JEREMIE –που αναφέρεται στους κοινούς 

ευρωπαϊκούς πόρους για τις πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις– με σκοπό την 

υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει μια 

σειρά μέτρων, όπως είναι η χρηματοδότηση δανείων με επιμερισμό κινδύνου σε 

χαμηλά επιτόκια, η παροχή εγγυήσεων για δάνεια και υποστήριξη των επενδύσεων σε 
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κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Η χρηματοδότηση καλύπτει μόνο τα υλικά και 

τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και όχι δαπάνες, όπως λειτουργικά έξοδα, μισθούς, 

ενοίκια και ασφαλιστικές εισφορές. Ένα σημαντικό εργαλείο στο πλαίσιο του 

JEREMIE είναι το πρόγραμμα μικρών χρηματοδοτήσεων, το οποίο δρομολογήθηκε 

το Νοέμβριο του 2011. Στόχος του είναι να παρέχει επιδοτήσεις επιτοκίου για δάνεια 

χαμηλού κεφαλαίου που αποσκοπούν να καλύψουν τις ανάγκες ανάπτυξης 

επιχειρήσεων με λιγότερους από 10 εργαζομένους και με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 

€2 εκατομ. Το πρόγραμμα καλύπτει το 50% των τόκων που έχουν παραχθεί από τα 

δάνεια. 

Η χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις αυξήθηκαν με πολύ υψηλούς ρυθμούς 

μετά την ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ και μέχρι το τέλος του 2008 (μέση 

ετήσια αύξηση της ανάπτυξης περίπου 15%). Συγκεκριμένα, από 50,9 δισ. ευρώ στο 

τέλος του 2001, σχεδόν διπλασιάστηκαν τα επόμενα πέντε χρόνια, για να φτάσουν τα 

140,4 δις € τον Ιούνιο του 2010 (συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων 

επαγγελματιών, των αγροτών και άλλων επιχειρήσεων) και μειώθηκαν ελαφρά, στη 

συνέχεια (Απρίλιος 2011: € 137.300 εκατομμύρια, εκ των οποίων 16,2 δισ. ευρώ 

είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και αγρότες).  

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς 

τις επιχειρήσεις (εξαιρουμένων ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές 

επιχειρηματίες) ήταν τον Απρίλιο του 2011 θετική και ίση με 212 εκατ. και ο ετήσιος 

ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε στο 1,2% από 1,1% τον 

προηγούμενο μήνα και το Δεκέμβριο του 2010. Για ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο του 

2011 η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις ίδιες εταιρείες ανήλθε σε € 

341.000.000, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης αυξήθηκε κατά 1 %. 

Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας μπορούμε να δούμε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2011, 

αυξήθηκε ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής ροής στους τομείς του τουρισμού (0,4%), 

της ναυτιλίας (6,9%), των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (1,0%), της 

ηλεκτρικής ενέργειας –  αερίου – νερού (18,5%), καθώς και άλλες εταιρείες (5,0%). 

Αντίθετα, επιβράδυνση σημειώθηκε στην πιστωτική επέκταση σε όλους τους άλλους 

τομείς, δηλαδή τη γεωργία (-0.4%), τη βιομηχανία (-0,7%), το εμπόριο (-3,2%), τις 

κατασκευές (-0,2 %) και τις μεταφορές πλην ναυτιλίας (-10.6 %). 
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Επομένως, η συνολική χρηματοδότηση που δόθηκε από το τραπεζικό 

σύστημα προς τις επιχειρήσεις (εξαιρουμένων ατομικών επιχειρήσεων, αγροτών και 

ελεύθερων επαγγελματιών), μέχρι τον Απρίλιο του 2011 ήταν 20,7% και 20,9% και 

έχουν δοθεί στη Βιομηχανία και το Εμπόριο, αντίστοιχα, 13,4% για τη Ναυτιλία, το 

9,3% στον τομέα των κατασκευών, 5,9% στον τομέα του τουρισμού, 5,2% σε άλλα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το 4,5% της ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και 

νερού, 1,7% στη Γεωργία έως 1,6% στις μεταφορές πλην της ναυτιλίας και το 

υπόλοιπο 16,7% σε εκείνους των άλλων κλάδων. 

Κατά το περασμένο έτος, ωστόσο, σχεδόν όλες οι επιμέρους κατηγορίες 

δανείων πέρασαν αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, η οικονομική κρίση 

έχει επηρεάσει τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τις τράπεζες. Μια έρευνα 

που διεξήχθη από το ΙΟΒΕ σε συνεργασία με την McKinsey & Company το 2009 

έδειξε ότι το 64% των εταιρειών προσδιορίζουν ως κύριο πρόβλημα της 

χρηματοδότησης τα όρια για τη ρευστότητα των πελατών / προμηθευτών. Άλλα 

σημαντικά ζητήματα χρηματοδότησης είναι σίγουρα τι υψηλότερο κόστος δανεισμού, 

η άρνηση των τραπεζών να εγκρίνουν νέα δάνεια και οι περιορισμοί ρευστότητας 

υπαρχουσών γραμμών δανεισμού. Από την άλλη πλευρά, οι μεγάλες εταιρείες (> 250 

εργαζόμενοι) προσδιορίζουν ως τα κύρια προβλήματα για τη χρηματοδότησή τους 

από τις τράπεζες το υψηλότερο κόστος δανεισμού και την άρνηση των τραπεζών να 

εγκρίνουν νέα δάνεια και όχι τόσο τον περιορισμό της ρευστότητας των πελατών - 

προμηθευτών. 

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας και της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής οι χρηματοδοτήσεις σε φυσικά πρόσωπα αλλά και 

επιχειρήσεις παρέμεινε πτωτική την πενταετία 2007-2011. Η μεγαλύτερη πτώση 

ωστόσο σημειώθηκε στην καθαρή ροή δανείων προς τα φυσικά πρόσωπα  (ιδιώτες 

και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 2011 το 

μέγεθος αυτό παρουσίασε πτώση 4,6 δις. € έναντι της αντίστοιχης μείωσης του 2010 

που ήταν 1,4 δις. €. Αυτή η πτώση οφείλεται στην πραγματικότητα στην μείωση της 

ζήτησης για παροχή δανείων, της έλλειψης ρευστότητας αλλά και της 

αυστηροποίησης των πιστοδοτικών κριτήριών που πλέουν θέτουν τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στον παρακάτω πίνακα και τα διαγράμματα μπορούμε 

να δούμε αναλυτικά τα παραπάνω στοιχεία (Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2013): 
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 2007 2008 2009 2010 2011 

Επιχειρήσεις 20,8% 18,9% 5,2% 1,1% -2,0% 

Ελεύθεροι Επαγγελματίες, 

Αγρότες, Ατομικές 

Επιχειρήσεις 

- - - - -6,6% 

Ιδιώτες και Ιδιωτικά Μη 

Κερδοσκοπικά Ιδρύματα 
22,2% 12,6% 3,1% -1,2% -3,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 21,5% 15,9% 4,2% 0,0% -3,2% 

Πίνακας 3: Χρηματοδότηση  2007-2011 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας, Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας,  τεύχος 142, 

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2013 

 

Διάγραμμα 3: Χρηματοδότηση  2007-2011 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας, Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, τεύχος 142, 

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2013 
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Η ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ 

(World Economic Forum, WEF) 2011-2012 και η αντίστοιχη έρευνα που 

πραγματοποιείται στα στελέχη των επιχειρήσεων (Executive Opinion Survey), 

αναδεικνύει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση ως τον δεύτερο πιο προβληματικό 

παράγοντα ανάπτυξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας για το 2011, 

συγκεντρώνοντας το 13,8% των απαντήσεων.  

Αναφορικά με την ευκολία πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό, η Ελλάδα 

καταλαμβάνει την 111η θέση σε σύνολο 142 χωρών. Επιπλέον, βάσει της τελευταίας 

εξάμηνης πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα8 

για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, το 52% των ερωτηθέντων έκρινε ότι 

η διαθεσιμότητα των τραπεζικών δανείων επιδεινώθηκε κατά την περίοδο αναφοράς 

(Απρίλιος 2011 – Σεπτέμβριος 2011), ενώ ως βασικό εμπόδιο για την απόκτηση 

κάποιου δανείου, το 45% των ΜΜΕ αναγνωρίζει το πολύ υψηλό κόστος δανεισμού 

(επιτόκια).  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα ανέδειξε ότι η 

πλειονότητα των επιχειρήσεων (52%) δεν χρησιμοποίησε επιδοτούμενα από το 

δημόσιο τραπεζικά δάνεια (με τη μορφή εγγυήσεων, επιδοτούμενων επιτοκίων κλπ.), 

καθότι τέτοιου είδους χρηματοδότηση δεν ήταν εφαρμόσιμη στην επιχείρησή τους. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, μπορούμε να δούμε τον πιο περιοριστικό 

παράγοντα της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ετών 2011, 2012 στην Ελλάδα, 

σε σύγκριση με την Ευρωζώνη, ο οποίος κιόλας όπως παρατηρούμε είναι η πρόσβαση 

στην χρηματοδότηση. 



[49] 
 

 

Διάγραμμα 4: Περιοριστικοί Παράγοντες Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 2011-2012 

Πηγή: ICAP 

 

Βάσει της ίδιας πηγής επιπλέον στο διάγραμμα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται τα κύρια εμπόδια της εξωτερικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ 

Επιχειρήσεων. 
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Διάγραμμα 5: Βασικά Εμπόδια Εξωτερικής Χρηματοδότησης, 2011-2012 

Πηγή: ICAP 

Βάσει της ίδιας πηγής επιπλέον στο διάγραμμα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται τα πιο επιθυμητά μέσα της εξωτερικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ 

Επιχειρήσεων. 

 

Διάγραμμα 6: Επιθυμητά Μέσα Εξωτερικής Χρηματοδότησης 2011-2012 

Πηγή: ICAP 
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Βάσει της ίδιας πηγής επιπλέον στο διάγραμμα που ακολουθεί, βλέπουμε την 

χρήση τραπεζικών δανείων επιδοτούμενων από το δημόσιο.  

 

Διάγραμμα 7: Χρήση τραπεζικών Δανείων Επιδοτούμενων από το Δημόσιο 2011-2012 

Πηγή: ICAP 

Βλέποντας λίγο πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία, τα οποία έχουν επίσης 

αντληθεί από την τράπεζα της Ελλάδας, το Νοέμβριο του 2014, o ετήσιος ρυθμός 

μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα 

διαμορφώθηκε στο -3,0% από -3,2% τον προηγούμενο μήνα. Η καθαρή ροή της 

συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 

171 εκατ. ευρώ (Νοέμβριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 509 εκατ. ευρώ). 

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Νοέμβριο του 

2014, ήταν θετική κατά 6 εκατ. ευρώ (Νοέμβριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 202 

εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -3,6%, από -3,8% τον 

Οκτώβριο του 2014. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης 

των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -3,3%, από -3,5% τον 

προηγούμενο μήνα, ενώ η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 

8 εκατ. ευρώ (Νοέμβριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 298 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος 

ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των 
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λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο -8,7%, από -7,8% τον 

προηγούμενο μήνα. 

Tον Νοέμβριο του 2014, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους 

ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 19 

εκατ. ευρώ (έναντι αρνητικής καθαρής ροής 13 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2013) 

και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε στο 0,0%, από 0,1% τον 

προηγούμενο μήνα. 

Αρνητική κατά 159 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς 

τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Νοέμβριο του 2014 

(Νοέμβριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 294 εκατ. ευρώ), ενώ ο ετήσιος ρυθμός 

μεταβολής διαμορφώθηκε σε -2,9%, από -3,0% τον προηγούμενο μήνα (Τράπεζα της 

Ελλάδας 2014). 

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε την ανάλυση της 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων συνολικά αλλά και κατά τομέα για το τελευταίο 

τρίμηνο του 2014 σε σύγκριση με τον μέσο όρο του αντίστοιχου τριμήνου του 2013. 
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  ΝΟΕ.2013 ΣΕΠ.2014 ΟΚΤ.2014 ΝΟΕ.2014 

Ι. ΣΥΝΟΛΟ         

    Υπόλοιπο χρηματοδότησης 218.950 212.777 212.527 212.418 

    Μηνιαία καθαρή ροή -509 -405 -237 -171 

    (%) 12μηνη μεταβολή -3,8% -3,5% -3,2% -3,0% 

ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ         

    Υπόλοιπο χρηματοδότησης 103.718 101.117 101.582 101.625 

    Μηνιαία καθαρή ροή -202 -270 211 6 

    (%) 12μηνη μεταβολή -4,7% -4,7% -3,8% -3,6% 

 ΙΙΑ. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ          

      Υπόλοιπο χρηματοδότησης 97.102 94.916 95.406 95.435 

      Μηνιαία καθαρή ροή -298 -255 237 -8 

      (%) 12μηνη μεταβολή -4,6% -4,5% -3,5% -3,3% 

   1.  Γεωργία         

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 1.578 1.489 1.518 1.518 

        (%) 12μηνη μεταβολή 2,9% -5,8% -4,5% -3,3% 

   2.  Βιομηχανία         

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 21.446 20.854 20.959 21.030 

        (%) 12μηνη μεταβολή -2,0% -4,5% -3,7% -3,5% 

   2.1  Ορυχεία και Λατομεία         

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 475 334 331 328 

        (%) 12μηνη μεταβολή -25,5% -11,9% -15,2% -16,2% 

   2.2  Μεταποίηση         

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 20.971 20.520 20.628 20.702 

        (%) 12μηνη μεταβολή -1,3% -4,4% -3,4% -3,2% 

   3.  Εμπόριο         

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 20.572 19.501 19.447 19.505 

        (%) 12μηνη μεταβολή -6,9% -3,7% -3,6% -2,9% 

   4. Τουρισμός         

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 7.752 7.675 7.701 7.707 

        (%) 12μηνη μεταβολή -1,9% -1,3% -1,2% -1,4% 

   5. Ναυτιλία         

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 12.050 13.424 13.541 13.467 

        (%) 12μηνη μεταβολή -5,5% -5,2% -4,6% -4,2% 

   6.  Κατασκευές         

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 10.720 10.411 10.511 10.531 

        (%) 12μηνη μεταβολή 0,5% -2,6% -1,9% -1,9% 

   7.  Ηλεκτρισμός - Φωταέριο – Ύδρευση         

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 5.697 4.872 4.864 4.873 
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        (%) 12μηνη μεταβολή -9,2% -14,4% -13,4% -12,7% 

   8. Αποθηκεύσεις και Μεταφορές πλην Ναυτιλίας         

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 1.062 826 835 832 

        (%) 12μηνη μεταβολή -6,1% -14,0% -11,1% -12,1% 

  9.  Λοιπά         

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 16.225 15.864 16.029 15.972 

        (%) 12μηνη μεταβολή -7,3% -3,5% -0,5% -0,6% 

  9.1  Ενημέρωση και Επικοινωνία         

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 2.640 2.741 2.758 2.751 

        (%) 12μηνη μεταβολή -19,1% -11,0% 3,7% 2,4% 

  9.2  Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας         

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 4.552 4.889 4.877 4.875 

        (%) 12μηνη μεταβολή -0,9% 6,9% 7,1% 5,5% 

  9.3 Επαγγελματικές και Λοιπές Δραστηριότητες         

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 2.642 3.160 3.458 3.404 

        (%) 12μηνη μεταβολή -9,0% 12,5% 20,4% 17,6% 

  9.4 Λοιποί Κλάδοι         

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 6.391 5.074 4.936 4.943 

        (%) 12μηνη μεταβολή -6,0% -12,4% -14,3% -13,8% 

          

 ΙΙΒ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ         

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 6.616 6.201 6.176 6.191 

        Μηνιαία καθαρή ροή 96 -15 -26 15 

        (%) 12μηνη μεταβολή -6,4% -7,2% -7,8% -8,7% 

          

IIΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ & 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ         

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 13.883 13.484 13.248 13.472 

        Μηνιαία καθαρή ροή -13 61 -93 -19 

        (%) 12μηνη μεταβολή 0,0% 0,9% 0,1% 0,0% 

          

ΙV. ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ         

     Υπόλοιπο χρηματοδότησης 101.349 98.176 97.697 97.321 

     Μηνιαία καθαρή ροή -294 -196 -355 -159 

     (%) 12μηνη μεταβολή -3,5% -2,9% -3,0% -2,9% 

          

   1. Στεγαστικά         
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        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 71.493 69.890 69.674 69.593 

        Μηνιαία καθαρή ροή -224 -212 -213 -145 

        (%) 12μηνη μεταβολή -3,2% -3,1% -3,2% -3,1% 

          

   2. Καταναλωτικά
 
         

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 28.441 26.812 26.594 26.280 

        Μηνιαία καθαρή ροή -71 20 -96 -33 

        (%) 12μηνη μεταβολή -4,5% -2,5% -2,6% -2,5% 

          

   3. Λοιπά          

        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 1.415 1.474 1.429 1.448 

        Μηνιαία καθαρή ροή 1 -3 -45 18 

        (%) 12μηνη μεταβολή 2,5% -0,7% -3,9% -2,8% 

          

Πίνακας 4: Χρηματοδότηση του Εγχώριου Ιδιωτικού Τομέα,  

Τρίμηνο Σεπτέμβρης – Οκτώβρης – Νοέμβρης 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας 

Στην συνέχεια μπορούμε να δούμε την ανάλυση της χρηματοδότησης των μη 

πιστωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού κατά κλάδο δραστηριότητας από τα εγχώρια 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδας), μετρημένα σε 

εκατομμύρια €, για τα έτη από το 2005 μέχρι σήμερα. 

Τέλος περιόδου Δεκ-05 Δεκ-06 Δεκ-07 Δεκ-08 Δεκ-09 
            

Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία 2.976 3.098 3.304 3.856 3.962 

Μεταποίηση-Ορυχεία-Λατομεία 17.933 19.515 21.488 24.873 22.790 

Ηλεκτρισμός-Φωταέριο-Ύδρευση 1.780 1.884 2.703 3.518 4.021 

Κατασκευές 5.125 6.497 8.328 11.257 11.441 

Εμπόριο 21.320 23.710 27.671 32.984 33.518 

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (Τουρισμός) 4.349 4.800 5.883 7.032 7.358 

Επικοινωνία και Μεταφορές πλην Ναυτιλίας 1.787 2.465 3.670 4.642 3.170 

Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών 
          

Επικοινωνία και Ενημέρωση           

Πλωτές μεταφορές (Ναυτιλία) 6.295 6.814 8.301 10.228 10.031 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας           

Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητικές και 

υποστηρικτικές δραστηριότητες           

Λοιποί κλάδοι 13.248 16.796 20.812 25.742 27.528 

Πίνακας 5: Ανάλυση Χρηματοδότησης μη πιστωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού 

κατά κλάδο δραστηριότητας 2005-2009 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας 
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Τέλος περιόδου Δεκ-10 Δεκ-11 Δεκ-12 Δεκ-13 Νοε-14 

          

 Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία 2.060 2.009 1.412 1.628 1.518 

Μεταποίηση-Ορυχεία-Λατομεία 24.269 23.405 22.162 21.481 21.030 

Ηλεκτρισμός-Φωταέριο-Ύδρευση 5.155 5.927 6.057 5.576 4.873 

Κατασκευές 11.327 10.553 10.286 10.803 10.531 

Εμπόριο 25.355 24.687 22.167 20.037 19.505 

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (Τουρισμός) 7.355 7.229 7.501 7.735 7.707 

Επικοινωνία και Μεταφορές πλην Ναυτιλίας           

Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών 1.935 1.853 1.119 1.021 832 

Επικοινωνία και Ενημέρωση 2.669 3.044 2.907 2.801 2.751 

Πλωτές μεταφορές (Ναυτιλία) 17.498 18.008 12.442 11.838 13.467 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 3.519 4.526 4.553 4.999 4.875 

Επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές και 

υποστηρικτικές δραστηριότητες 
3.272 3.294 2.566 2.809 3.404 

Λοιποί κλάδοι 12.100 8.511 7.584 5.882 4.943 

Πίνακας 6: Ανάλυση Χρηματοδότησης μη πιστωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού 

κατά κλάδο δραστηριότητας 2010-2014 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας 

Όσο αφορά τα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων, το μέσο σταθμισμένο 

επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε 

κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,36%. Η αύξηση αυτή οφείλεται 

κυρίως στην αύξηση του μέσου επιτοκίου των επιχειρηματικών δανείων για ποσά 

μεγαλύτερα του 1 εκατ. ευρώ. Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς 

συγκεκριμένη διάρκεια υποχώρησε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 

6,58%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο 

στο 8,25%.  

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με 

επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ μειώθηκε 

κατά 5 μονάδες βάσης στο 6,01%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ 

μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 5,30% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ 

αυξήθηκε κατά 51 μονάδες βάσης στο 5,63%. Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα 

υπόλοιπα των στεγαστικών και των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 

ετών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 2,85% και 4,38% αντίστοιχα. Το αντίστοιχο 

επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε άνοδο κατά 3 μονάδες βάσης και 

διαμορφώθηκε στο 5,34%. 
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Στους πίνακες που ακολουθούν στην συνέχεια μπορούμε να δούμε τα μέσα 

επιτόκια των νέων αλλά και των υφιστάμενων δανείων σε ευρώ για τους μήνες 

Αύγουστο – Σεπτέμβρη – Οκτώβριο του έτους 2014. 

  Αύγουστος 

2014 

Σεπτέμβριος 

2014 

Οκτώβριος 

2014 

ΝΕΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 

ΔΑΝΕΙΑ 

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη 

διάρκεια 
6,79 6,66 6,58 

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη 

διάρκεια 
8,26 8,25 8,25 

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη 

διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο 

ή σταθερό έως 1 έτος: 

- δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ -δάνεια 

από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ  

- δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ 

6,35  

5,23  

5,56 

6,06  

5,38  

5,12 

6,01  

5,30  

5,63 

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου 

των δανείων 
5,31 5,21 5,36 

Περιθώριο επιτοκίου*  3,97 3,89 4,13 

Πίνακας 7: Μέσα επιτόκια νέων επιχειρηματικών δανείων σε ευρώ 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας 

 

  Αύγουστος 

2014 

Σεπτέμβριος 

2014 

Οκτώβριος 

2014 

ΔΑΝΕΙΑ 

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 

ετών 

4,48 4,39 4,38 

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 

ετών 

5,30 5,31 5,34 

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του 

συνόλου των δανείων 

5,41 5,31 5,28 

Περιθώριο επιτοκίου*  3,82 3,79 3,83 

Πίνακας 8: Μέσα επιτόκια υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων σε ευρώ 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας 
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Γενικά η επίδοση της Ελλάδας στον τομέα της χρηματοδότησης παραμένει 

αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Όλοι οι σχετικοί δείκτες δείχνουν ότι για 

πολλούς επιχειρηματίες η κατάσταση κατά τους τελευταίους 12 μήνες έχει 

επιδεινωθεί. Σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ που βρίσκεται στο 14%, ένας στους 

τρεις επιχειρηματίες που υπέβαλαν αίτηση δανειοδότησης είδε την αίτησή του να 

απορρίπτεται ή έλαβε προσφορά με όρους που δεν έγιναν δεκτοί (SBA, 2014).  

Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ΜΜΕ για να λάβουν δάνεια 

αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι περισσότεροι από τους μισούς επιχειρηματίες 

διαπίστωσαν ότι οι τράπεζες ήταν λιγότερο πρόθυμες να τους εγκρίνουν δάνεια από 

ό,τι κατά το προηγούμενο έτος. Σχεδόν όλες οι άλλες οικονομικές συνθήκες στην 

Ελλάδα είναι χειρότερες από ότι σε πολλά άλλα κράτη μέλη. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται το σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 

καταβολή πληρωμών, πράγμα που έχει, ωστόσο, ελαφρώς μειωθεί από 113 ημέρες το 

2008 σε 96 το 2013. Περιλαμβάνουν, επίσης, το υψηλό ποσοστό ζημιών από 

επισφαλή χρέη (πενταπλασιάστηκαν από λίγο άνω του 2% το 2008 σε σχεδόν 10% το 

2013) που πρέπει να διαγραφούν, την έλλειψη κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου 

και την απουσία ισχυρών νομικών δικαιωμάτων (SBA, 2014).  

Μόνο ένας δείκτης είχε χαμηλότερη βαθμολογία στην Ελλάδα σε σχέση με 

την υπόλοιπη ΕΕ: η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων για τα μικρά και τα μεγάλα 

δάνεια. Η Ελλάδα σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή 

πολιτικής στον τομέα αυτό με μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

σχετίζονται με την πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης.  

Ένα σημαντικό μέτρο που θεσπίστηκε και εφαρμόστηκε το 2013 είναι η 

δράση «Επιχειρηματική επανεκκίνηση». Κύριος στόχος είναι η προώθηση της 

επιχειρηματικότητας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να λάβουν χρηματοδότηση και 

παρέχοντάς τους ένα κίνητρο για την πραγματοποίηση επενδύσεων με την παροχή 

δανείων με καλές σχέσεις. Στο ίδιο πνεύμα, έχει θεσπιστεί και τεθεί σε εφαρμογή ένα 

επιπλέον μέτρο. Ο κύριος στόχος της «Νησιωτικής επιχειρηματικότητας» είναι να 

βοηθηθούν οι νησιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις να λάβουν δάνεια για επενδύσεις 

και/ή για ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους (SBA, 2014).  

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το οποίο έχει συσταθεί στο πλαίσιο του 

Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, υλοποιεί και τα δύο μέτρα. 



[59] 
 

Δύο άλλα σχετικά μέτρα που υλοποιεί το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 

Ανάπτυξης είναι το νέο πρόγραμμα εγγυήσεων που δρομολογήθηκε το 2013 για την 

έκδοση επιστολών τραπεζικών εγγυήσεων για μεσαίου μεγέθους, μικρές και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις, καθώς και το Γεωργικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας, τα οποία 

χρηματοδοτούνται από το ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007-13 και 

την Τράπεζα Πειραιώς. Μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Μικρών Επιχειρήσεων που 

συστάθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), κατά τη διάρκεια του 

2013 υπογράφηκαν τέσσερις συμβάσεις χρηματοδότησης ύψους 300 εκατ. ευρώ 

(SBA, 2014).  

Από κοινού με την ΕΤΕπ, η Ελλάδα έχει προωθήσει επίσης μια σειρά 

πρωτοβουλιών με στόχο την κάλυψη διαφόρων χρηματοδοτικών αναγκών, οι οποίες 

είναι οι εξής: 

[1] Η πρωτοβουλία JEREMIE για τη στήριξη των ΜΜΕ μέσω χρηματοδοτούμενου 

καταμερισμού του κινδύνου και παροχής κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου.  

[2] Η πρωτοβουλία JESSICA για επενδύσεις σε περιφερειακά έργα σε αστικές 

περιοχές.  

[3] Η κρατική εγγύηση για τις ΜΜΕ για τη στήριξη των επενδύσεων στον τομέα της 

μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών από εταιρείες μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης.  

[4] Το χρηματοπιστωτικό μέσο για τη στήριξη του διεθνούς εμπορίου. 

 Το μέτρο που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις 

περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις (Ν. 4146/2013) 

αποσκοπεί στην αύξηση της ρευστότητας, την επιτάχυνση των διαδικασιών 

επένδυσης και την εξασφάλιση της διαφάνειας. Ο στόχος μιας από τις βασικές 

διατάξεις του είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης άδειας. Περιλαμβάνει 

διατάξεις σχετικά με τη χορήγηση ρευστότητας και την επιτάχυνση των διαδικασιών 

εκταμίευσης, καθώς και μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας και των διαδικασιών 

ελέγχου σύμφωνα με τον Ν. 3908/2011 για τις επενδύσεις. Μεταξύ αυτών 

περιλαμβάνεται η σύσταση μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας ελέγχου των ιδιωτικών 

επενδύσεων για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις διαδικασίες που 
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διέπουν τις επιχορηγήσεις που συνδέονται με επιχειρηματικά σχέδια και για την 

καταπολέμηση της εγκληματικής και παράνομης συμπεριφοράς(SBA, 2014).  

Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (Institution for Growth) συστάθηκε βάσει 

του Ν. 4224/2013 και αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με τη Γερμανική Κυβέρνηση, την ομάδα δράσης 

για την Ελλάδα της ΕΕ, την ΕΤΕπ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Bpifrance και τη Γαλλική Κυβέρνηση. Με συνολικό 

αρχικό κεφάλαιο άνω των 500 εκατ. ευρώ, το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα 

χρηματοδοτεί ΜΜΕ και έργα υποδομής με την παροχή ιδίων κεφαλαίων και δανείων 

(SBA, 2014).  

Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο περιλαμβάνει τρεις επιμέρους οργανισμούς: 

i) τον επιμέρους οργανισμό για το χρέος των ΜΜΕ, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία 

της γερμανικής κυβέρνησης· ii) τον επιμέρους οργανισμό συμμετοχικής ανάπτυξης 

των ΜΜΕ και iii) τον επιμέρους οργανισμό υποδομών (χρηματοδότηση με δανειακά 

ή ίδια κεφάλαια για έργα υποδομής) (SBA, 2014). 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, μπορούμε να δούμε την πρόσβαση των ΜΜΕ 

στην χρηματοδότηση, με βάση στοιχεία που αντλήθηκαν από την SBA. Οι ράβδοι 

δεδομένων που δείχνουν προς τα δεξιά εμφανίζουν επιδόσεις καλύτερες του μέσου 

όρου της ΕΕ, ενώ οι ράβδοι δεδομένων προς τα αριστερά δείχνουν ασθενέστερες 

επιδόσεις. 

 

Διάγραμμα 8: Πρόσβαση Επιχειρήσεων στην Χρηματοδότηση, 2013 – Πηγή: SBA 
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Η βασικότερη πρόκληση στην Ελλάδα σήμερα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση 

στη χρηματοδότηση –τόσο των μεγαλύτερων όσο και των μικρότερων επιχειρήσεων– 

συνδέεται με το ζήτημα της έλλειψης της ρευστότητας. Η παρατεταμένη 

χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία πλέον συμπληρώνει σχεδόν δύο χρόνια, κινδυνεύει 

να υπονομεύσει τις προσπάθειες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η 

εξέλιξη αυτή έχει δυσμενείς συνέπειες για τους όρους πίστωσης των ΜΜΕ. 

Είναι γνωστό πως πλήθος κονδυλίων έχουν διατεθεί σε συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις, την τελευταία τετραετία μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Πέραν του 

αναχρονιστικού δημοσίου τομέα, ωστόσο, υπάρχει και το ΕΣΠΑ, ένα σημαντικό 

«όπλο» για τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, το μνημόνιο θέτει το 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς σε υψηλή σειρά προτεραιότητας, λόγω της 

σημασίας του ως βασική πηγή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και μοχλό 

ανάπτυξης. 

Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που διατέθηκαν στις ελληνικές αρχές 

μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013 δεν είναι αμελητέα. 

Από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ δεσμεύθηκαν συνολικά 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για 

διάφορα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής.  

Παρά την ύπαρξη των εν λόγω χρηματοδοτικών μέσων, η εκταμίευση ήταν 

αργή και τα επίπεδα πληρωμών παραμένουν χαμηλά. Η περιφερειακή κατανομή των 

κονδυλίων για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής εξακολουθεί να αποτελεί 

σημαντική πρόκληση, αν όχι και εμπόδιο για τη βελτίωση της αξιοποίησής τους και 

την ταχύτερη απορρόφησή τους.  

Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες όσον αφορά τη χρήση και 

την απορρόφηση των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων τόσο μεταξύ των 13 

περιφερειών της Ελλάδας όσο και στο εσωτερικό τους. Υπάρχουν περιφέρειες που 

εμφανίζουν μεγάλη δυναμικότητα (π.χ. Αττική και Κεντρική Μακεδονία) καθώς η 

ζήτηση υπερβαίνει τη διαθέσιμη προσφορά και τους διαθέσιμους πόρους. Εν ολίγοις, 

οι ΜΜΕ και των δύο περιφερειών δεν έχουν στη διάθεσή τους άλλες χρηματοδοτικές 

διευκολύνσεις που να υποστηρίζονται από κάποιο δίκτυο μέσων χρηματοοικονομικής 

τεχνικής.  
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Στο μεταξύ, σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδας τα αντίστοιχα περιφερειακά 

επιχειρησιακά προγράμματα για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν 

αξιοποιούνται επαρκώς σε μια σειρά από κατηγορίες προγραμμάτων. 

Πέραν των προβλημάτων που επηρεάζουν τη χρήση των μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, οι ΜΜΕ έρχονται επίσης αντιμέτωπες με φραγμούς 

που εμποδίζουν την πρόσβασή τους στα μέσα επιδοτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, σε 

ό,τι αφορά το πρόγραμμα επιχορηγήσεων «ΕΣΠΑ για τις ΜΜΕ» (πρόγραμμα 

κρατικών ενισχύσεων για τις ΜΜΕ των 13 περιφερειών ύψους 500 εκατομμυρίων 

ευρώ) η εφαρμογή του οποίου είναι σε εξέλιξη, πάνω από 23.000 ΜΜΕ υπέβαλαν 

αίτηση παρά το γεγονός ότι η διαδικασία είναι εξόχως γραφειοκρατική. Την περίοδο 

αυτή το πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης και οι ενδιάμεσοι φορείς 

ζητούν ακόμα μεγαλύτερο όγκο εγγράφων από τις ενδιαφερόμενες ΜΜΕ. Ο 

γραφειοκρατικός αυτός φόρτος επιβαρύνει εξαιρετικά τις ΜΜΕ και μπορεί να 

αποτελέσει την αιτία απορρίψεων και οικειοθελών αποχωρήσεων. 

 

3.2. Μελλοντικές Προοπτικές  

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν υπεύθυνες και 

βιώσιμες πρακτικές που θα τους δώσουν την δυνατότητα κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης να παραμείνουν οικονομικά βιώσιμες, αλλά όχι εις βάρος των 

κοινωνικών δαπανών. Οι βιώσιμες επιχειρήσεις πρέπει να καινοτομούν, και να 

λαμβάνουν κατάλληλες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και ανθρώπινων πόρων, καθώς και να ενισχύουν την παραγωγικότητας 

τους για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στις εθνικές και διεθνείς αγορές. Πράγματι, 

μελέτες σε επιχειρήσεις όλων των τύπων και μεγεθών δείχνουν ότι δεν υπάρχει σαφής 

σχέση μεταξύ των συνθηκών εργασίας, της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας. 

Οι στρατηγικές κινήσεις που θα πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις (Branstad, 

Jackson & Banerji, 2009), προκειμένου να είναι σε θέση να βγουν έξω όσο το 

δυνατόν λιγότερο «παραμορφωμένο» περιβάλλον κρίσης είναι: 
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[1] Να επικεντρωθούν στο μέλλον τους. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

επικεντρωθούν σε δραστηριότητες χαρτοφυλακίου και ειδικά σε εκείνες τις 

δραστηριότητες που έχουν κέρδη μακροπρόθεσμα. Οι εταιρείες θα πρέπει να 

εξετάσουν εάν η δραστηριότητά τους είναι απαραίτητη για τη δημιουργία της 

αξίας, εφόσον οι μέτοχοι  λαμβάνουν μια υψηλότερη απόδοση από ό, τι αν 

επενδύσουν σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες των κεφαλαίων τους. 

Αυτά είναι θέματα στα οποία οι εταιρείες θα πρέπει να εστιάσουν τις 

επιχειρηματικές τους εταιρικές στρατηγικές. Επίσης, η εστίαση σε πιο 

κερδοφόρες επιχείρησες για πιο πολύτιμους πελάτες είναι εξίσου σημαντική. Οι 

πελάτες αυτοί θα ανταμείψουν την εταιρεία με πίστη και σεβασμό. Για το λόγο 

αυτό, μια επιχείρηση θα πρέπει να αναζητήσει πελάτες οι οποίοι θα 

αναγνωρίζουν το προϊόν ή την υπηρεσία ως αυτή που τους προσφέρει τη 

μεγαλύτερη υπεραξία σε σχέση με την επόμενη καλύτερη εναλλακτική λύση - 

ανεξάρτητα από την τιμή του προϊόντος / υπηρεσίας ή τα εταιρικά κέρδη. Έτσι, 

οι καταναλωτές ποντάρουν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν αποκτήσει 

ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μια ισχυρή επιχειρηματική κίνηση βλέπει 

πάντα ευκαιρίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της ώστε να 

κερδίσει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. 

[2] Να είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν άμεσα τις απειλές. Οι επιχειρήσεις 

χρειάζεται να μειώσουν το νεκρό σημείο για να παραμείνουν κερδοφόρες ακόμη 

και στο χειρότερο σενάριο. Επίσης, οφείλουν να προβαίνουν σε μειώσεις της 

παραγωγικής ικανότητας, της πολυπλοκότητας και του σταθερού κόστους. 

[3] Να είναι σε θέση να προβλέψουν τη μελλοντική δομή και τις δυνατότητες του 

κλάδου στον οποίον ανήκουν, με σκοπό να κατανοήσουν την επίδραση των 

κρατικών παρεμβατισμών και επιπλέον να δημιουργήσουν μια εικόνα για το πώς 

θα αναδιαρθρωθεί στο μέλλον. Η ύφεση είναι μια ευκαιρία να 

επαναπροσδιορίσουν την ανταγωνιστική τους θέση.  

[4] Ο επαναπροσδιορισμός του σχεδίου δράσης τους. Αν μια επιχείρηση αναγκασθεί 

να κάνει μια συγχώνευση είναι αναγκαίο να λάβει μια απόφαση σχετικά με το αν 

θα είναι, ο αγοραστής ή ο πωλητής. Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να επιδιώκουν 

αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου μέσω της έξυπνης τιμολόγησης και είναι 
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αναγκαίο να θυσιάζουν έξοδα σε έρευνα και ανάπτυξη ή άλλες κεφαλαιακές 

δαπάνες, αλλά και να κάνουν επενδύσεις.  

[5] Έξυπνη ανάληψη κινδύνων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι έτοιμες για την 

ανάκαμψη, να παρακολουθούν τις συνθήκες και να είναι προετοιμασμένες για 

την ανανέωση των τιμών τους και ιδιαίτερα τις τιμές των βασικών τους 

εμπορευμάτων, για την αναδιάρθρωση του χρέους τους, λαμβάνοντας υπόψη 

τους και τα πακέτα τόνωσης της οικονομίας. 

Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι 

απαραίτητη η διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής. Δυστυχώς δεν υπάρχουν 

συγκεκριμένες στρατηγικές ή τακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν από τις 

επιχειρήσεις, προκειμένου να βγουν ανεπηρέαστες και ισχυρότερες από την 

οικονομική κρίση. Το οικονομικό περιβάλλον είναι πολύ δύσκολο και απαιτεί άμεσες 

και αποφασιστικές ενέργειες από τις επιχείρησες. Είναι απαραίτητο να έχουν πλήρη 

γνώση του περιβάλλοντος, ώστε να είναι έτοιμες να κατανοήσουν και να 

αξιολογήσουν τις αλλαγές που συμβαίνουν, για να μπορούν να διαχειρίζονται τη 

μεγάλη αβεβαιότητα και να είναι σε θέση να αποφύγουν τις απειλές και, τέλος, να 

επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που αναδύονται (Ζοπουνίδης και  συν., 2012). 

Οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίσουν την επαρκή ρευστότητα τους, να 

μειώσουν τα περιττά έξοδα, να ακολουθήσουν πιο ακριβή τιμολογιακή πολιτική, να 

ενισχύσουν και να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους στο έπακρο, αλλά 

και να υιοθετήσουν καινοτόμες ιδέες. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις 

για τον χειρισμό της δύσκολης κατάστασης σχετίζονται με τη μείωση των τιμών, τον 

περιορισμό των εξόδων λειτουργίας τους, αλλαγές στους προμηθευτές, η μείωση του 

προσωπικού, η ανάπτυξη των πωλήσεων στο εξωτερικό, το περιορισμό της 

δραστηριότητας κλπ (Ζοπουνίδης και  συν., 2012).  

Μια έρευνα που είχε εκπονηθεί από το ΙΟΒΕ σε συνεργασία με την εταιρεία 

McKinsey κατά το 2009, αποκάλυψε ότι ο πιθανότερος τρόπος για την αντιμετώπιση 

της κρίσης για το 93 % των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η μείωση του λειτουργικού 

κόστους και των περιθωρίων κέρδους. Το κόστος λειτουργίας περιορίζεται από την 

περικοπή των δεδομένων των μεταβλητών κόστους εργασίας (π.χ. επιδόματα 

διαφόρων ειδών), η προσαρμογή του χρόνου εργασίας (π.χ. διευθέτηση του χρόνου 

εργασίας, μείωση των υπερωριών, κ.λπ.), μείωση του αριθμού των εργαζομένων 
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(συμβάσεις αορίστου χρόνου, ή συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου), αλλά και 

στασιμότητα / συγκράτηση των τακτικών αυξήσεων των μισθών. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι περισσότερες εταιρείες έχουν επιλέξει ένα 

συνδυασμό των επιμέρους δράσεων που περιλαμβάνουν μειώσεις των τιμών και 

μείωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Άλλα μέτρα πολιτικής που 

προτείνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης των ελληνικών επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των χαμηλότερων φόρων, είναι η μείωση των επιτοκίων, η 

μείωση της γραφειοκρατίας και η αύξηση της ρευστότητας στην αγορά. 

Η αναμενόμενη αποκατάσταση ομαλότερων συνθηκών χρηματοδότησης, 

μέσω της δυνατότητας των τραπεζών να αντλήσουν ρευστά διαθέσιμα με χαμηλά 

επιτόκια από το Ευρωσύστημα και να χρηματοδοτήσουν εξαγωγικές επιχειρήσεις με 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τη 

σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και 

γενικότερα της ελληνικής οικονομίας την τελευταία πενταετία, δίνοντας περαιτέρω 

ώθηση στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (Τράπεζα της Ελλάδας, 2014). 

Όσον αφορά το κόστος τραπεζικού δανεισμού για τις μη χρηματοπιστωτικές 

επιχειρήσεις, τόσο το επιτόκιο υπεραναλήψεων όσο και τα Νομισματική Πολιτική 80 

Ενδιάμεση Έκθεση 2014επιτόκια στα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια ύψους κάτω του 1 

εκατ. ευρώ ακολούθησαν καθοδική τάση το 2014. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει 

πιθανή υποχώρηση του πιστωτικού κινδύνου στην ελληνική οικονομία λόγω 

βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών, την ευνοϊκή επίδραση των προγραμμάτων 

που προαναφέρθηκαν και τα οποία ενθαρρύνουν την τραπεζική χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους, αλλά και το γεγονός ότι έχει υποχωρήσει 

το κόστος συγκέντρωσης πόρων εκ μέρους των τραπεζών προς διοχέτευση σε δάνεια. 

Το επιτόκιο στα νέα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρουσιάζει 

εντονότερη μεταβλητότητα (καθώς προκύπτει από ένα σύνολο δανείων μικρότερο σε 

αριθμό από το αντίστοιχο σύνολο για τα δάνεια σχετικά χαμηλότερου ύψους) και 

κατά μέσο όρο ήταν υψηλότερο το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2014 από 

ό,τι το β’ εξάμηνο του 2013 (Τράπεζα της Ελλάδας, 2014). 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν συχνά δυσκολίες χρηματοδότησης και για 

την ανάπτυξη και την καινοτομία τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα 

κράτη μέλη ώστε να ενισχύσει την παροχή δανείων και επιχειρηματικών κεφαλαίων 
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για τις ΜΜΕ. Το ξεκίνημα μιας καινοτόμου επιχείρησης ή η επέκταση της απαιτεί 

χρήματα, αλλά η χρηματοδότηση των ΜΜΕ αποτελεί μια επικίνδυνη πρόταση για 

τους χρηματοδότες (Ζοπουνίδης και  συν., 2012).  

Για να λυθεί αυτό, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επενδυτές, οι 

τράπεζες να γίνουν πρόθυμες να αναλάβουν τον κίνδυνο, και οι ευρωπαίοι 

επιχειρηματίες χρειάζεται να κατανοήσουν καλύτερα τις ανησυχίες των επενδυτών 

και των τραπεζών προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν εγγυήσεις για τη 

βιωσιμότητα της πρότασής τους.  

Για το θέμα της χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων έχει 

πραγματοποιηθεί από το Κέντρο Strategy & Evaluation Services για λογαριασμό της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής μελέτη για την αξιολόγηση των πρακτικών της αγοράς και τις 

πολιτικές που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των μικρών επιχειρήσεων. Ο κύριος 

στόχος αυτής της μελέτης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

τραπεζικών πρακτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών (MS) 

όσον αφορά τα συστήματα αξιολόγησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ), με ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση ποιοτικών αξιολογήσεων.  

Επίσης, αξιολογεί τη χρησιμότητα της ανατροφοδότησης που παρέχεται από 

τις τράπεζες στις ΜΜΕ. Ο δεύτερος στόχος της μελέτης είναι να επισημάνει τις 

πολιτικές που οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών και των αρχών της ΕΕ έχουν 

λάβει για την προώθηση της διαφάνειας της αξιολόγησης των ΜΜΕ στον τραπεζικό 

τομέα και την παροχή τέτοιων εκτιμήσεων για τις ΜΜΕ, και να εντοπίσει επίσης την 

αποτελεσματικότητα αυτών των πολιτικών. 

Το ελληνικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούν τις νέες και τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω διαφόρων πρόγραμμα των (τομεακών-π.χ. 

ανταγωνιστικότητα, κοινωνία της πληροφορίας και περιφερειακών) και κοινοτικών 

πρωτοβουλιών (π.χ. EQUAL, INTERREG, LEADER, URBAN). Τα προγράμματα 

αυτά υλοποιούνται ως επί το πλείστον μέσω της Γενικής Γραμματείας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, του ΕΟΜΜΕΧ και του ΟΑΕΔ ή απευθείας από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει να απευθύνονται σε 

αυτούς τους οργανισμούς για περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, προτείνεται οι 

ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τακτικά τις ιστοσελίδες των φορέων, προκειμένου 

να παρακολουθούν την εξέλιξη των διαφόρων προκηρύξεων. 
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3.3. Προτάσεις 

 

Για να βελτιωθεί η χρηματοδότηση των ΜΜΕ και των καινοτόμων 

επιχειρήσεων, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) 

παρέχει ανακυκλούμενα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής. Πιο συγκεκριμένα, το 

ΕΤΕΑΝ συνεργάζεται από κοινού με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη 

χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε ΜΜΕ. Μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος, το 

κράτος συνεισφέρει €300 εκατομ. ενώ οι επιλεγμένες τράπεζες επενδύουν άλλα €600 

εκατομ. Επιπλέον, η ΕΤΕΑΝ παρέχει εγγυήσεις δανείων σε ΜΜΕ μέσω των ιδίων 

κεφαλαίων. 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση και η κρίση που διέρχεται σήμερα η ελληνική 

οικονομία δεν αφήνουν φυσικά ανεπηρέαστες τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα οι 

μικρομεσαίες είναι πιο ευάλωτες, λόγω της μικρής κεφαλαιακής τους επάρκειας, της 

δυσκολίας στη χρηματοδότηση, το μικρό μερίδιο αγοράς, των ανεπαρκών δικτύων 

διανομής και εξαγωγών, της έλλειψης κεφαλαίων για διαφήμιση και προώθηση των 

προϊόντων και υπηρεσιών. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης εμφανίζονται ευκαιρίες 

και στρατηγικές, τις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν και να 

επιβιώσουν ή ακόμα και να αναπτυχθούν. Η λέξη-κλειδί για την επιβίωση σε καιρό 

κρίσης είναι η ανταγωνιστικότητα.  

Οι ΜΜΕ πρέπει να αναπτύξουν μέτρα και στρατηγικές που θα βοηθήσουν την 

ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Οι ΜΜΕ με τη 

συμπεριφορά τους, μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EE), 

έχουν αποδείξει ότι είναι αρκετά ικανές να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες της ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς και της παγκοσμιοποίησης. Διαθέτουν ευελιξία, τόλμη και 

δημιουργικότητα. Δυστυχώς, όμως, σήμερα, με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας 

απαιτούνται περισσότερα μέσα για να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες του διεθνούς 

ανταγωνισμού.  

Σύμφωνα με πλήθος επιστημονικών ερευνών, αν στους χρηματοοικονομικούς 

παράγοντες, συνυπολογίσουμε τις αδυναμίες και ελλείψεις σε τεχνολογικές υποδομές, 

διοικητικές-διαχειριστικές δυνατότητες και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, 
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μειώνεται αισθητά η ικανότητα των ΜΜΕ να ξεπεράσουν τις συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης (Das and Pradhan 2009).  

Επίσης, σύμφωνα με τους Nugent and Yhee (2002), η μεγαλύτερη εξάρτηση 

που έχουν οι ΜΜΕ από το μικρότερο αριθμό πελατών και προμηθευτών τις κάνει πιο 

ευάλωτες στην αντιμετώπιση της κρίσης και θα πρέπει να βρουν απαραίτητα τρόπους 

να επεκταθεί η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των προμηθευτών και των 

πελατών τους. Αντίστοιχα αρνητικά φαινόμενα παρατηρούνται και στον τρόπο 

προσέγγισης νέων αγορών αλλά και στην ευκολία διείσδυσής τους σε αυτές (Butler 

and Sullivan 2005, Narjoko and Hill 2007, OΟΣΑ 2009). 

Τα πιο σημαντικά πεδία στα οποία θα πρέπει να επικεντρώσουν τη σκέψη 

τους και την κατεύθυνση τους οι ΜΜΕ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 

δυσοίωνες οικονομικές συνθήκες ως αποτέλεσμα της κρίσης, είναι τα ακόλουθα:  

1 Έρευνα και ανάπτυξη 

Μία από τις πρωταρχικές δυνάμεις προώθησης της οικονομικής 

παγκοσμιοποίησης, αλλά και επιβίωσης σε περίοδο κρίσης, είναι η τεχνολογία. 

Προφανώς, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα από τις μεγάλες 

επιχειρήσεις στην απόκτηση και χρήση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, για 

οικονομικούς ως επί το πλείστον λόγους. Ωστόσο, οι ΜΜΕ έχουν την ικανότητα να 

αντιμετωπίσουν τα μειονεκτήματά τους σε τεχνολογικό και γνωστικό επίπεδο με 

αντιγραφή των καλών πρακτικών άλλων επιχειρήσεων (Nugent and Yhee 2002), 

μέσω των οποίων έχουν τη δυνατότητα να προβούν και σε ανταλλαγές τεχνολογίας 

και γνώσης. 

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος 

χρηματοδότησης της τεχνολογίας, οι ΜΜΕ θα πρέπει να λάβουν μια δέσμη μέτρων 

όπως: 

 Συνεργασία με ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά κέντρα, 

προκειμένου να αναπτύξουν μέσω έρευνας και ανάπτυξης βελτιωμένα ή νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα τις βοηθήσουν να 

βελτιώσουν τα περιθώρια κέρδους τους. 

 Συνεχής ή πρόσκαιρη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις –εντός ή εκτός της 

χώρας– με σκοπό τη δημιουργία κοινοπραξιών (joint ventures) με κοινό 
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τεχνολογικό προσανατολισμό. Μέσω των συνεργασιών αυτών μπορούν να 

επέλθουν οικονομίες κλίμακας που θα οδηγήσουν σε μείωση του μοναδιαίου 

κόστους.  

 Συνεργασία επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας clusters. Οι συνεργασίες αυτές 

θα μπορούσαν να επεκταθούν, εκτός της έρευνας και ανάπτυξης νέας 

τεχνολογίας, και σε άλλους τομείς, όπως είναι η πρόσβαση, η ταχύτερη διείσδυση 

και προώθηση σε νέες αγορές παγκοσμίως, η διεύρυνση και συμπλήρωση της 

γραμμής παραγωγής, η μείωση του κόστους παραγωγής και προμήθειας πρώτων 

υλών και η ευκολότερη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης. 

 

2 Χρήση διαδικτύου, ηλεκτρονικού εμπορίου και IT 

Η σημασία των νέων ηλεκτρονικών μέσων, τεχνολογιών και προηγμένων 

πληροφοριακών συστημάτων, είναι δυνατόν να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αντεπεξέλθουν 

στα οικονομικά προβλήματα μέσω της επίτευξης των ακόλουθων στόχων: 

 αύξηση των συναλλαγών και των πωλήσεων (αύξηση του μερίδιου αγοράς), 

 μείωση του κόστους των συναλλαγών, 

 αύξηση της ταχύτητας των συναλλαγών και της αναβάθμισης της επικοινωνίας με 

την αγορά-στόχο και με τους προμηθευτές, 

 προώθηση, διαφήμιση και δημιουργία ονόματος (brandname), 

 απευθείας και άμεση (On-line) συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, 

 άμεση παρακολούθηση των ανταγωνιστικών προϊόντων, 

 μεγαλύτερη ευελιξία, 

 μείωση του περιορισμού που προκύπτει από τη γεωγραφική θέση και 

 αύξηση του μεγέθους της αγοράς που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

 

3 Μάρκετινγκ 

Μία άλλη στρατηγική μάρκετινγκ για τις ΜΜΕ είναι η δημιουργία επώνυμων 

προϊόντων για τις υπό ανάπτυξη χώρες (Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη, Αφρική, 

Ασία). Συνεπώς, θα πρέπει οι ΜΜΕ να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες σε 

οργανωτικό επίπεδο και σε επίπεδο μάρκετινγκ, προκειμένου να είναι σε θέση να 

παρακολουθούν τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά και να παράγουν 
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επώνυμα προϊόντα, τα οποία θα χαρακτηριστούν στη συνείδηση του πελάτη ως 

αμιγώς ελληνικής προέλευσης και επωνυμίας και θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις να 

ταυτιστούν με το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.  

Αυτή τη λογική ακολούθησαν και οι ΜΜΕ στην Κορέα κατά τη διάρκεια της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ασία το 1997 και αποδείχτηκε ιδιαίτερα επωφελής 

για αυτές, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα επιστημονικής εργασίας του 

Gregory et al. (2002), σύμφωνα με τα οποία, οι κορεάτικες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

αποφάσισαν ότι θα ήταν καλύτερο για αυτές να ενισχυθούν μέσα από ανάπτυξη 

τεχνικών μάρκετινγκ και υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών. Αποδείχθηκε, επίσης, 

ότι η προσαρμογή στα νέα δεδομένα ήταν ευκολότερη για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, σε σχέση με τις μεγάλες μονάδες. Επίσης, οι Pearce and Michael (1997) 

επιχειρηματολόγησαν ότι η επένδυση στην ανάπτυξη πωλήσεων και στο μάρκετινγκ 

βελτιώνει την επίδοση των μικρών επιχειρήσεων σε περιόδους ύφεσης. 

4 Καινοτομία  

Σε όλες τις οικονομίες η καινοτομία είναι βασικό στοιχείο για την επιτυχία 

μιας επιχείρησης ανεξαρτήτου της γενικότερης οικονομικής κατάστασης. Φυσικά, η 

ανάγκη παραγωγής και διάθεσης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών κρίνεται 

ιδιαίτερα απαραίτητη σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Οι καινοτόμες μέθοδοι 

μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση τόσο στη μείωση του κόστους παραγωγής, 

όσο και στη βελτίωση του παραγόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας, 

αλλά ακόμα και στη βελτίωση ή αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

5 Εξαγωγές  

Οι ΜΜΕ, προκειμένου να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους και να 

ξεπεράσουν την οικονομική κρίση πιο άμεσα και αποτελεσματικά, θα πρέπει να 

έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, που τις βοηθάει στη διαφοροποίηση του κινδύνου 

που προέρχεται από την δραστηριοποίηση σε κάποιο συγκεκριμένο περιβάλλον 

(Regnier 2005).  
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Για να μπορέσουν, όμως, οι ΜΜΕ να ακολουθήσουν το δρόμο της 

εξωστρέφειας θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη και μια σειρά παραμέτρων ως 

οδηγό προς την επιτυχία. Οι σημαντικότεροι από αυτούς τους παράγοντες είναι: 

 βελτίωση παραγωγικότητας και ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και 

παρεχόμενων υπηρεσιών, 

 διαθέσιμες ικανότητες και δεξιότητες, 

 στρατηγικές συμμαχίες, 

 χρήση νέων τεχνολογιών παραγωγής, 

 καταχώριση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 

 εφαρμογή του ελέγχου ποιότητας και δικτύωση, 

 εγγυήσεις εξαγωγών από κρατικούς οργανισμούς, 

 επιδοτήσεις μισθών για τους απασχολούμενους στις εξαγωγές, 

 επιδοτήσεις δανείων από την πολιτεία για επενδύσεις στο εξωτερικό, 

 εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα εξαγωγών, 

 φορολογικές ελαφρύνσεις στην περίπτωση εξαγωγικού προσανατολισμού  και 

 συνεχής πληροφόρηση για τις αγορές ενδιαφέροντος του εξωτερικού και την 

οικονομική κατάσταση σε αυτές τις χώρες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σε αυτό το σημείο ανάλυσης θα περιγραφεί η μεθοδολογία της πρωτογενούς 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες περάτωσης της παρούσας μελέτης. 

Μία πρωτογενής έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ερωτηματολογίου, 

με διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων, με τη μέθοδο της παρατήρησης και μέσω 

πειραματισμού. Με βάση το πλαίσιο και τη φύση της παρούσας μελέτης, κρίθηκε 

σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί το ερωτηματολόγιο ως μέσο συλλογής πληροφόρησης 

από τις επιχειρηματικές μονάδες.  

4.1. Σκοπός  - Στόχοι 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστώσει τις τάσεις 

χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεδομένων των δυσμενών 

συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Ως έτος εκδήλωσης 

του φαινομένου της κρίσης και των δυσμενών συνθηκών θεωρήθηκε το 2008, το 

οποίο και χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανάλυσης. Με βασικό άξονα της 

ερευνητικής διαδικασίας το σκοπό αυτό προκύπτουν και οι επιμέρους στόχοι αυτής.  

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται να διαπιστωθεί κατά πόσο οι επιχειρήσεις γνωρίζουν 

τις πιθανές μορφές χρηματοδότησης και αν έχουν χρησιμοποιήσει κάποια από αυτές 

τουλάχιστον μία φορά. Επιπλέον, διερευνάται αν οι επιχειρήσεις έχουν λάβει 

χρηματοδότηση με χρονικό όριο το έτος 2008 και ποια μορφή είχε αυτή η 

χρηματοδότηση καθώς και αν οι επιχειρήσεις έχουν αναζητήσει χρηματοδότηση από 

αρμόδιους χρηματοδοτικούς φορείς. Στη συνέχεια, ο ερευνητής έλαβε υπόψη 

συγκεκριμένους παράγοντες που δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις στη λήψη 

χρηματοδότησης, όπως είναι η γραφειοκρατία και η στάση των τραπεζών στην 

παροχή χρηματοδότησης κ.α. ώστε να διαπιστώσει αν αποτελούν όντως δυσκολίες ή 

όχι. Τέλος, αναλύθηκαν κάποιοι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να 

έχουν μια θετική στάση απέναντι στη λήψη ενός μικρού δανείου. 
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Μετά την ανάλυση των ευρημάτων της ερευνητικής διαδικασίας, ο ερευνητής 

αποσκοπεί στην διαπίστωση των τάσεων αναφορικά με τις επιλογές χρηματοδότησης 

των επιχειρήσεων σε περιόδους κρίσης. Επιπρόσθετα, ενδιαφέρεται να συγκεντρώσει 

την άποψη των επιχειρήσεων σχετικά με τη στάση των τραπεζών και τις 

γραφειοκρατικές διαδικασίες, που αποτελούν βασικούς ρυθμιστικούς παράγοντες στη 

λήψη χρηματοδότησης. Με αυτόν τον τρόπο, θα δοθούν κάποιες βάσεις, ώστε να 

διοχετευθεί αυτή η πληροφόρηση προς τους αρμόδιους φορείς - συμμετέχοντες στις 

διαδικασίες αυτές και να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος που αντιμετωπίζουν το ζήτημα 

της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.   

Συνοψίζοντας, η έρευνα αυτή θα συμβάλλει στην προσπάθεια να αποτυπωθούν 

οι απόψεις των επιχειρήσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση. Όπως προαναφέρθηκε, οι 

επιχειρήσεις έχουν πληγεί σημαντικά από την εκδήλωση του φαινομένου της κρίσης 

και έχουν ανάγκη από χρηματοδότηση καθώς ένα από τα βασικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν είναι αυτό της ρευστότητας. 

4.2. Ερευνητικά Ερωτήματα 

Με γνώμονα όσα προαναφέρθηκαν αναφορικά με το σκοπό και τους επιμέρους 

στόχους της έρευνας, διατυπώνονται τα παρακάτω βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

που, διαμέσου της ερευνητικής διαδικασίας, ο ερευνητής επιδιώκει να διερευνήσει: 

 Να διαπιστωθούν ποιες είναι οι μορφές χρηματοδότησης που γνωρίζουν οι 

επιχειρήσεις του δείγματος 

 Να εντοπιστεί αν έχουν κάνει χρήση κάποιας χρηματοδότησης  

 Να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιήσει κάποια μορφή χρηματοδότησης πριν 

ή μετά το 2008  

 Να αποτυπωθεί αν έχουν αναζητήσει χρηματοδότηση μέσω κάποιων 

χρηματοδοτικών φορέων 

 Να επιβεβαιωθούν αν υπάρχουν δυσκολίες στη λήψη χρηματοδότησης καθώς 

και ποιες οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι είναι αυτές 

 Να αποτυπωθεί αν είναι σημαντικοί ή όχι τρεις βασικοί λόγοι που αφορούν 

στη λήψη ενός μικρού δανείου 
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4.3. Σχεδιασμός Ερευνητικής Διαδικασίας 

Η έρευνα σχεδιάστηκε για να καταγράψει τη γνώση και τις επιλογές των 

επιχειρήσεων αναφορικά με τη χρηματοδότηση, αν την επιζητούν και πόσο 

δυσκολεύονται για να την αποκτήσουν. Στο πλαίσιο αυτό και με βασικό μέλημα του 

ερευνητή να απαντήσει στα προαναφερθέντα ερευνητικά ερωτήματα θα επιχειρηθεί 

να αποτυπωθούν οι απόψεις των επιχειρήσεων.  Η έρευνα διενεργήθηκε με τη χρήση 

κατάλληλα δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο συνέταξε ο ίδιος ο ερευνητής για 

τις ανάγκες αυτής. Οι πληροφορίες, οι οποίες αποτελούν και τα δεδομένα προς 

επεξεργασία της δεδομένης έρευνας, συλλέχθηκαν με ανώνυμη διαδικασία, 

παράμετρος απαραίτητη για να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια από πλευράς 

επιχειρήσεων. 

4.3.1. Επιλογή δείγματος 

Ο πληθυσμός της μελέτης αυτής θεωρήθηκε ότι είναι οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο νομό Θεσσαλονίκης, χωρίς κάποιον άλλο περιορισμό 

μεγέθους ή νομικής μορφής ή κλαδικής διάρθρωσης. Με δεδομένο ότι η συλλογή 

αντιπροσωπευτικού δείγματος αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας πραγματοποιήθηκε 

απλή τυχαία δειγματοληψία σε επιχειρηματικές μονάδες από το νομό Θεσσαλονίκης. 

Για να γίνει ορθή επιλογή και για την αμεροληψία του δείγματος ζητήθηκε άτυπα η 

συμβολή αρμόδιου φορέα της πόλης
1
, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από 

τηλεφωνική επαφή. Με γνώμονα το σκοπό, τους στόχους της έρευνας καθώς και τις 

οδηγίες του φορέα, η συλλογή δείγματος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των 

ηλεκτρονικών διευθύνσεων των επιχειρηματικών μονάδων και με αποστολή σχετικού 

συνδέσμου
2
, όπου το εκάστοτε αρμόδιο και ταυτόχρονα ανώτερο διοικητικό στέλεχος 

κάθε επιχείρησης θα μπορούσε να το συμπληρώσει άμεσα. Λόγω του περιορισμένου 

διαστήματος διεξαγωγής της έρευνας και των λανθασμένων, σε κάποιες περιπτώσεις, 

ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή της μη ανάγνωσης των σχετικών ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων που απέστειλε ο ερευνητής, κρίθηκε ορθό να πραγματοποιηθούν 

τηλεφωνικές επικοινωνίες ή συναντήσεις με τις επιχειρήσεις με σκοπό τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μετά άμεση επαφή του ερευνητή με την 

επιχειρηματική μονάδα. Σε κάθε περίπτωση δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από 

                                                             
1 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
2 Δημιουργία ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε ειδική πλατφόρμα https://www.surveymonkey.com/  
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πλευράς του ερευνητή κατά τη διάρκεια κάθε τρόπου διεξαγωγής της έρευνας. Με την 

τυχαία δειγματοληψία, ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ένα τυχαίο δείγμα 

από έναν πληθυσμό και το κάθε μέλος του πληθυσμού έχει την ίδια πιθανότητα 

εμφάνισης και συνεπώς, ίδια δυνατότητα επιλογής. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η 

αμεροληψία του δείγματος και μπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα. 

 Η ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης διασφαλίστηκε  από τη 

δημιουργία του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με σκοπό να μην υπάρχει διπλή 

συμπλήρωση ή άκυρες απαντήσεις. Συμπληρωματικά, η διανομή του 

ερωτηματολογίου από τον ίδιο τον ερευνητή και η συμπλήρωσή του με τηλεφωνική 

επαφή ή με φυσική παρουσία του ιδίου έδωσε τη δυνατότητα γίνεται ένας έλεγχος 

αναφορικά με τη μοναδικότητα της συμπλήρωσης. Επιπλέον, σε όλες τις μεθόδους 

διανομής, κάθε συμπλήρωση ερωτηματολογίου από μία επιχείρηση δεν επηρεάζεται 

από το τι έχει συμπληρώσει κάποια άλλη επιχείρηση.  

Απεστάλησαν, λοιπόν, συνολικά 100 ερωτηματολόγια ηλεκτρονικά (ίση 

συμμετοχή για κάθε νομική μορφή) και παρελήφθησαν 40 έγκυρα ερωτηματολόγια 

ενώ ο ερευνητής από την προσωπική επαφή του με 42 επιχειρηματικές μονάδες
3
 

συγκέντρωσε 24 έγκυρα ερωτηματολόγια, καθώς λόγω φόρτου εργασίας, ιδίως το 

μήνα Δεκέμβριο, οι αρμόδιοι δε διέθεταν ελεύθερο χρόνο. Έτσι, λοιπόν, το δείγμα που 

διαμορφώθηκε ανέρχεται στις 66 από τις 140 επιχειρήσεις που συνολικά 

προσεγγίστηκαν.  Σε όλους τους συμμετέχοντες κατέστη σαφές ότι η συμμετοχή στην 

ερευνητική διαδικασία είναι εθελοντική, ανώνυμη και τα στοιχεία θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Ιδιαίτερα 

στον παράγοντα ανωνυμία υπήρχε αρκετή αναφορά στην πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων επιχειρήσεων.   

Συνεπώς, τα κριτήρια που διαμόρφωσαν τελικά το δείγμα ήταν: 

 Τα άτομα που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια να είναι ανώτερα διοικητικά 

στελέχη 

 Τα άτομα να επιθυμούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο 

                                                             
3 ίση συμμετοχή για κάθε νομική μορφή  
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 Τα άτομα να μπορούν να αφιερώσουν χρόνο για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, ιδίως σε ό, τι αφορά την προσωπική επαφή του ερευνητή με τις 

επιχειρήσεις 

 Δεν υπήρχε καμία παρέμβαση από πλευράς ερευνητή κατά τη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου. 

 

4.3.2. Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων 

Το βασικό εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε ένα κατάλληλα δομημένο 

ερωτηματολόγιο,  το οποίο καλύπτει τα υπό εξέταση θέματα της χρηματοδότησης και 

σχεδιάστηκε για τη μελέτη αυτή. Η σύνταξή του πραγματοποιήθηκε μετά από μελέτη 

της σχετικής βιβλιογραφίας.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο μέρος, το Γενικό 

μέρος,  περιλαμβάνει τα γενικά στοιχεία κάθε επιχείρησης και το δεύτερο μέρος, το 

Ειδικό μέρος,  περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση κάθε 

επιχείρησης. Οι ερωτήσεις του είναι δώδεκα και κάθε ερώτηση συνιστά και έναν 

παράγοντα, ο οποίος παρέχει πληροφόρηση στον ερευνητή αναφορικά με το 

χαρακτήρα και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Οι τύποι ερωτήσεων που 

περιλαμβάνει είναι: 

 Πρώτο μέρος: Γενικά στοιχεία επιχείρησης 

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις. Οι τέσσερις από αυτές είναι 

ερωτήσεις  κλειστού τύπου, οι οποίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένες απαντήσεις για 

κάθε ερώτηση και μία απάντηση για κάθε ερώτηση: 

o Η πρώτη ερώτηση αφορά τη νομική μορφή της επιχείρησης και οι πιθανές 

απαντήσεις είναι Ατομική, Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Περιορισμένης ευθύνης, 

Ανώνυμη. 

o Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στον αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης 

(Ένας, 2-3, 4-5, 6-9, 10-19, 20-49, 50+) 

o Η τρίτη ερώτηση  αναφέρεται στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης (Έως €50 

χιλ., €51-€100 χιλ., €101-€200 χιλ., €201-€500 χιλ., €501-€1 εκ., €1 εκ.+) 
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o Η τέταρτη ερώτηση αναφέρεται στα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης (1, 2-

4, 5-9, 10-14, 15-19, 20+) 

Η πέμπτη ερώτηση αφορά στον κλάδο δραστηριοποίησης και είναι ανοιχτού 

τύπου, όπου όποιος συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο έχει τη δυνατότητα να γράψει ο 

ίδιος την απάντηση. Οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή, ακριβώς επειδή υπάρχει 

ελευθερία στη συμπλήρωσή της, θα χρειαστεί να ομαδοποιηθούν σε λογικές 

κατηγορίες. 

 Δεύτερο μέρος: Χρηματοδότηση επιχειρήσεων 

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από επτά ερωτήσεις. Οι πρώτες δύο και η 

ερώτηση 5 είναι ημίκλειστες – ημιανοιχτές όπου ο συμμετέχων μπορεί να επιλέξει 

περισσότερες από μία απαντήσεις από μία κλειστή ερώτηση έχοντας όμως το 

περιθώριο με την επιλογή Άλλο να συμπεριληφθούν όλες πιθανές επιλογές που ο 

ερευνητής δεν έλαβε υπόψη του κατά τη σύνταξη του ερωτηματολογίου. Οι  μεν δύο 

πρώτες ερωτήσεις αφορούν στη γνώση των ερωτώμενων για τις μορφές 

χρηματοδότησης και στο αν έχει χρησιμοποιηθεί από την εκάστοτε επιχείρηση κάποια 

μορφή χρηματοδότησης έστω και μία φορά. Η πέμπτη ερώτηση αναφέρεται στο αν 

έχουν μπει στη διαδικασία αναζήτησης χρηματοδότησης μέσω σχετικού αρμόδιου 

φορέα όπως είναι: ο ΟΑΕΔ, ο ΕΟΜΜΕΧ, Άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Χρηματοδότησης, ο Αναπτυξιακός Επενδυτικός Νόμος, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών 

και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας).  

Οι επόμενες δύο ερωτήσεις (ερωτήσεις 3 και 4) αποτελούνται από δύο σκέλη. 

Στο πρώτο σκέλος είναι διχοτομικές, όπου οι πιθανές απαντήσεις είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ και 

αφορούν τον αν έχει λάβει η εκάστοτε επιχείρηση χρηματοδότηση πριν ή/ και μετά το 

2008. Στο δεύτερο σκέλος των ερωτήσεων αυτών, εφόσον απαντήσει κάποιος ΝΑΙ 

στο πρώτο σκέλος, δίνεται η δυνατότητα να διευκρινιστεί η μορφή χρηματοδότησης 

της επιχείρησης εφόσον το επιθυμεί.  

Η έκτη ερώτηση  αποτελείται από 8 προτάσεις, οι οποίες αποτυπώνουν 

ενδεχόμενες παραμέτρους που δυσχεραίνουν τη λήψη χρηματοδότησης. Ο 

ερωτώμενος καλείται να αξιολογήσει με τη χρήση της πενταβάθμιας κλίμακας Likert 

το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας με τις προτάσεις αυτές ανάλογα με την επιχείρηση 
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που εκπροσωπεί (1: συμφωνώ απόλυτα, 2: συμφωνώ, 3: δεν έχω άποψη, 4: διαφωνώ 

και 5: διαφωνώ απόλυτα). 

Τέλος, η έβδομη και τελευταία ερώτηση είναι στην ίδια φιλοσοφία με την έκτη 

ερώτηση. Ο ερωτώμενος, δηλαδή, πρέπει να απαντήσει χρησιμοποιώντας την κλίμακα 

Likert με στόχο να διαπιστωθεί ο βαθμός σημαντικότητας τριών βασικών λόγων για 

τους οποίους η επιχείρηση είναι υπέρ της λήψης ενός μικρού δανείου  (1: καθόλου 

σημαντικός, 2: λίγο σημαντικός, 3: δεν έχω άποψη, 4: αρκετά σημαντικός και 5: πολύ 

σημαντικός). 

4.3.3. Συλλογή δεδομένων  

Η συλλογή δεδομένων, μετά το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, αποτελεί το 

δεύτερο σημαντικό μέρος μιας ερευνητικής διαδικασίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 

από τον Οκτώβριο 2014 μέχρι το Δεκέμβριο 2014. Η διανομή του ερωτηματολογίου 

πραγματοποιήθηκε σε 140 επιχειρήσεις εκ των οποίων ανταποκρίθηκαν οι 66. Όπως 

προαναφέρθηκε, η διανομή ήταν ηλεκτρονική, με παρουσία του ερευνητή ή με 

τηλεφωνική επικοινωνία, όπου βρέθηκε πρόσφορο έδαφος και διαθέσιμος χρόνος από 

τον εκάστοτε αρμόδιο της επιχειρηματικής μονάδας. Ο χρόνος συμπλήρωσης ήταν 

περίπου 5 με 10 λεπτά.  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι αντιμετωπίστηκαν δυσκολίες όπως σε επίπεδο 

επικοινωνίας, έλλειψης χρόνου ή και ενδιαφέροντος για ενασχόληση με την έρευνα 

από πλευράς επιχειρήσεων. Αν και τονίστηκε επαρκώς το θέμα της ανωνυμίας, σε 

κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν δισταγμοί από πλευράς συμμετεχόντων. Επίσης, σε 

μερικές περιπτώσεις οι συμμετέχουσες εταιρείες έκριναν ότι είναι απαραίτητες 

εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης για τη συμπλήρωση ή μη του 

ερωτηματολογίου, γεγονός που δυσκόλεψε τη συλλογή δεδομένων καθώς οι 

εσωτερικές διαδικασίες σε μια επιχείρηση συνιστούν μια χρονοβόρα διαδικασία. 

Συνεπώς, ακόμη και να υπήρχε διάθεση και προθυμία για συμμετοχή στην έρευνα 

κάποιες φορές ο χρόνος ήταν ο δεσμευτικός παράγοντας στη συλλογή δεδομένων. 
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4.3.4. Ανάλυση Δεδομένων  

Μετά το πέρας της συλλογής δεδομένων από τις επιχειρηματικές μονάδες και τα 

66 έγκυρα ερωτηματολόγια, οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν  στο πρόγραμμα EXCEL 

2010, ώστε να κωδικοποιηθούν και να εισαχθούν στο στατιστικό πρόγραμμα  SPSS 

20. Με τη βοήθεια του SPSS 20 θα αναλυθούν με σκοπό να απαντηθούν τα 

ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν παραπάνω. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική 

ανάλυση και τα αποτελέσματα παρατέθηκαν με πίνακες και διαγράμματα. 

4.4. Ηθικά και Δεοντολογικά Ζητήματα 

Με σκοπό την τήρηση βασικών αρχών ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, η 

πρώτη παράμετρος που τηρήθηκε ήταν η συναίνεση και η ελεύθερη συμμετοχή των 

επιχειρήσεων. Κατέστη σαφής ο σκοπός της έρευνας και ο τρόπος αξιοποίησης των 

πληροφοριών που θα συγκεντρωθούν και έγινε ξεκάθαρο ότι η συμμετοχή είναι 

προαιρετική και θα τηρηθεί η ανωνυμία όλων όσων συμμετείχαν στην έρευνα. 

Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο να μην παραποιηθούν οι πληροφορίες 

που συγκεντρώθηκαν και να μην τεθούν ζητήματα λογοκλοπής από άλλες ερευνητικές 

διαδικασίες. Η ηλεκτρονική μορφή του ερωτηματολογίου επέτρεπε στον ερωτώμενο 

να απαντήσει με ειλικρίνεια καθώς είχε τη δυνατότητα να το συμπληρώσει εκτός 

ωρών εργασίας και χωρίς πίεση χρόνου. Συμπληρωματικά, και στην περίπτωση της 

διά ζώσης διανομής ή της τηλεφωνικής επαφής δεν υπήρχε καμία πίεση από πλευράς 

ερευνητή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Με αυτόν τον τρόπο, 

εξασφαλίστηκε η ειλικρίνεια των απαντήσεων. 

4.5. Περιορισμοί Έρευνας 

Ο ερευνητής, κατά τη διεξαγωγή της μελέτης, αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες, 

κάποια ζητήματα που περιόρισαν τη μελέτη αυτή και δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν 

υπόψη εκ των προτέρων καθώς προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Όπως 

αναφέρθηκε, απεστάλησαν συνολικά 100 ερωτηματολόγια ηλεκτρονικά (ίση 

συμμετοχή για κάθε νομική μορφή) και παρελήφθησαν 42 έγκυρα ερωτηματολόγια 

ενώ ο ερευνητής από την προσωπική επαφή του με 40 επιχειρηματικές μονάδες 

συγκέντρωσε 24 έγκυρα ερωτηματολόγια. Ο λόγος που συνετέλεσε στη διαφορά 
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μεταξύ απεσταλμένων και έγκυρων ερωτηματολογίων ήταν ο φόρτος εργασίας των 

επιχειρηματικών μονάδων ιδίως το μήνα Δεκέμβριο, λόγω του κλεισίματος του 

οικονομικού έτους και της περάτωσης πολλών ενεργειών που συνεπάγεται αυτό. Αν 

και το δείγμα των 66 επιχειρήσεων σε σχέση με το στόχο του ερευνητή μπορεί να 

θεωρηθεί μικρό εντούτοις μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τις 

τάσεις και τις απόψεις των επιχειρήσεων για τη χρηματοδότηση. 

Επιπλέον, το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας ήταν σχετικά μικρό 

δεδομένων των δυσκολιών που είχε να αντιμετωπίσει ο ερευνητής. Σε κάποιες 

περιπτώσεις το ερωτηματολόγιο απεστάλη αλλά δε συμπληρώθηκε διότι υπήρχαν 

λανθασμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή δεν αναγνώστηκαν έγκαιρα τα ηλεκτρονικά 

μηνύματα (είτε καθόλου λόγω του υψηλού επιπέδου ασφαλείας που διαθέτουν οι 

επιχειρήσεις στο διαδίκτυο και την ηλεκτρονική αλληλογραφία είτε αναγνώστηκαν 

ετεροχρονισμένα μετά το πέρας της έρευνας).  

Υπήρχαν, επίσης, δυσκολίες σε επίπεδο ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην 

έρευνα από πλευράς επιχειρήσεων. Αν και τονίστηκε επαρκώς το θέμα της ανωνυμίας, 

σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν δισταγμοί από πλευράς συμμετεχουσών 

επιχειρηματικών μονάδων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις έκρινα ότι είναι 

απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.  

Τέλος, αναφορικά με την ηλεκτρονική συμπλήρωση αν και έγινε έλεγχος για τη 

μοναδικότητα με ειδικές ρυθμίσεις του ερευνητή κατά τη δημιουργία του σχετικού 

ηλεκτρονικού συνδέσμου, ωστόσο δεν ήταν εφικτό να ελεγχθεί αν τελικά το 

ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από το κατ’ εξοχήν αρμόδιο διοικητικό στέλεχος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

Μετά από την παρουσίαση του μεθοδολογικού πλαισίου της έρευνας, παρακάτω 

παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας μετά την ανάλυση των δεδομένων που 

συγκεντρώθηκαν από το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Το συνολικό δείγμα των 

επιχειρήσεων, οι οποίες ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, καθώς τα αρμόδια διοικητικά 

στελέχη συμπλήρωσαν έγκυρα και έγκαιρα το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε, 

ανήλθε στις 66 επιχειρήσεις. Ο βαθμός ανταπόκρισης ήταν 47,2% καθώς από τις 140 

επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνθηκε ο ερευνητής, οι 66 επιχειρήσεις 

ανταποκρίθηκαν.  

5.1. Γενικά Στοιχεία Επιχείρησης 

Οι επιχειρήσεις που προσεγγίστηκαν τελικώς για την έρευνα ήταν 140 

επιχειρηματικές μονάδες του νομού Θεσσαλονίκης  και επιλέχθηκαν  με ίσο ποσοστό 

συμμετοχής ανά νομική μορφή. Μετά την επεξεργασία των 66 ερωτηματολογίων που 

θεωρήθηκαν έγκυρα και αναλύθηκαν, διαπιστώθηκε ότι το δείγμα αποτελείται από  13 

Ατομικές επιχειρήσεις, 12 Ομόρρυθμες, 8 Ετερόρρυθμες, 8 Περιορισμένης Ευθύνης 

και 25 Ανώνυμες. 

Πίνακας 9: Νομικό πρόσωπο επιχείρησης 

Categories Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ΑΤΟΜΙΚΗ 13 19,7 19,7 19,7 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 12 18,2 18,2 37,9 

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ 8 12,1 12,1 50,0 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 
8 12,1 12,1 62,1 

ΑΝΩΝΥΜΗ 25 37,9 37,9 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

Για να γίνει ευδιάκριτη η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην έρευνα με βάση το 

νομικό τους πρόσωπο παρατίθεται το παρακάτω διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 9: Νομικό πρόσωπο επιχείρησης 

Αναλύοντας τα γενικά στοιχεία της επιχείρησης, το επόμενο χαρακτηριστικό 

προς ανάλυση είναι ο αριθμός των εργαζομένων των επιχειρήσεων. Ο ερευνητής 

επέλεξε να συμπεριλάβει 7 κατηγορίες προς επιλογή: Ένας, 2-3, 4-5, 6-9, 10-19, 20-49 

και 50+. Από τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν προέκυψαν τα ακόλουθα:  

Categories Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ένας 5 7,6 7,6 7,6 

2-3 7 10,6 10,6 18,2 

6-9 7 10,6 10,6 28,8 

10-19 17 25,8 25,8 54,5 

20-49 13 19,7 19,7 74,2 

50+ 17 25,8 25,8 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίνακας 10: Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης 

Συγκεκριμένα στο δείγμα αυτό, το 7,6% των επιχειρήσεων απασχολεί έναν 

εργαζόμενο, το 10,6% απασχολεί 2-3 εργαζόμενους, το 10,6% 6-9 εργαζόμενους, το 

25,8% 10-19 εργαζόμενους, το 19,7% 20-49 εργαζόμενους, και τέλος από 50 
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εργαζόμενους και άνω απασχολεί το 25,8% των επιχειρήσεων. Η μόνη κατηγορία που 

δεν απαντήθηκε από καμία από τις επιχειρήσεις του δείγματος είναι η κατηγορία 4-5 

εργαζόμενοι. Είναι φανερό ότι το δείγμα, κατά το 52% περίπου αποτελείται από  

επιχειρήσεις είτε με 10-19 εργαζόμενους είτε με περισσότερους από 50 εργαζομένους. 

Επίσης περίπου το 20% αφορά σε επιχειρήσεις με 20-49 εργαζόμενους. Για να γίνουν 

κατανοητές οι διαφοροποιήσεις του δείγματος με βάση τον αριθμό εργαζομένων που 

απασχολεί παρατίθεται το παρακάτω διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 10: Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης 

Αν και στο δείγμα υπερτερούν οι Ανώνυμες εταιρείες, επιχειρήθηκε παρακάτω 

να συνδυαστεί  το νομικό πρόσωπο του δείγματος με τον αριθμό των εργαζομένων 

ώστε να παρουσιαστεί καλύτερα το δείγμα: 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

ΑΤΟΜΙΚΗ Valid 

ένας 5 38,5 38,5 38,5 

2-3 7 53,8 53,8 92,3 

6-9 1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ Valid 

10-19 6 50,0 50,0 50,0 

20-49 5 41,7 41,7 91,7 

50+ 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ Valid 

6-9 2 25,0 25,0 25,0 

10-19 5 62,5 62,5 87,5 

20-49 1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 
Valid 

6-9 4 50,0 50,0 50,0 

10-19 3 37,5 37,5 87,5 

20-49 1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

ΑΝΩΝΥΜΗ Valid 

10-19 3 12,0 12,0 12,0 

20-49 6 24,0 24,0 36,0 

50+ 16 64,0 64,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Πίνακας 11: Νομικό πρόσωπο με βάση το νομικό πρόσωπο 

Από τον Πίνακα 11, είναι φανερή η επικράτηση της κατηγοριών με τους 

λιγότερους εργαζόμενους (μέχρι 9 εργαζόμενοι) στην περίπτωση της ατομικής 

επιχείρησης ενώ στην περίπτωση της ομόρρυθμης εταιρείας οι εργαζόμενοι σε αριθμό 

είναι από 10 ως 49 καθώς ανήκουν στις κατηγορίες 10-19 και 20-49. Για τις 

ετερόρρυθμες και της εταιρείες περιορισμένης ευθύνης φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις 

του δείγματος κατά κύριο λόγο έχουν από 6-9 εργαζομένους ή από 10-19 

εργαζομένους. Τέλος, οι Ανώνυμες εταιρείες του δείγματος έχουν κατά κύριο λόγο 

πάνω από 50 εργαζόμενους. 

Το επόμενο χαρακτηριστικό που μελετήθηκε για τις επιχειρήσεις ήταν  ο κύκλος 

εργασιών. Οι κατηγορίες που τέθηκαν ήταν: μέχρι 50 χιλιάδες ευρώ, από 51 ως 100 

χιλιάδες ευρώ, από 101 ως 200 χιλιάδες ευρώ, από 201 ως 500 χιλιάδες ευρώ, από 501 

χιλιάδες ευρώ ως 1 εκατομμύριο ευρώ και από 1 εκατομμύριο ευρώ και πάνω. Οι 

απαντήσεις των επιχειρήσεων διαμόρφωσαν τον παρακάτω Πίνακα: 
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Categories Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Έως €50 χιλ. 10 15,2 15,2 15,2 

€51-€100 6 9,1 9,1 24,2 

€101-€200 9 13,6 13,6 37,9 

€201-€500 17 25,8 25,8 63,6 

€501-€1 εκ. 9 13,6 13,6 77,3 

€1 εκ.+ 15 22,7 22,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίνακας 12: Κύκλος εργασιών επιχείρησης 

Από τον Πίνακα 12 είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος, το 

25,8%, έχει κύκλο εργασιών €201-€500. Το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό 

των επιχειρήσεων με βάση τον κύκλο εργασιών σημειώθηκε στην κατηγορία πάνω 

από €1 εκατομμύριο ευρώ και αγγίζει το 22,7%. Ακολουθούν οι επιχειρήσεις με 

κύκλο εργασιών €101-€200 χιλ. και €501-€1 εκ, οι οποίες ανέρχονται στο 13,6% του 

δείγματος η καθεμία ξεχωριστά. Επίσης, το 15,2% του δείγματος έχει κύκλο εργασιών 

μέχρι 50 χιλιάδες ευρώ ενώ το μικρότερο ποσοστό των επιχειρήσεων (9,1%) αφορά σε 

εκείνες που έχουν κύκλο εργασιών €51-€100 χιλ.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούν να γίνουν σαφή στο παρακάτω 

διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 11: Κύκλος εργασιών επιχείρησης 



[86] 
 

 Στη συνέχεια, και πάντα με γνώμονα την καλύτερη αντίληψη του ερευνητή για 

το δείγμα, μπορεί να παρατηρηθεί ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων με βάση το 

νομικό τους τύπο: 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

ΑΤΟΜΙΚΗ Valid 

Έως €50 χιλ. 8 61,5 61,5 61,5 

€51-€100 5 38,5 38,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ Valid 

€101-€200 1 8,3 8,3 8,3 

€201-€500 9 75,0 75,0 83,3 

€501-€1 εκ. 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ Valid 

Έως €50 χιλ. 1 12,5 12,5 12,5 

€101-€200 2 25,0 25,0 37,5 

€201-€500 3 37,5 37,5 75,0 

€501-€1 εκ. 2 25,0 25,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 
Valid 

Έως €50 χιλ. 1 12,5 12,5 12,5 

€51-€100 1 12,5 12,5 25,0 

€101-€200 2 25,0 25,0 50,0 

€501-€1 εκ. 3 37,5 37,5 87,5 

€1 εκ.+ 1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

ΑΝΩΝΥΜΗ Valid 

€101-€200 4 16,0 16,0 16,0 

€201-€500 5 20,0 20,0 36,0 

€501-€1 εκ. 2 8,0 8,0 44,0 

€1 εκ.+ 14 56,0 56,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Πίνακας 13: Κύκλος εργασιών επιχείρησης με βάση το νομικό τύπο της επιχείρησης 

Είναι φανερό ότι οι ατομικές επιχειρήσεις του δείγματος έχουν κύκλο εργασιών 

το πολύ μέχρι 100 χιλιάδες ευρώ ενώ οι ομόρρυθμες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 

έχουν κύκλο εργασιών από 201 μέχρι 500 χιλιάδες ευρώ. Ανάλογη εικόνα κύκλο 

εργασιών έχουν και οι ετερόρρυθμες επιχειρήσεις καθώς στο 37,5% έχουν κύκλο 

εργασιών από 201 μέχρι 500 χιλιάδες ευρώ. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 

έχουν κύκλο εργασιών στο μεγαλύτερο μέρος τους από 101 μέχρι 200 χιλιάδες ευρώ 

και από 501 χιλιάδες ευρώ μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ. Τέλος, οι ανώνυμες εταιρείες 

έχουν κατά 56% κύκλο εργασιών πάνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. 
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Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, στη συνέχεια, έπρεπε να δηλώσουν τα χρόνια 

λειτουργίας των μονάδων τους και από τις απαντήσεις που δόθηκαν προέκυψαν τα 

εξής: 

Categories Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1 4 6,1 6,1 6,1 

2-4 2 3,0 3,0 9,1 

5-9 5 7,6 7,6 16,7 

10-14 10 15,2 15,2 31,8 

15-19 12 18,2 18,2 50,0 

20+ 33 50,0 50,0 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίνακας 14: Χρόνια λειτουργίας επιχείρησης 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις του δείγματος έχουν από 10 έτη και άνω 

λειτουργία. Συγκεκριμένα, το 50% των επιχειρήσεων του δείγματος έχουν από 20 

χρόνια λειτουργίας και άνω, το 18,2% είναι σε λειτουργία από 15 μέχρι 19 έτη και το 

15,2% είναι σε λειτουργία εδώ και 10 ως 14 έτη. Τα μικρότερα ποσοστά του 

δείγματος έχουν από 1 ως 9 έτη λειτουργίας. Το διάγραμμα που αφορά τον παράγοντα 

έτη λειτουργίας παρατίθεται παρακάτω: 

 

Διάγραμμα 12: Χρόνια λειτουργίας επιχείρησης 
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Στη συνέχεια, αναλύεται το δείγμα των επιχειρήσεων ανάλογα με τα χρόνια 

λειτουργίας και το νομικό τους πρόσωπο: 

ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

ΑΤΟΜΙΚΗ Valid 

1 4 30,8 30,8 30,8 

2-4 2 15,4 15,4 46,2 

5-9 2 15,4 15,4 61,5 

10-14 3 23,1 23,1 84,6 

20+ 2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ Valid 

5-9 2 16,7 16,7 16,7 

15-19 6 50,0 50,0 66,7 

20+ 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ Valid 

5-9 1 12,5 12,5 12,5 

10-14 4 50,0 50,0 62,5 

15-19 1 12,5 12,5 75,0 

20+ 2 25,0 25,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 
Valid 

10-14 3 37,5 37,5 37,5 

15-19 1 12,5 12,5 50,0 

20+ 4 50,0 50,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

ΑΝΩΝΥΜΗ Valid 

15-19 4 16,0 16,0 16,0 

20+ 21 84,0 84,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Πίνακας 15: Χρόνια λειτουργίας επιχείρησης ανάλογα με το νομικό της πρόσωπο 

Παρατηρείται ότι οι επιχειρήσεις με τα λιγότερα χρόνια λειτουργίας δηλαδή ένα 

και 2 ως 4 έτη είναι ατομικές επιχειρήσεις ενώ εκείνες με τα περισσότερα χρόνια 

λειτουργίας Ανώνυμες εταιρείες. 

Τέλος, ολοκληρώνοντας την ανάλυση των γενικών στοιχείων των επιχειρήσεων 

του δείγματος, η κάθε επιχείρηση είχε τη δυνατότητα συμπληρώνοντας το 

ερωτηματολόγιο να καταγράψει τον κλάδο δραστηριοποίησής της και οι απαντήσεις 

ομαδοποιήθηκαν ως εξής: 
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Categories Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 15 22,7 22,7 22,7 

ΕΜΠΟΡΙΟ 16 24,2 24,2 47,0 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 27 40,9 40,9 87,9 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 5 7,6 7,6 95,5 

ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ 1 1,5 1,5 97,0 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2 3,0 3,0 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίνακας 16: Κλάδος δραστηριοποίησης 

Έτσι, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος δηλαδή το 40,9% των 

επιχειρήσεων είναι από τον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, το 24,2% 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου, το 22,7% στον τομέα τροφίμων και 

ποτών, το 1,5% στον τομέα ένδυσης και υπόδησης, το 7,6% στον τομέα του 

τουρισμού και το 3% στον τομέα των κατασκευών. Η κατανομή ανά κλάδο 

παρατίθεται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 13: Κλάδος δραστηριοποίησης 

Παρατηρώντας τον κλάδο δραστηριοποίησης ανά νομικό πρόσωπο επιχείρησης 

προκύπτει ο παρακάτω Πίνακας: 
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ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

ΑΤΟΜΙΚΗ Valid ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13 100,0 100,0 100,0 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ Valid 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ 

ΠΟΤΑ 
5 41,7 41,7 41,7 

ΕΜΠΟΡΙΟ 2 16,7 16,7 58,3 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3 25,0 25,0 83,3 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ Valid 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ 

ΠΟΤΑ 
1 12,5 12,5 12,5 

ΕΜΠΟΡΙΟ 2 25,0 25,0 37,5 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3 37,5 37,5 75,0 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2 25,0 25,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 
Valid 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ 

ΠΟΤΑ 
1 12,5 12,5 12,5 

ΕΜΠΟΡΙΟ 3 37,5 37,5 50,0 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 50,0 50,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

ΑΝΩΝΥΜΗ Valid 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ 

ΠΟΤΑ 
8 32,0 32,0 32,0 

ΕΜΠΟΡΙΟ 9 36,0 36,0 68,0 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 16,0 16,0 84,0 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3 12,0 12,0 96,0 

ΕΝΔΥΣΗ-

ΥΠΟΔΗΣΗ 
1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Πίνακας 17: Κλάδος δραστηριοποίησης ανά νομικό πρόσωπο επιχείρησης 

Από τον Πίνακα 17, είναι φανερό ότι οι ατομικές επιχειρήσεις που 

ανταποκρίθηκαν ήταν παροχής υπηρεσιών στο σύνολό τους ενώ οι ομόρρυθμες 

εταιρείες εκτός από παροχής υπηρεσιών δραστηριοποιούνται στον τομέα τροφίμων-

ποτών, στον εμπορικό και τον κατασκευαστικό τομέα. Οι ετερόρρυθμες εταιρείες 

προέρχονται από τον κλάδο τροφίμων-ποτών, εμπορίου, παροχής υπηρεσιών και τον 

τομέα του τουρισμού. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης του δείγματος 

δραστηριοποιούνται σε τομείς υπηρεσιών, τροφίμων-ποτών και εμπορίου. Τέλος, οι 

ανώνυμες εταιρείες είναι από τους τομείς υπηρεσιών, εμπορίου, τουρισμού, 

τροφίμων-ποτών, ένδυσης-υπόδησης. 
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5.2. Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 

Έχοντας μελετήσει το δείγμα στα γενικά του στοιχεία θα αναλυθούν παρακάτω 

οι απαντήσεις των επιχειρήσεων που αφορούν στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, 

ώστε να διαπιστωθούν οι απόψεις και οι τάσεις τους στο ζήτημα αυτό: 

 Ερ.1: Ποιές από τις παρακάτω μορφές χρηματοδότησης γνωρίζετε; 

Η ερώτηση αυτή είχε τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών με σκοπό να 

διαπιστωθεί ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς μορφές χρηματοδότησης στον 

επιχειρηματικό κόσμο. Οι απαντήσεις που ο ερωτώμενος μπορούσε να επιλέξει ήταν: 

Τραπεζικός Δανεισμός, Πρακτόρευση Απαιτήσεων, Κεφάλαια Επιχειρηματικών 

Συμμετοχών, Ιδιώτες Επενδυτές, Χρηματοδοτική Μίσθωση, Δημόσιος Τομέας, Αύξηση 

Ιδίων Κεφαλαίων και η επιλογή Άλλο, όπου μπορούσε να γραφεί κάποια επιπλέον 

απάντηση που δε συμπεριλαμβανόταν στις επιλογές. Συνεπώς: 

Responses 
Percent of Cases 

Categories N Percent 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 66 17,6% 100,0% 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 27 7,2% 40,9% 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 35 9,4% 53,0% 

ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 64 17,1% 97,0% 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 43 11,5% 65,2% 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 66 17,6% 100,0% 

ΑΥΞΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 39 10,4% 59,1% 

ΑΛΛΟ 34 9,1% 51,5% 

Total 374 100,0% 566,7% 

Πίνακας 18: Ποιές από τις παρακάτω μορφές χρηματοδότησης γνωρίζετε; 

Από τον παραπάνω Πίνακα, είναι εμφανές ότι οι δημοφιλέστερες και πιο 

προσφιλείς μορφές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων είναι ο τραπεζικός δανεισμός 

και η χρηματοδότηση από το Δημόσιο τομέα. Η τρίτη και πιο γνωστή μορφή 

χρηματοδότησης είναι οι επενδύσεις από ιδιώτες. Οι λοιπές κατηγορίες μορφών 

χρηματοδότησης είναι λιγότερο γνωστές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία 

Άλλο οι επιχειρήσεις διευκρίνισαν ως άλλες μορφές χρηματοδότησης τη 

Χρηματιστηριακή αγορά σε ποσοστό 16,7% και τις Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων σε 

ποσοστό 51,5%: 
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Διάγραμμα 14: Ποιές από τις παρακάτω μορφές χρηματοδότησης γνωρίζετε: Κατηγορία Άλλο 

 Ερ.2: Ποιές από τις παρακάτω μορφές χρηματοδότησης έχετε 

χρησιμοποιήσει έστω και μια φορά; 

Η ερώτηση 2 έδινε και αυτή τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών στο άτομο που 

συμπλήρωνε το ερωτηματολόγιο με σκοπό να διαπιστωθεί ποιες είναι εκείνες οι  

μορφές χρηματοδότησης που έχουν χρησιμοποιήσει οι επιχειρήσεις έστω μία φορά. Οι 

επιλογές ήταν: Τραπεζικός Δανεισμός, Πρακτόρευση Απαιτήσεων, Κεφάλαια 

Επιχειρηματικών Συμμετοχών, Ιδιώτες Επενδυτές, Χρηματοδοτική Μίσθωση, Δημόσιος 

Τομέας, Αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων και η επιλογή Άλλο: 

Responses 
Percent of Cases 

Categories N Percent 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 28 19,6% 50,9% 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 14 9,8% 25,5% 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 13 9,1% 23,6% 

ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 20 14,0% 36,4% 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 28 19,6% 50,9% 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 9 6,3% 16,4% 

ΑΥΞΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 25 17,5% 45,5% 

ΑΛΛΟ 6 4,2% 10,9% 

Total 143 100,0% 260,0% 

Πίνακας 19: Ποιές από τις παρακάτω μορφές χρηματοδότησης έχετε χρησιμοποιήσει έστω 

και μια φορά; 
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Οι απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση έδειξαν ότι το 19.6% έχει 

χρησιμοποιήσει έστω μία φορά τον τραπεζικό δανεισμό, η οποία υπήρξε η 

δημοφιλέστερη μορφή χρηματοδότησης. Επίσης, το 19,6% του δείγματος δήλωσε ότι 

έχει χρησιμοποιήσει τη χρηματοδοτική μίσθωση ενώ το 17,5% την αύξηση ιδίων 

κεφαλαίων. Αυτές οι τρεις πηγές χρηματοδότησης είναι αυτές τις οποίες οι 

επιχειρήσεις του δείγματος έχουν χρησιμοποιήσει έστω μία φορά.  

 Ερ.3: Έχετε λάβει κάποια μορφή χρηματοδότησης από το 2008 και μετά 

και αν ναι, ποια μορφή χρηματοδότησης; 

Το δείγμα απάντησε ΝΑΙ/ΟΧΙ στην ερώτηση αυτή, η οποία αφορά στο αν η 

επιχείρηση έχει χρησιμοποιήσει από το 2008 και μετά κάποια μορφή 

χρηματοδότησης. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης υπήρχε η δυνατότητα 

δήλωσης της μορφής που χρησιμοποιήθηκε από την επιχείρηση.  

Categories Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ΝΑΙ 27 40,9 40,9 40,9 

ΟΧΙ 39 59,1 59,1 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίνακας 20: Χρήση χρηματοδότησης από το 2008 και έπειτα 

Όπως φαίνεται, πάνω από το 50% του δείγματος, και συγκεκριμένα τo 59,1%, 

επιβεβαίωσε τη χρήση χρηματοδότησης από το 2008 και μετά. Από αυτούς που 

απάντησαν καταφατικά δηλώθηκαν οι εξής μορφές χρηματοδότησης: 
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Διάγραμμα 15: Μορφή χρηματοδότησης από το 2008 και μετά 

Οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν για την περίοδο από το 2008 και μετά 

επιβεβαίωσαν ότι η χρηματοδότησή τους έγινε κυρίως με χρηματοδοτική μίσθωση 

(29,63%) και με τις θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων (22,22%). Οι θερμοκοιτίδες 

επιχειρήσεων είναι ο τρόπος χρηματοδότησης που δήλωσαν οι επιχειρήσεις στην 

επιλογή Άλλο. 

 Ερ.4: Έχετε λάβει κάποια μορφή χρηματοδότησης πριν το 2008 και αν ναι, 

ποια μορφή χρηματοδότησης; 

Το δείγμα απάντησε και σε αυτήν την ερώτηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ, η οποία αφορά στο 

αν η επιχείρηση έχει χρησιμοποιήσει πριν το 2008 κάποια μορφή χρηματοδότησης. Σε 

περίπτωση καταφατικής απάντησης υπήρχε η δυνατότητα δήλωσης της μορφής που 

χρησιμοποιήθηκε από την επιχείρηση. Επομένως: 

Categories Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ΝΑΙ 48 72,7 72,7 72,7 

ΟΧΙ 18 27,3 27,3 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίνακας 21: Χρήση χρηματοδότησης πριν το 2008 
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Οι επιχειρήσεις του δείγματος στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δήλωσαν ότι 

χρηματοδοτήθηκαν πριν το 2008 (72,7%). Οι μορφές χρηματοδότησής τους 

αναφέρονται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 16: Μορφή χρηματοδότησης πριν το 2008 

Το διάγραμμα δείχνει ολοφάνερα ότι, κατά κύριο λόγο, η βασική πηγή 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων του δείγματος την περίοδο πριν το 2008 ήταν ο 

τραπεζικός δανεισμός. Με μεγάλη διαφορά σε ποσοστό, στο 12,77%, η 

χρηματοδότησή τους πραγματοποιήθηκε με χρηματοδοτική μίσθωση. 

 Ερ.5: Έχετε αναζητήσει χρηματοδότηση μέσω των παρακάτω φορέων ; 

Η ερώτηση αυτή αφορά στο αν έχουν αναζητήσει οι επιχειρήσεις 

χρηματοδότηση μέσα από αρμόδιους φορείς όπως ο ΟΑΕΔ, το ΕΟΜΜΕΧ, Άλλα 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης, τον Αναπτυξιακό Νόμο, το Ταμείο 

Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας 

Οικονομίας. Προέκυψαν, λοιπόν, τα εξής: 
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Responses 
Percent of Cases 

 N Percent 

ΟΑΕΔ 33 19,6% 50,0% 

ΕΟΜΜΕΧ 34 20,2% 51,5% 

ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
51 30,4% 77,3% 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 24 14,3% 36,4% 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ 

ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
15 8,9% 22,7% 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 11 6,5% 16,7% 

Total 168 100,0% 254,5% 

Πίνακας 22: Αναζήτηση χρηματοδότησης μέσω φορέων 

Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων, το 30,4%, έχει στραφεί προς 

αναζήτηση χρηματοδότησης στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης στο 

μεγαλύτερο μέρος του. Επιπλέον, έχει προσεγγίσει για τον ίδιο λόγο τον ΟΑΕΔ σε 

ποσοστό 19,6% και το ΕΟΜΜΕΧ σε ποσοστό 20,2% ενώ το 14,3% αναζήτησε 

χρηματοδότηση μέσω αναπτυξιακού νόμου.  

 Ερ.6:  

 Η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό είναι δύσκολη σήμερα αναφορικά με 

αυτήν πριν από το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης; 

Categories Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 22 33,3 33,3 33,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 22 33,3 33,3 66,7 

ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΨΗ 22 33,3 33,3 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίνακας 23: Δύσκολη η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό 

Οι επιχειρήσεις του δείγματος στο 66,7% θεωρούν ότι η πρόσβαση στον 

τραπεζικό δανεισμό είναι δυσκολότερη σε σχέση με το παρελθόν. Το υπόλοιπο 

ποσοστό, 33,3%, παραμένει δίχως άποψη επί του θέματος.  

Η πρόσβαση στις πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων είναι δύσκολη 

σήμερα αναφορικά με αυτήν πριν από το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης; 
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Categories Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
50 75,8 75,8 75,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 16 24,2 24,2 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίνακας 24: Δύσκολη η πρόσβαση στις πηγές χρηματοδότησης 

Από τον Πίνακα 24, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις συμφωνούν απλώς ή απόλυτα 

στη δυσκολία πρόσβασης των πηγών χρηματοδότησης. Δήλωσαν ότι η πρόσβαση στις 

πηγές της είναι δυσκολότερη σήμερα συγκριτικά με το διάστημα προ του 2008. 

Συγκεκριμένα, το 75,8% συμφωνεί απόλυτα ότι έχει δυσκολέψει η πρόσβαση μετά το 

ξέσπασμα της κρίσης. 

Οι τράπεζες απαιτούν πάρα πολλές πληροφορίες, προκειμένου να εγκρίνουν 

τη χρηματοδότηση; 

Categories Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
50 75,8 75,8 75,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 16 24,2 24,2 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίνακας 25: Οι τράπεζες έχουν αυξημένες απαιτήσεις πληροφόρησης 

Από τον Πίνακα 25, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις συμφωνούν απλώς ή απόλυτα 

στο ότι οι τράπεζες συγκριτικά με το παρελθόν απαιτούν μεγάλο όγκο πληροφόρησης. 

Φαίνεται, συνεπώς, ότι θεωρούν πως η τράπεζα ζητά υπερβολική πληροφόρηση 

σήμερα σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο γεγονός που δυσχεραίνει τη διαδικασία 

έγκρισης της χρηματοδότησης. 

Οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί είναι υπερβολικοί 

Categories Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
66 100,0 100,0 100,0 

Πίνακας 26: Υψηλή γραφειοκρατία 
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Το δείγμα των 66 επιχειρήσεων δηλώνει στο σύνολό του και με απόλυτη 

συμφωνία ότι οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί είναι υπερβολικοί. 

Τα επιτόκια δανεισμού είναι πολύ υψηλά 

Categories Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
49 74,2 74,2 74,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 15 22,7 22,7 97,0 

ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΨΗ 2 3,0 3,0 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίνακας 27: Υψηλά επιτόκια δανεισμού 

Οι επιχειρήσεις ισχυρίζονται ότι τα επιτόκια δανεισμού είναι εξαιρετικά υψηλά 

σε ποσοστό 74,2%. Το 22,7% δηλώνει απλή συμφωνία ενώ ένα μικρό ποσοστό της 

τάξεως του 3% δεν έχει άποψη επί του θέματος, ενδεχομένως διότι δεν έχει μπει στη 

διαδικασία να συγκρίνει την κατάσταση προ και μετά κρίσης. 

Δεν υπάρχουν ελκυστικά προγράμματα για ΜΜΕ (π.χ. μικροδανεισμός) 

Categories Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
21 31,8 31,8 31,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 30 45,5 45,5 77,3 

ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΨΗ 14 21,2 21,2 98,5 

ΔΙΑΦΩΝΩ 1 1,5 1,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίνακας 28: Έλλειψη ελκυστικών προγραμμάτων για ΜΜΕ 

Το 77,3% του δείγματος θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ελκυστικά προγράμματα 

δανεισμού για ΜΜΕ. Το 21,2% παραμένει αδιάφορο σχετικά με το αν τα 

προγράμματα χρηματοδότησης των ΜΜΕ είναι ελκυστικά ή όχι και ένα ποσοστό 

1,5% διαφωνεί με αυτή τη δήλωση. 
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Η ενδιάμεση περίοδος συμφωνίας – χορήγησης του δανείου είναι μεγάλη 

Categories Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
50 75,8 75,8 75,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 3 4,5 4,5 80,3 

ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΨΗ 13 19,7 19,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίνακας 29: Ενδιάμεση περίοδος 

Οι επιχειρήσεις θεωρούν, επίσης, ότι η ενδιάμεση περίοδος από τη συμφωνία 

στη χορήγηση είναι εξαιρετικά μεγάλη σε ποσοστό περίπου 80%. Ένα 19,7% δεν έχει 

άποψη επί του θέματος ενδεχομένως διότι δε δίνει βάση στην ενδιάμεση περίοδο αλλά 

στη λήψη της χρηματοδότησης και επομένως αδιαφορεί με το αν είναι μεγάλη ή μικρή 

η περίοδος αυτή. 

Οι τράπεζες δεν είναι διατεθειμένες να αναλάβουν τους κινδύνους που 

συνεπάγεται η χρηματοδότηση μιας ΜΜΕ 

Categories Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
51 77,3 77,3 77,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 14 21,2 21,2 98,5 

ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΨΗ 1 1,5 1,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίνακας 30: Ανάληψη κινδύνων από τράπεζες 

Το δείγμα θεωρεί ότι η τράπεζα δε διατίθεται να αναλάβει όποιας φύσεως 

κίνδυνο σε ποσοστό 98,5%, σχεδόν συμφωνεί απλώς ή απόλυτα για το σύνολο του 

δείγματος. Ένα πολύ μικρό 1,5% δεν έχει άποψη επί του ζητήματος. Αυτό το γεγονός 

ίσως να εξηγεί τη στροφή των επιχειρήσεων στη μετά κρίση περίοδο από τον 

τραπεζικό δανεισμό σε άλλες μορφές χρηματοδότησης. 

 Ερ.7: Πόσο σημαντικοί είναι οι παρακάτω λόγοι για την επιλογή σας υπέρ 

ενός μικρού δανείου; 

Η τελευταία ερώτηση αφορά στους λόγους που μπορεί μια επιχείρηση να 

επιλέξει τη λήψη μικρού δανείου. Για το λόγο αυτό δόθηκαν τρεις λόγοι: λιγότερες 
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εγγυήσεις, πιο απλές διαδικασίες λήψης δανείου και πιο ασφαλής και γρήγορη 

αποπληρωμή με σκοπό να αξιολογηθούν από την εκάστοτε επιχείρηση. Για το λόγο 

αυτό χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert ώστε να εκφραστεί ο βαθμός 

σημαντικότητας κάθε λόγου για τις επιχειρήσεις του δείγματος. Τα αποτελέσματα 

παρατίθενται στους Πίνακες 31, 32 και 33: 

Categories Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΨΗ 1 1,5 1,5 1,5 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ 
19 28,8 28,8 30,3 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ 46 69,7 69,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίνακας 31: Λιγότερες εγγυήσεις 

Το 69,7% θεωρεί πολύ σημαντικό λόγο λήψης μικρού δανείου τις λιγότερες 

εγγυήσεις που ζητούνται για την έγκρισή του. Αυτό εξηγεί και την άποψή τους που 

αναφέρθηκε παραπάνω σχετικά με την πληροφόρηση που ζητούν οι τράπεζες καθώς 

τη θεωρούν υπερβολική και ζημιογόνα για τη διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης. 

Το 28,8% συμφωνεί απλώς ενώ το 1,5% δεν έχει άποψη. 

Categories Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΨΗ 23 34,8 34,8 34,8 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ 
28 42,4 42,4 77,3 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ 15 22,7 22,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίνακας 32: Πιο απλές διαδικασίες λήψης δανείου 

Επίσης, αναφορικά με τις διαδικασίες λήψης του μικρού δανείου το 65,1% 

κρίνει ότι είναι αρκετά ή πολύ σημαντικός λόγος για να το προτιμήσει. Το 34,8% 

δήλωσε ότι δεν έχει άποψη καθώς ενδεχομένως θεωρεί ότι η υπερβολική 

γραφειοκρατία βλάπτει τη διαδικασία χρηματοδότησης αλλά δε θεωρεί ότι και η 

απλούστευσή της είναι σημαντικός λόγος ώστε να λάβει μικρό δάνειο. 
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Categories Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ 
2 3,0 3,0 3,0 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ 64 97,0 97,0 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίνακας 33: Πιο ασφαλής και γρήγορη αποπληρωμή δανείου 

Από τον Πίνακα 33, είναι σαφής η άποψη των επιχειρήσεων περί της 

αποπληρωμής του δανείου. Οι επιχειρήσεις θεωρούν αρκετά ή πολύ σημαντικό λόγο 

λήψης του δανείου την ασφαλή και γρήγορη αποπληρωμή του. 

Συνοψίζοντας, οι παραπάνω Πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σχετικά 

με τη σημασία  λήψης ενός μικρού δανείου. Όπως φαίνεται, οι λιγότερες εγγυήσεις, οι 

πιο απλές διαδικασίες και η πιο ασφαλής και γρήγορη αποπληρωμή του δανείου 

αποτελούν  αρκετά και πολύ σημαντικούς λόγους στη λήψη ενός μικρού δανείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Συζήτηση Αποτελεσμάτων Έρευνας 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο περάτωσης  της έρευνας που 

αφορά στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. 

Ο βαθμός ανταπόκρισης ήταν 47,2%, μετά από προσέγγιση του ερευνητή σε 140 

επιχειρήσεις με ηλεκτρονική και τηλεφωνική επαφή καθώς και με προσωπικές 

συναντήσεις του στις επιχειρηματικές μονάδες.  

Το δείγμα αποτελείται από 66 επιχειρήσεις οι οποίες ανάλογα με τη νομική τους 

μορφή είναι: 13 Ατομικές, 12 Ομόρρυθμες, 8 Ετερόρρυθμες, 8 Περιορισμένης 

Ευθύνης και 25 Ανώνυμες. Η ταξινόμηση των εργαζομένων ήταν ομαλή σε όλες τις 

κατηγορίες για τις ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και περιορισμένης ευθύνης. Ωστόσο, οι 

Ατομικές επιχειρήσεις έχουν τους λιγότερους εργαζόμενους και οι Ανώνυμες 

εταιρείες του δείγματος έχουν κατά κύριο λόγο πάνω από 50 εργαζόμενους. Το 

μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων είχε κύκλο εργασιών €201-€500 ή πάνω από €1 

εκατομμύριο ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ατομικές επιχειρήσεις του δείγματος 

χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο κύκλο εργασιών συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

νομικές μορφές και οι ανώνυμες εταιρείες έχουν κατά βάση κύκλο εργασιών πάνω του 

1 εκατομμυρίου ευρώ. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του δείγματος έχουν λειτουργία 

πάνω από 10 έτη και το 50% αυτών έχουν πάνω από 20 χρόνια λειτουργίας. Οι 

επιχειρήσεις με τα λιγότερα έτη λειτουργίας είναι οι Ατομικές ενώ εκείνες με τα 

περισσότερα οι Ανώνυμες. Τέλος, πάνω από τις μισές επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται  στον τομέα της παροχής υπηρεσιών (40,9%) και στον εμπορικό 

κλάδο (24,2%).  

Στη συνέχεια, αναλύοντας τις απόψεις των επιχειρήσεων περί χρηματοδότησης, 

οι πιο γνωστές μορφές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων είναι ο τραπεζικός 

δανεισμός, η χρηματοδότηση από το Δημόσιο τομέα και οι επενδύσεις από ιδιώτες. 

Αρκετά γνωστή ως μορφή χρηματοδότησης είναι και οι Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων. 

Αν και οι πιο γνωστές μορφές χρηματοδότησης είναι όσες προαναφέρθηκαν, 

εντούτοις μόνο ο τραπεζικός δανεισμός έχει πρώτη θέση αναφορικά με το ποια μορφή 

χρησιμοποίησαν τελικά για τη χρηματοδότησή τους. Δεύτερη θέση σχετικά με το ποια 
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μορφή έχουν χρησιμοποιήσει οι επιχειρήσεις έστω μία φορά κατέχει η χρηματοδοτική 

μίσθωση και τρίτη θέση η αύξηση ιδίων κεφαλαίων.  

Πάντα προσπαθώντας να ερμηνευτεί η τάση των επιχειρήσεων στη 

χρηματοδότηση τέθηκε το 2008 ως έτος για να διαπιστωθεί η διαφοροποίηση της 

περιόδου προ και μετά κρίσης. Οι επιχειρήσεις του δείγματος φαίνεται ότι 

χρηματοδοτήθηκαν περισσότερο την περίοδο πριν το 2008 καθώς τα ποσοστά 

διαφέρουν κατά 20 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Συγκεκριμένα, το 72,7% 

χρηματοδοτήθηκε πριν το 2008 με τραπεζικό δανεισμό και χρηματοδοτική μίσθωση, 

με τον τραπεζικό δανεισμό να σημειώνει εξαιρετικά υψηλό ποσοστά στο δείγμα αυτό.  

Αναφορικά με την περίοδο από το 2008 και μετά, οι επιχειρήσεις του δείγματος 

χρηματοδοτήθηκαν μεν αλλά όχι όλες όσες δήλωσαν ότι χρηματοδοτήθηκαν πριν το 

2008. Διαφοροποιήθηκαν και οι μορφές χρηματοδότησης καθώς οι βασικές πηγές 

χρηματοδότησης ήταν η χρηματοδοτική μίσθωση και οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων έχει στραφεί προς αναζήτηση 

χρηματοδότησης στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης στο μεγαλύτερο 

μέρος του. 

Οι απόψεις του δείγματος διαμόρφωσαν και το τι δυσχεραίνει τη διαδικασία 

χρηματοδότησης. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος θεωρεί ότι η 

πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό είναι δυσκολότερη σε σχέση με το παρελθόν, 

γεγονός που εξηγεί και τη στροφή των επιχειρήσεων από τη χρηματοδότηση τους πριν 

το 2008 κατά βάση με τραπεζικό δανεισμό στη χρηματοδότησή τους μετά το 2008 με 

εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης. Στο πνεύμα αυτό, αιτιολογείται η στάση 

των επιχειρήσεων στην πλειοψηφία τους στο ότι θεωρούν ότι οι τράπεζες ζητούν 

υπερβολική πληροφόρηση σήμερα σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο γεγονός που 

δυσχεραίνει τη διαδικασία έγκρισης της χρηματοδότησης. Επίσης, κρίνουν ότι τα 

επιτόκια δανεισμού είναι εξαιρετικά υψηλά, ότι δεν υπάρχουν ελκυστικά 

προγράμματα δανεισμού για ΜΜΕ και ότι η ενδιάμεση περίοδος από τη συμφωνία 

στη χορήγηση είναι εξαιρετικά μεγάλη. Όλα αυτά εξηγούν και την απόλυτη στάση 

των επιχειρήσεων στο ότι οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί είναι υπερβολικοί. Τέλος, το 

δείγμα θεωρεί ότι η τράπεζα δε διατίθεται να αναλάβει όποιας φύσεως κίνδυνο σε 

ποσοστό 98,5%. Αυτή η δήλωση δίνει άλλη μία ερμηνεία στο γιατί οι επιχειρήσεις του 
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δείγματος στράφηκαν σε άλλες μορφές χρηματοδότησης και εγκατέλειψαν τον 

τραπεζικό δανεισμό. 

Όσον αφορά τα κίνητρα των επιχειρήσεων για λήψη μικρού δανείου φαίνεται 

ότι θεωρούν δελεαστικές τις λιγότερες εγγυήσεις, τις πιο απλές διαδικασίες και την 

πιο ασφαλής και γρήγορη αποπληρωμή του δανείου.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει προκαλέσει σοβαρή επιβράδυνση στον 

ρυθμό της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή η επιβράδυνση μείωσε την 

ζήτηση για αγαθά, τις υπηρεσίες και τα βιομηχανικά προϊόντα. Στην πραγματικότητα, 

οι επιχειρήσεις είναι υπό έντονη πίεση για να προσαρμοστούν σε αυτές τις συνθήκες. 

Τακτικά είναι αναγκασμένες να ελαττώσουν το κόστος, να επανεξετάσουν την 

εταιρική τους στρατηγική, τις επενδύσεις και γενικότερα αποσκοπούν στην 

αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων τους (Ulrich, Rogovsky & Lamotte, 2009). 

Σε αυτό το ασταθές οικονομικό περιβάλλον της ελληνικής οικονομικής 

κρίσης, οι οργανισμοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με την επείγουσα λήψη μέτρων 

προκειμένου να επιβιώσουν. Γενικά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι 

σημερινές επιχειρήσεις έχουν σχέση με τη μείωση των πωλήσεων, την αγορά πρώτων 

υλών, την είσπραξη των απαιτήσεων τους, την περιορισμένη εώς ανύπαρκτη 

ικανότητα δανεισμού και γενικότερα με την εύρεση πηγών χρηματοδότησης, κλπ. 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ευρωζώνη εξακολουθούν να 

αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες για την εξασφάλιση τραπεζικής 

χρηματοδότησης, όπως αναγνωρίζει έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Ειδικότερα για την Ελλάδα, σχεδόν οι μισές από τις επιχειρήσεις δηλώνουν 

επιδείνωση των συνθηκών ως προς την εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.  

Η χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις αυξήθηκαν με πολύ υψηλούς ρυθμούς 

μετά την ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ και μέχρι το τέλος του 2008. Ωστόσο 

σύμφωνα με έρευνα της SBA το 2013, η Ελλάδα εμφανίζει τη χαμηλότερη επίδοση 

στην ΕΕ και, δυστυχώς, η τάση αυτή φαίνεται να επιδεινώνεται με το χρόνο. Πιο 

συγκεκριμένα, το 29% των αιτήσεων για χορήγηση δανείων που υποβάλλουν οι 

ελληνικές ΜΜΕ απορρίπτονται, γεγονός που οφείλεται στην απροθυμία των 

τραπεζών να χορηγήσουν δάνειο. 

Βλέποντας λίγο πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία, τα οποία έχουν επίσης 

αντληθεί από την τράπεζα της Ελλάδας, το Νοέμβριο του 2014, o ετήσιος ρυθμός 

μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα 

διαμορφώθηκε στο -3,0% από -3,2% τον προηγούμενο μήνα. Η συνολική 

χρηματοδότηση προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα μειώθηκε κατά 171 εκατ. Ευρώ. Tο 
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Νοέμβριο του 2014, η χρηματοδότηση προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες 

και ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 19 εκατ. ευρώ (έναντι 13 εκατ. ευρώ το 

Νοέμβριο του 2013) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε στο 0,0%, 

από 0,1% τον προηγούμενο μήνα. 

Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ΜΜΕ για να λάβουν δάνεια 

αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι περισσότεροι από τους μισούς επιχειρηματίες 

διαπίστωσαν ότι οι τράπεζες ήταν λιγότερο πρόθυμες να τους εγκρίνουν δάνεια από 

ό,τι κατά το προηγούμενο έτος. Σχεδόν όλες οι άλλες οικονομικές συνθήκες στην 

Ελλάδα είναι χειρότερες από ό,τι σε πολλά άλλα κράτη μέλη. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται το σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 

καταβολή πληρωμών, πράγμα που έχει, ωστόσο, ελαφρώς μειωθεί από 113 ημέρες το 

2008 σε 96 το 2013. Περιλαμβάνουν, επίσης, το υψηλό ποσοστό ζημιών από 

επισφαλή χρέη (πενταπλασιάστηκαν από λίγο άνω του 2% το 2008 σε σχεδόν 10% το 

2013) που πρέπει να διαγραφούν, την έλλειψη κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου 

και την απουσία ισχυρών νομικών δικαιωμάτων. 

Η βασικότερη πρόκληση στην Ελλάδα σήμερα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση 

στη χρηματοδότηση –τόσο των μεγαλύτερων όσο και των μικρότερων επιχειρήσεων– 

συνδέεται με το ζήτημα της έλλειψης της ρευστότητας. Η παρατεταμένη 

χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία πλέον συμπληρώνει σχεδόν δύο χρόνια, κινδυνεύει 

να υπονομεύσει τις προσπάθειες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η 

εξέλιξη αυτή έχει δυσμενείς συνέπειες για τους όρους πίστωσης των ΜΜΕ.  

Οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίσουν την επαρκή ρευστότητα τους, να 

μειώσουν τα περιττά έξοδα, να ακολουθήσουν ορθότερη τιμολογιακή πολιτική, να 

ενισχύσουν και να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους στο έπακρο, αλλά 

και να υιοθετήσουν καινοτόμες ιδέες. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις 

για τον χειρισμό της δύσκολης κατάστασης σχετίζονται με τη μείωση των τιμών, τον 

περιορισμό των εξόδων λειτουργίας τους, αλλαγές στους προμηθευτές, η μείωση του 

προσωπικού, η ανάπτυξη των πωλήσεων στο εξωτερικό, το περιορισμό της 

δραστηριότητας κλπ.  

Τα πιο σημαντικά πεδία στα οποία θα πρέπει να επικεντρώσουν τη σκέψη 

τους και την κατεύθυνση τους οι ΜΜΕ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 

δυσοίωνες οικονομικές συνθήκες ως αποτέλεσμα της κρίσης, είναι η επένδυση σε 
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έρευνα και ανάπτυξη, η χρήση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, η 

ενίσχυση των στρατηγικών μάρκετινγκ, η καινοτομία, και οι εξαγωγές. 
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