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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), αποτελεί ένα σημαντικό θέμα 

έρευνας που απασχολεί τη διεθνή βιβλιογραφία σε παγκόσμιο επίπεδο τις τελευταίες 

δεκαετίες. Η πλειοψηφία των σχετικών μελετών έχει δείξει ότι η χρηματοδότηση των ΜΜΕ 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την απροθυμία των τραπεζικών ιδρυμάτων να 

δανειοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια εξαιτίας της χαμηλής ποιότητας πληροφορίας 

και του μεγάλου βαθμό αδιαφάνειας που χαρακτηρίζει αυτές τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, 

άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την προσφορά τραπεζικής χρηματοδότησης όπως τα 

διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήματος προκαλούν πρόσθετους 

περιορισμούς στη πρόσβαση των ΜΜΕ στη τραπεζική πίστωση.  

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει την επίδραση της εισόδου του ευρώ στη 

χρηματοοικονομική συμπεριφορά των Ελληνικών ΜΜΕ, όπως επίσης και την επίδραση της 

ευρωπαϊκής νομισματικής ενοποίησης στην αναδιάρθρωση του Ελληνικού τραπεζικού τομέα 

και κατ’ επέκταση στη προσφορά τραπεζικής πίστωσης προς τις Ελληνικές ΜΜΕ. Για το 

σκοπό αυτό, εξετάζονται εμπειρικά μοντέλα ζήτησης βραχυχρόνιας, μακροχρόνιας και 

συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης. Επίσης, εξετάζεται με τη χρήση ενός εμπειρικού 

μοντέλου ζήτησης και προσφοράς τραπεζικής πίστωσης η ενδεχόμενη αλλαγή της 

χρηματοδοτικής συμπεριφοράς των Ελληνικών τραπεζών προς τις ΜΜΕ εξαιτίας της 

συμμετοχής της Ελλάδος στην ευρωζώνη. Για την πραγματοποίηση της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο δεδομένων από 285 ΜΜΕ για την περίοδο 1992-2009.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι, η είσοδος του ευρώ προκάλεσε 

σημαντικές αλλαγές στη τραπεζική χρηματοδότηση των ΜΜΕ στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η 

σχετική σπουδαιότητα αυτής της πηγής χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ αυξήθηκε, είτε 

αφορούσε βραχυχρόνιο, είτε μακροχρόνιο τραπεζικό δανεισμό. Η εκτίμηση των σχετικών 

εμπειρικών μοντέλων έδειξε ότι, η χρήση τραπεζικών δανείων από τις ΜΜΕ 

μετασχηματίστηκε σε μεγάλο βαθμό έπειτα από την εισαγωγή του ευρώ. Επιπλέον, η 

εμπειρική ανάλυση έδειξε μια σημαντική αλλαγή στη προσφορά δανείων από τη πλευρά των 

τραπεζικών ιδρυμάτων στην μετά ευρώ εποχή, υποδηλώνοντας με αυτό τον τρόπο την 

αυξανόμενη επιθυμία των ελληνικών τραπεζών να χορηγήσουν δάνεια στις ΜΜΕ. 
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ABSTRACT 

 

The financing of small and medium sized enterprises (SMEs), has been an important subject 

in the international literature at a global level the last decades. The majority of relevant 

studies have shown that the financing of SMEs, is largely affected by the unwillingness of 

the banks to fund the investment plans of SMEs because of the low quality of information 

and the great opacity characterizing this kind of enterprises. Moreover, other factors related 

with the supply of bank financing like structural characteristics of banking system, have 

caused additional restrictions to SMEs’ access to bank loans. 

 The present study examines the effect of the introduction of euro to the financing 

behavior of Greek SMEs. Especially, it evaluates the impact of the Greek process towards 

monetary unification and the related restructuring of the Greek banking sector to the 

avaliability of banking finance to SMEs. For this purpose, we estimate empirical models of 

demand for short term, long term and total bank finance. In addition, we examine the 

possible change in financial behavior of banks to SMEs due to the participation of Greece to 

euro zone by estimating an empirical model of demand for and supply of bank credit for the 

Greek market. A panel data of 285 Greek SMEs for the 1992-2009 period (annual time series 

data), had been used for the implementation of research. 

 The findings of research have shown that the introduction of euro has caused major 

changes to the SMEs’ bank financing in Greece. More specifically, the relevant importance 

of this source of finance for SMEs has been increased, both for short term and long term 

bank loans. The estimation of the relevant empirical models revealed that the SMEs use of 

bank credit has been considerably transformed since the introduction of euro. Moreover, the 

empirical analysis has shown important change to supply of bank loans after the participation 

of Greece to euro zone, which reflects the increased willingness of Greek banks to finance 

SMEs.  
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Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς 

των οικονομιών των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι, οι ΜΜΕ 

συνεισφέρουν στο μέγιστο βαθμό τόσο στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στην 

μεγέθυνση της απασχόλησης. Επιπλέον, οι ΜΜΕ αποτελούν πηγή καινοτομίας και 

ευελιξίας, δηλαδή χαρακτηριστικών απαραίτητων για την οικονομική ανάπτυξη μίας 

χώρας. 

 Παρόλα αυτά, οι ΜΜΕ παραδοσιακά αντιμετωπίζουν προβλήματα 

χρηματοδότησης στην προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα κεφάλαια για 

την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων αλλά και την κάλυψη των λειτουργικών 

τους αναγκών. Ειδικότερα, τα προβλήματα αυτά κλιμακώνονται στην περίπτωση της 

τραπεζικής χρηματοδότησης παρά το γεγονός ότι, οι τράπεζες αποτελούν για τις ΜΜΕ 

σημαντική πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αδυναμία των 

ΜΜΕ να στραφούν σε άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης όπως για παράδειγμα οι 

χρηματιστηριακές αγορές. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται αυτό που στη διεθνή βιβλιογραφία 

είναι γνωστό ως «χρηματοδοτικό κενό» (finance gap), μεταξύ των ΜΜΕ και των 

εξωτερικών πιστωτών. Το κενό αυτό, οφείλεται στην ασύμμετρη πληροφόρηση που 

υπάρχει μεταξύ του εξωτερικού χρηματοδότη (π.χ. τράπεζες) και τις ΜΜΕ. Η ασύμμετρη 

πληροφόρηση προκαλείται όταν η τράπεζα δεν έχει τις απαραίτητες πληροφορίες που 

χρειάζεται για τις ΜΜΕ, εξαιτίας κυρίως του αδιαφανούς τους χαρακτήρα, προκειμένου 

να αξιολογήσει το χρηματοοικονομικό κίνδυνο που εμπεριέχει μία πιθανή 

χρηματοδότηση προς τις τελευταίες. Από την άλλη πλευρά, η ασύμμετρη πληροφόρηση, 

είναι πιθανόν να προκληθεί και από τις ίδιες τις ΜΜΕ: Η έλλειψη χρηματοοικονομικής 

εξειδίκευσης που χαρακτηρίζει συνήθως τους ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων, είναι 

πιθανό να οδηγεί σε αδυναμία κατανόησης των απαιτήσεων που αξιώνουν οι δυνητικοί 

πιστωτές προκειμένου να τους χρηματοδοτήσουν. Επιπλέον, οι ΜΜΕ θεωρούνται 

επιχειρήσεις με υψηλό κίνδυνο αλλά και μικρή δυνατότητα παροχής εγγυήσεων προς 

τους δανειστές τους. Επίσης, οι ΜΜΕ συχνά χρησιμοποιούν τα τραπεζικά δάνεια που 

έχουν καταφέρει να αντλήσουν για επενδυτικά σχέδια με μεγαλύτερο ρίσκο από αυτά για 

τα οποία αρχικά είχαν δανειοδοτηθεί (ηθικός κίνδυνος). Ακόμα, οι τράπεζες είναι πιθανό 

επιλέγοντας να χρηματοδοτήσουν μία ΜΜΕ να μην επιτύχουν τα αναμενόμενα οφέλη και 

να οδηγηθούν τελικά σε μία ζημιογόνα χρηματοδότηση (επιζήμια επιλογή). Η ασύμμετρη 
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πληροφόρηση, τα επακόλουθα προβλήματα του ηθικού κινδύνου και της επιζήμιας 

επιλογής, η αδυναμία παροχής εγγυήσεων όπως επίσης και η έλλειψη 

χρηματοοικονομικής κατάρτισης των ΜΜΕ, οδηγούν τις τράπεζες σε περιορισμό της 

χρηματοδότησης προς αυτές τις επιχειρήσεις. 

 Σύμφωνα με τους Lean & Tucker (2003), η ένταση των προβλημάτων αυτών 

εξαρτάται από διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του τραπεζικού τομέα. Όπως έχει τονιστεί 

στη διεθνή βιβλιογραφία, οι εκάστοτε νομισματικές συνθήκες που επικρατούν αλλά και 

τα χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού στον τραπεζικό κλάδο αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό πρόσβασης των ΜΜΕ στη τραπεζική 

χρηματοδότηση (πχ. Brewer et al. 1996, Berger & Udell, 1998, Atanasona & Wilson, 

2004). 

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι πρώτον, να εξετάσει εμπειρικά τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της σχετικής χρήσης της τραπεζικής χρηματοδότησης, με 

βάση τις αιτιάσεις των θεωρήσεων της Ιεραρχικής Ταξινόμησης και Επιλογής 

(Θ.Ι.Τ.Κ.Ε.) και της Αντιπροσώπευσης, με πεδίο αναφοράς την συμπεριφορά των 

Ελληνικών ΜΜΕ την πρόσφατη περίοδο. Δεύτερον, η διατριβή επιχειρεί να εξετάσει το 

κατά πόσο οι σημαντικές διαρθρωτικές μεταβολές που επήλθαν στο χρηματοπιστωτικό 

περιβάλλον λόγω της εισόδου της Ελλάδος στην ευρωζώνη έχουν επηρεάσει τη 

διαδικασία της τραπεζικής χρηματοδότησης των Ελληνικών ΜΜΕ. 

Η ΘΙΤΚΕ στηρίζεται στην υπόθεση ότι η διοίκηση μιας εταιρείας γνωρίζει 

καλύτερα την πραγματική αξία της επιχείρησης σε σχέση με τους εξωτερικούς επενδυτές. 

Όταν λοιπόν αναζητεί εξωτερική χρηματοδότηση μέσω έκδοσης νέων μετοχών οι 

δυνητικοί πιστωτές είναι πιθανό να θεωρούν τις μετοχές της εταιρείας που είναι προς 

διάθεση, υπερτιμημένες. Προκειμένου λοιπόν να αποφύγει προβλήματα υποτίμησης της 

αξίας της εταιρείας, το μάνατζμεντ της επιδιώκει πρώτα να καλύψει τις χρηματοδοτικές 

της ανάγκες με εσωτερικά κεφάλαια, έπειτα με δανεισμό και τέλος με έκδοση νέων 

μετοχών. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η ΘΙΤΚΕ είναι πολύ σχετική με τις ΜΜΕ 

εξαιτίας της υψηλής ασύμμετρης πληροφόρησης που τις χαρακτηρίζει αλλά και της 

πρόθεσης των ιδιοκτητών των ΜΜΕ να μην απολέσουν μέρος της ιδιοκτησίας τους μέσω 

πώλησης μεριδίου σε έναν εξωτερικό επενδυτή. Έτσι, οι ΜΜΕ προτιμούν πρώτα τα δικά 

τους κεφάλαια, έπειτα τον τραπεζικό δανεισμό και τελευταία την είσοδο νέων 
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ιδιοκτητών. Επίσης, σύμφωνα με τη θεώρηση της Αντιπροσώπευσης είναι συχνό 

φαινόμενο μεταξύ των ιδιοκτητών μιας εταιρείας και του μάνατζμεντ της να υπάρχει 

διαφοροποίηση σχετικά με το επιδιωκόμενο σκοπό της εταιρείας. Στην περίπτωση των 

ΜΜΕ, τα πιθανά προβλήματα αντιπροσώπευσης οξύνονται από την έλλειψη διαφάνειας 

που χαρακτηρίζει τη λειτουργία τους (π.χ. όχι υποχρέωση δημοσίευσης ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων). Η κύρια ανησυχία των εξωτερικών πιστωτών προκαλείται 

από τον ηθικό κίνδυνο που χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά των ΜΜΕ και την πιθανότητα 

να χρησιμοποιήσουν με επιζήμιο τρόπο τις πιστώσεις που έχουν ήδη αντλήσει,  

Η νομισματική ενοποίηση άλλαξε το χρηματοοικονομικό περιβάλλον των ΜΜΕ, 

ιδίως στις χώρες εκείνες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως λιγότερο αναπτυγμένες σε 

χρηματοοικονομικό επίπεδο, όπως η Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η νομισματική σταθερότητα, 

τα χαμηλά και σταθερά τραπεζικά επιτόκια προς τις επιχειρήσεις και η αύξηση του 

ανταγωνισμού στον τραπεζικό κλάδο στην περίοδο μετά την νομισματική ενοποίηση, 

δημιούργησαν ένα ευνοϊκότερο χρηματοδοτικό περιβάλλον για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Επιπλέον, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 παρατηρήθηκε μία αυξανόμενη 

ιδιωτικοποίηση των κρατικά ελεγχόμενων τραπεζών αλλά και μία αξιοσημείωτη 

δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών, ως αποτέλεσμα της ανάγκης των τραπεζών 

να αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας με στόχο να βελτιώσουν την γεωγραφική τους 

παρουσία και την ποικιλία των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Έτσι, οι συνθήκες του 

Ελληνικού τραπεζικού τομέα άλλαξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό: ο εντεινόμενος τραπεζικός 

ανταγωνισμός, εγχώριων και ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων, η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των τραπεζικών λειτουργιών αλλά και οι ιδανικές συνθήκες που 

επικράτησαν στην αγορά λόγων των προσδοκιών που δημιούργησε η σταθερότητα του 

χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος οδήγησαν στη διεύρυνση και στην εξάπλωση νέων 

τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και σε μία σημαντική μείωση των 

τραπεζικών επιτοκίων δανεισμού. 

 Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τις επιπτώσεις των αλλαγών αυτών 

στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα πάνω στη χρήση της τραπεζικής χρηματοδότησης από 

την πλευρά των ΜΜΕ. Από την άλλη πλευρά, εξίσου σημαντική είναι και η εξέταση των 

αλλαγών στη συμπεριφορά και στις πρακτικές των Ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων 

σχετικά με τη παροχή δανείων προς τις ΜΜΕ.  
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Έτσι, στη παρούσα έρευνα η ανάλυση της χρηματοδοτικής συμπεριφοράς των 

ΜΜΕ εξετάζεται με τη βοήθεια ενός εμπειρικού υποδείγματος ζήτησης τραπεζικής 

χρηματοδότησης. Το υπόδειγμα εξετάζει την ενδεχόμενη αλλαγή στη χρηματοδοτική 

συμπεριφορά των ΜΜΕ μετά την είσοδο της Ελλάδος στην ευρωζώνη και τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της χρήσης μακροχρόνιας, βραχυχρόνιας και συνολικής 

τραπεζικής χρηματοδότησης σύμφωνα με τις αιτιάσεις των προαναφερόμενων 

θεωρήσεων. Επιπλέον, εξετάζεται η ανάλυση της συμπεριφοράς των ΜΜΕ και των 

τραπεζικών ιδρυμάτων ως προς την τραπεζική χρηματοδότηση με την εξέταση ενός 

εμπειρικού υποδείγματος ζήτησης και προσφοράς δανείων. Και σε αυτή την περίπτωση, 

εξετάζεται η ενδεχόμενη αλλαγή της συμπεριφοράς και των δύο μερών λόγω της εισόδου 

του ενιαίου νομίσματος στην Ελληνική οικονομία.  

Για την έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις 285 μικρών και μεσαίων Ελληνικών επιχειρήσεων για την χρονική περίοδο 

1992 έως και 2009. Η περίοδος που επιλέχθηκε αφορά το διάστημα από το 1992 και 

έπειτα, οπότε και ξεκίνησε η διαδικασία της απελευθέρωσης του Ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος με την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ και στη μετέπειτα είσοδο της 

Ελλάδος στην ευρωζώνη στις αρχές του 2001. Έτσι, καθίσταται εφικτή η ανάλυση της 

χρηματοδοτικής συμπεριφοράς των ΜΜΕ και των τραπεζών και ειδικότερα η εξέταση 

ενδεχόμενης μεταβολής της ζήτησης και προσφοράς τραπεζικού δανεισμού εξαιτίας των 

διαρθρωτικών αλλαγών που επέφερε η είσοδος του ευρώ. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι 

δεν συμπεριλήφθησαν δεδομένα από το 2010 και έπειτα, κυρίως λόγω της ιδιαίτερης 

χρηματοοικονομικής κατάσταση που διαμορφώθηκε λόγω της σοβαρής κρίσης χρέους 

που υφίσταται στην Ελλάδα από το 2010 και η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης, έδειξαν ότι υπήρξαν μεταβολές στη 

χρηματοδοτική συμπεριφορά των Ελληνικών ΜΜΕ και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι 

μεταβολές αυτές οφείλονται στη συμμετοχή της Ελλάδος στην ευρωζώνη και στις 

επακόλουθες αλλαγές που έλαβαν μέρος στο Ελληνικό τραπεζικό περιβάλλον. Επιπλέον 

η ανάλυση έδειξε ότι, η χρηματοοικονομική συμπεριφορά των ΜΜΕ του δείγματος 

ακολουθεί τις αιτιάσεις των θεωρήσεων τις Θ.Ι.Τ.Κ.Ε. και της Αντιπροσώπευσης και 

έρχεται σε συμφωνία με τη πλειοψηφία των εμπειρικών μελετών που συναντώνται στη 

διεθνή βιβλιογραφία. 
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H παρούσα διατριβή αποτελεί, από όσο γνωρίζουμε την πρώτη έρευνα στην 

Ελλάδα όπου εξετάζει τη σχέση προσδιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν τη 

χρηματοδοτική συμπεριφορά των Ελληνικών ΜΜΕ και των τραπεζικών ιδρυμάτων 

σχετικά με τη χρήση και την παροχή τραπεζικών κεφαλαίων υπό το καθεστώς της 

ασύμμετρης πληροφόρησης για μια τόσο μεγάλη χρονική περίοδο και συγκεκριμένα από 

το 1992 έως και το 2009. 

Ειδικότερα, για πρώτη φορά εξετάζεται η επίδραση που είχε στη συμπεριφορά 

των ΜΜΕ και των τραπεζικών ιδρυμάτων η διαδικασία της ευρωπαϊκής νομισματικής 

ενοποίησης καθώς και η υιοθέτηση του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. Για αυτό το 

σκοπό η έρευνα χρησιμοποιεί ένα δείγμα Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

με δραστηριότητα για την χρονική περίοδο που προαναφέρθηκε, χωρίζοντας τη σε δύο 

υποπεριόδους, πριν και μετά την είσοδο της Ελλάδος στην ευρωζώνη. Η μεθοδολογία 

που χρησιμοποιείται στην οικονομετρική ανάλυση στην περίπτωση εξέτασης της 

χρηματοδοτικής συμπεριφοράς των Ελληνικών ΜΜΕ αλλά και στη περίπτωση μελέτης 

της ζήτησης και της προσφοράς τραπεζικής χρηματοδότησης, ακολουθεί τη μεθοδολογία 

εμπειρικών μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο. 

Η συμβολή της διατριβής μπορεί να χαρακτηριστεί επίκαιρη και σημαντική, λόγω 

της περιορισμένης ερευνητικής σημασίας που έχει δοθεί στο πολύ σημαντικό θέμα της 

χρηματοδοτικής συμπεριφοράς των Ελληνικών ΜΜΕ και της μεταχείρισης που έχουν 

από τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα. Αν ληφθεί υπ’ όψιν μάλιστα ότι, στην Ελλάδα οι 

ΜΜΕ αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, γίνεται εύκολα 

αντιληπτό ότι, η κατανόηση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας τους αλλά και των 

τρόπων που μπορούν τα τραπεζικά ιδρύματα να ξεπεράσουν τα προβλήματα ασύμμετρης 

πληροφόρησης που αντιμετωπίζουν με αυτές τις επιχειρήσεις, αποτελεί ένα βήμα 

καταπολέμησης της ανεργίας, αύξησης της παραγωγικότητας και βελτίωσης της 

καινοτομικής δραστηριότητας στην Ελληνική οικονομία.  

Η Διδακτορική διατριβή αποτελείται από 8 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

επιχειρεί μια εισαγωγή στη παρούσα μελέτη. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται το μείζον 

θέμα του προβλήματος της χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, μέσω μιας 

εκτενούς βιβλιογραφικής επισκόπησης. Πιο συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται η σημασία 

του κενού χρηματοδότησης και οι προσδιοριστικοί του παράγοντες. Στη συνέχεια, 
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παρουσιάζεται η θεωρία της ασύμμετρης πληροφόρησης, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά 

στους τρόπους που ακολουθούν τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν 

τα προβλήματα που επηρεάζουν τις χρηματοδοτικές πολιτικές τους. Επίσης, 

περιγράφονται οι θεωρήσεις που εξηγούν τη χρηματοδοτική συμπεριφορά των ΜΜΕ υπό 

το πρίσμα της ασύμμετρης πληροφόρησης ενώ συζητούνται και τα αποτελέσματα 

εμπειρικών μελετών οι οποίες εξετάζουν αυτή τη συμπεριφορά. Τέλος, συζητείται η 

σημασία μίας σημαντικής πηγής εξωτερικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ, δηλαδή της 

εμπορευματικής πίστωσης με βάση την σχετική θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία. 

Ο λόγος που εξετάζεται η εμπορευματική πίστωση είναι γιατί μαζί με τον τραπεζικό 

δανεισμό, αποτελούν τις κύριες πηγές εξωτερικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Έτσι, 

παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον πρώτον, η εξέταση των αιτιών που ωθούν τις ΜΜΕ στην 

επιλογή αυτής της πηγής χρηματοδότησης, και δεύτερον η σχέση που υπάρχει μεταξύ 

εμπορευματικής πίστωσης και τραπεζικής χρηματοδότησης. Ειδικότερα, περιγράφεται η 

συμπληρωματική ή υποκατάστατη σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο πηγών, εξαιτίας 

των προβλημάτων της ασύμμετρης πληροφόρησης και των χαρακτηριστικών του 

χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η σημαντικότητα του τραπεζικού τομέα στη 

χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Με βάση τη σχετική θεωρία, εξετάζεται η επίπτωση που 

έχουν οι δομικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον τραπεζικό τομέα στην 

διαθεσιμότητα πίστωσης για τις ΜΜΕ. Τέλος, παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση των εμπειρικών μελετών που αφορούν τη χρηματοδοτική συμπεριφορά των 

τραπεζικών ιδρυμάτων προς τις ΜΜΕ, καθώς και τις επιπτώσεις των αλλαγών που έχουν 

επέλθει στον τραπεζικό τομέα στην συμπεριφορά αυτή.  

 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο μετασχηματισμός του Ευρωπαϊκού 

τραπεζικού περιβάλλοντος λόγω των διαδικασιών της δημιουργίας Ενιαίας Αγοράς και 

της νομισματικής ενοποίησης, και αναλύονται οι πιθανές επιπτώσεις του στη 

χρηματοδότηση των ΜΜΕ με βάση την σχετική θεωρία. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι 

διαρθρωτικές αλλαγές που επήλθαν στον τραπεζικό κλάδο εξ’ αιτίας των 

προαναφερθέντων διαδικασιών της οικονομικής ολοκλήρωσης στην ΕΕ, και ειδικότερα 

στο πλαίσιο του ανταγωνισμού της τραπεζικής αγοράς, το επίπεδο του κρατικού ελέγχου 

και της πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση. 
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 Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η λειτουργία και το περιβάλλον του 

Ελληνικού τραπεζικού συστήματος πριν από τη διαδικασία εισόδου στην ΟΝΕ, οι 

αλλαγές που συντελέστηκαν στην Ελληνική τραπεζική αγορά την τελευταία εικοσαετία 

και οι συνέπειες του μετασχηματισμού του τραπεζικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα για 

τη χρηματοδότηση των Ελληνικών ΜΜΕ. Επιπλέον, γίνεται μία εκτενής αναφορά και 

στα μέτρα που έχουν παρθεί από τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα για τη χρηματοδοτική 

ενίσχυση των ΜΜΕ, ενώ παρουσιάζεται η σημασία των ΜΜΕ με τη χρήση μεγεθών. 

 Στο έκτο κεφάλαιο, αναλύεται διεξοδικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την 

παρούσα εμπειρική μελέτη: πρώτον, παρουσιάζονται οι υποθέσεις που τίθενται προς 

εμπειρική διερεύνηση και απορρέουν από τη διεθνή βιβλιογραφία που αφορά στην 

χρηματοδοτική συμπεριφορά των ΜΜΕ, και δεύτερο, συζητείται η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε καθώς και τα υποδείγματα που επιλέχθηκαν για να αναλυθούν οι 

προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τόσο τη ζήτηση άλλα και τη προσφορά της 

τραπεζικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ. 

 Στο έβδομο κεφάλαιο, συνοψίζονται τα αποτελέσματα των οικονομετρικών 

αναλύσεων για τη χρήση των διαφορετικών είδη τραπεζικής χρηματοδότησης όπως 

επίσης και για τη προσφορά τραπεζικών δανείων και συγκρίνονται, όπου είναι δυνατόν, 

με αποτελέσματα άλλων εμπειρικών ερευνών. Ειδικότερα, η είσοδος του ευρώ 

προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στην τραπεζική χρηματοδότηση για τις Ελληνικές ΜΜΕ: 

Η σπουδαιότητα αυτής της πηγής χρηματοδότησης, ενισχύθηκε από το 2001 και μετά με 

τη συνεχή αύξηση της χρήσης τόσο των βραχυπρόθεσμων αλλά και των 

μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων από τις εξεταζόμενες ΜΜΕ. Επιπλέον, και η 

προσφορά συνολικού τραπεζικού δανεισμού προς τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις 

ισχυροποιήθηκε μετά τη συμμετοχή της Ελλάδος στην ευρωζώνη. Τα ευρήματα αυτά, 

δείχνουν τις συστημικές αλλαγές που έλαβαν μέρος στη ζήτηση και στη προσφορά 

τραπεζικής πίστωσης προς τις ΜΜΕ. 

Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο, συνοψίζονται τα συμπεράσματα της έρευνας και 

γίνεται αναφορά των περιορισμών της έρευνας. Επιπλέον, κατατίθενται προτάσεις για τις 

προοπτικές της παρούσας εργασίας αλλά και για μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες 

σχετικές με τη χρηματοδοτική συμπεριφορά των ΜΜΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΜΕ:ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
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2.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό επισημαίνεται η σημαντικότητα των ΜΜΕ και αναλύεται η έννοια 

του κενού χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια της 

ασύμμετρης πληροφόρησης και οι επιδράσεις της πάνω στη χρηματοδοτική λειτουργία 

των ΜΜΕ. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται οι κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις 

που εξηγούν την χρηματοδοτική συμπεριφορά των ΜΜΕ υπό το πρίσμα της ατελούς 

πληροφόρησης και τέλος, αναλύονται τα αποτελέσματα ερευνών σε σχέση με το κενό 

χρηματοδότησης και τον τρόπους αντιμετώπισης από την πλευρά των ΜΜΕ 

Είναι ευρέως αποδεκτό σήμερα ότι οι ΜΜΕ παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην 

οικονομία των αναπτυγμένων χωρών (Loveman & Sengenberger, 1991, Lean & Tucker, 

2003, Sogorb-Mira, 2005), όπως επίσης και αναπτυσσόμενων και αναδυόμενων 

οικονομιών σε όλο τον κόσμο (OECD, 2006, Hallberg, 2000). Οι ΜΜΕ συνεισφέρουν 

στην αύξηση των θέσεων εργασίας, και αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της 

καινοτομίας, της αύξησης παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης (Erixon, 

2009). 

Οι ΜΜΕ αποτελούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), την πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων και απασχολούν το μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 2.1, στην Ε.Ε. οι ΜΜΕ την τελευταία δεκαπενταετία αποτελούν το 

99.8% του συνόλου των επιχειρήσεων ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν ξεπερνούν το 

0.2%. Επιπλέον, την ίδια περίοδο ο αριθμός των εργαζομένων στις ΜΜΕ είναι διπλάσιος 

από τους απασχολούμενους στις μεγάλες επιχειρήσεις.  

 

Πίνακας 2.1. Διάρθρωση των ΜΜΕ στην Ε.Ε. ως ποσοστό του συνόλου των 

επιχειρήσεων και των απασχολουμένων (1995-2010) 

Σημ.: i) τα νούμερα αναφέρονται  σε εκατ.,ii) οι αναφορές περιλαμβάνουν 18 χώρες της ΕΕΠ και την Ελβετία. Μαζί 

αναφέρονται ως Ε.Ε.19. 

Πηγ.: European Commission (2011), Eurostat (2008), European Commission (2002), ENSR(1998), Di Pietro & Gomez 

Paloma (1998), υπολογισμοί συγγραφέα. 

  
1995 2000 2005 2010 

  
ΕΕ-19 ΕΕ-19 ΕΕ-27 ΕΕ-27 

Είδος 

Επιχ/σης 

Αρ. 
Επιχ, 

% 
Αρ. 

Απασχ.. 
% 

Αρ. 
Επιχ, 

% 
Αρ. 

Απασχ.. 
% 

Αρ. 
Επιχ. 

% 
Αρ. 

Απασχ.. 
% 

Αρ. 
Επιχ, 

% 
Αρ. 

Απασχ.. 
% 

ΜΜΕ 16.4 99.8 68.6 66 20.4 99.8 80.9 66 19.6 99.8 84.9 67 20.8 99.8 87.5 67 

Μεγάλες 0.04 0.2 34.6 34 0.04 0.2 40.9 34 0.04 0.2 41.7 33 0.04 0.2 43.2 33 

Σύνολο 16.4 100 103.2 100 20.4 100 121.7 100 19.6 100 126.6 100 20.8 100 130.7 100 
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Σύμφωνα με τους Di Pietro & Gomez y Paloma (1998), αυτή η αύξηση οφείλεται 

στην τάση σμίκρυνσης των μεγάλων επιχειρήσεων λόγω της ανάθεσης πολλών 

δραστηριοτήτων τους σε άλλες μικρότερες επιχειρήσεις αλλά και της καθυστέρησης-

αδυναμίας των ΜΜΕ να επεκταθούν και κατά συνέπεια να μεγαλώσουν.  

Στις προηγούμενες δεκαετίες η πλειοψηφία των ερευνών επικεντρωνόταν στις 

μεγάλες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Zingales (2000), η έμφαση που δόθηκε σε αυτές, 

οδήγησε στην ελλιπή έρευνα των μικρών επιχειρήσεων. Ένας από τους κύριους λόγους 

για αυτό, ήταν η πεποίθηση ότι η οικονομική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσα από τη 

μαζική παραγωγή, χαρακτηριστικό γνώρισμα των μεγάλων εταιρειών (Lèbre La Rovere, 

1998). Ακόμα και η κυριαρχούσα στο παρελθόν άποψη ότι, οι θεωρίες και τα μοντέλα 

που σχετίζονται με τις μεγάλες εταιρίες είναι εφαρμόσιμες και στις μικρότερες σήμερα 

αμφισβητείται, αφού διαπιστώνεται ότι οι μικρότεροι οργανισμοί διαφέρουν σημαντικά 

από τους μεγαλύτερους. Αυτή η αργοπορημένη επισήμανση της σημαντικότητας των 

ΜΜΕ για τις εθνικές οικονομίες, είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση της 

ακαδημαϊκής έρευνας σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες. Η σημαντική συνεισφορά των ΜΜΕ στην οικονομική ανάπτυξη, 

επισημάνθηκε για πρώτη φορά, σε όρους απασχόλησης από τον Birch (1979). 

Σύμφωνα με τον Erixon (2009), η μεγάλη σημασία των ΜΜΕ για την οικονομία, 

οφείλεται σε 4 κυρίως παράγοντες: 

α) Στη μείωση του κόστους συναλλαγής λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, και την 

αυξανόμενη επικέντρωση των επιχειρήσεων στην κύρια δραστηριότητα τους. Οι 

εξωτερικές συνεργασίες αλλά και η συρρίκνωση των επιχειρήσεων είναι συνέπειες αυτής 

της τεχνολογικής εξέλιξης. β) Στη μετατόπιση των μορφών παραγωγής: οι μορφές 

παραγωγής που επικρατούσαν στις δυτικές οικονομίες, μετατοπίστηκαν από τομείς οι 

οποίοι σχετίζονταν με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο παραδοσιακός παραγωγικός τομέας 

έδωσε τη θέση του στο τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος είναι περισσότερο συμβατός με 

την μικρή επιχείρηση. γ) Στη μετατόπιση της ζήτησης από τυποποιημένα αγαθά σε 

διαφοροποιημένα: η τυποποίηση ευνοεί τη μεγάλη επιχείρηση. Αντίθετα, η 

διαφοροποίηση ταιριάζει περισσότερο στις μικρότερες επιχειρήσεις. δ) Τέλος, σε 

αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εξειδικευμένες στην αύξηση της 
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παραγωγικότητας τους, οι μικρότερες προωθούν τη καινοτομία με σκοπό την ανάπτυξή 

τους 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003), αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, οι ΜΜΕ είναι η 

μηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αποτελούν την πηγή θέσεων εργασίας, δημιουργούν 

επιχειρηματικό πνεύμα και καινοτομία και ακριβώς για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικές 

για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. 

Oι ΜΜΕ όντως κατέχουν θέση στο πεδίο καινοτομίας και παραγωγικότητας, στοιχεία 

που συνιστούν ανάπτυξη. Ευρήματα από έρευνες σε αναπτυγμένες οικονομίες έδειξαν ότι 

οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική πηγή δημιουργίας και εξάπλωσης της καινοτομίας και ότι 

αυτό το χαρακτηριστικό δεν αποτελεί αποκλειστικό γνώρισμα των μεγάλων επιχειρήσεων 

(Acs & Audretsch, 1988, Rothwell, 1989). 

Πάρα το σημαντικό ρόλο τους, οι ΜΜΕ πολύ συχνά αντιμετωπίζουν 

χρηματοοικονομικούς περιορισμούς, οι οποίοι εμποδίζουν την ανάπτυξή τους. Οι 

περιορισμοί αυτοί είναι δυνατόν να περιορίσουν την πρόσβαση τους ακόμα και σε νέες 

τεχνολογίες ή να αποτελέσουν τροχοπέδη για την καινοτομία. Αν οι ΜΜΕ δεν έχουν 

πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης με σκοπό την προώθηση επενδυτικών 

τους σχεδίων, η ικανότητα τους να αυξήσουν την απασχόληση και επομένως την 

παραγωγικότητα και τις θέσεις εργασίας, εξασθενεί (ΟΟΣΑ, 2006). Για αυτό ακριβώς το 

λόγο η στήριξη των ΜΜΕ αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ε.Ε. προκειμένου να 

επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, οικονομική και κοινωνική συνοχή 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003). 

Σύμφωνα με τους Berger & Udell (1998), ένα από τα χαρακτηριστικότερα 

γνωρίσματα των ΜΜΕ είναι η αδιαφάνεια. Σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι 

ΜΜΕ δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία τους (προσωπικό, 

προμηθευτές, πελάτες, οικονομική πορεία). Επιπλέον, οι περισσότερες εξ αυτών δεν είναι 

εισηγμένες σε χρηματιστήρια, αλλά ούτε και έχουν οικονομικές καταστάσεις οι οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πληροφοριακή πηγή από εξωτερικούς χρηματοδότες. 

Έτσι, οι ΜΜΕ δεν μπορούν να δημιουργήσουν μία αξιόπιστη πληροφοριακή βάση, 

προκειμένου να ξεπεράσουν τον αδιαφανή χαρακτήρα τους και να γίνουν ελκυστικές από 

τους δυνητικούς χρηματοδότες.  
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Σύμφωνα με τον OECD (2006), η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όσον 

αφορά τη χρηματοδότησή τους, οφείλεται σε μία σειρά από λόγους, οι κυριότεροι των 

οποίων είναι: Η ασύμμετρη πληροφόρηση, η έλλειψη διοικητικών δεξιοτήτων και τα 

χαμηλού επιπέδου επιχειρησιακά πλάνα των ΜΜΕ, τα περιορισμένα περιθώρια των 

τραπεζών για μικρά ποσά δανείων και η συντηρητική φύση των χρηματαγορών  

Οι Cressy & Olofsson, (1997), υποστήριξαν ότι υπάρχουν περιορισμοί 

χρηματοδότησης στις ΜΜΕ, που σχετίζονται και με τη ζήτηση και με τη προσφορά. Οι 

περιορισμοί αυτοί, μπορεί να αφορούν συγκεκριμένες χρηματοδοτικές μεθόδους 

(τραπεζικός δανεισμός ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) και συγκεκριμένους τύπους 

επιχειρήσεων (π.χ. υψηλής τεχνολογίας). Είναι πιθανό επίσης αυτοί οι περιορισμοί να 

δημιουργούνται ως αποτέλεσμα του οικονομικού κύκλου (π.χ. σε περιόδους ύφεσης). 

Ακόμα και η λανθασμένη αντίληψη που έχουν συχνά οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ σχετικά με 

τους πραγματικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η επιχείρηση τους, επηρεάζει τη 

χρηματοοικονομική τους λειτουργία. Σύμφωνα με τους προαναφερόμενους συγγραφείς, ο 

ρόλος του κράτους στη βελτίωση της χρηματοδοτικής επάρκειας των ΜΜΕ είναι 

σημαντικός, μέσω της προσωπικής και επαγγελματικής επιμόρφωσης των επιχειρηματιών 

και της ενίσχυσης του επιχειρηματικού τους οράματος. 

Η διαδικασία χρηματοδότησης ενός οργανισμού, όπου η ύπαρξη ασύμμετρης 

πληροφόρησης είναι αναπόφευκτη, συνεπάγεται περιορισμούς στα είδη χρηματοδότησης. 

Πως ακριβώς λοιπόν οι διάφορές μορφές χρηματοδότησης αλλά και οι παράγοντες που 

τις επηρεάζουν επιδρούν πάνω στα προβλήματα πληροφόρησης (τα οποία μεγεθύνονται 

με την επιλογή εξωτερικής πηγής χρηματοδότησης); Ποιος είναι ο ρόλος συγκεκριμένων 

τύπων χρηματοδοτών, όπως π.χ. οι τράπεζες, ή οι κυβερνήσεις; Καθένας από αυτούς 

αναμένεται να έχει ένα διαφορετικό είδος επίδρασής στη χρηματοδότηση μιας 

επιχείρησης. 

 

2.2 H έννοια του κενού χρηματοδότησης 

 

Σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού, η αγορά χαρακτηρίζεται από πλήρεις και χωρίς 

κόστος πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες τόσο στις τράπεζες όσο και στις ΜΜΕ. Το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν, χαρακτηρίζεται από έλλειψη αβεβαιότητας για 

τις παρούσες αλλά και για τις μελλοντικές συνθήκες της αγοράς με αποτέλεσμα οι 
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σχέσεις μεταξύ των πιστωτών και των ΜΜΕ να μην παρουσιάζουν προβλήματα στις 

συναλλακτικές τους σχέσεις.  

Εντούτοις, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε πραγματικές συνθήκες του οικονομικού 

περιβάλλοντος: Οι εξωτερικοί χρηματοδότες έχουν ελλιπή πληροφόρηση σχετικά με την 

ποιότητα των επενδυτικών σχεδίων των ΜΜΕ, αλλά και την ποιότητα της διοίκησης που 

ασκούν οι επικεφαλείς αυτών των επιχειρήσεων. Έτσι, η διαδικασία παροχής 

χρηματοδότησης από μία τράπεζα προς μία μικρή επιχείρηση γίνεται υπό συνθήκες 

ατελούς και ασύμμετρης πληροφόρησης (Berger & Udell, 1993), η οποία σχετίζεται 

άμεσα με την ex ante εκτίμηση των επενδυτικών σχεδίων των ΜΜΕ (δυσμενής επιλογή), 

αλλά και με την ex post επίβλεψη (ηθικός κίνδυνος), της απόδοσης των επενδύσεων των 

ΜΜΕ. Μάλιστα, ο ηθικός κίνδυνος παρουσιάζει αυξημένη κλιμάκωση, διότι εμπεριέχει 

μεγάλο κόστος για τους πιστωτές να ελέγχουν τα επενδυτικά σχέδια των ΜΜΕ. Αυτά τα 

προβλήματα πληροφόρησης, δεν χαρακτηρίζουν μόνο τις ΜΜΕ, αλλά είναι πιο συχνά σε 

αυτές λόγω του αναμενόμενου υψηλότερου κόστους συλλογής πληροφοριών για την 

αξιολόγηση τους (Binks & Ennew, 1996). Αυτό το συνολικά αυξανόμενο κόστος που 

εμπεριέχει η αξιολόγηση των ΜΜΕ, έχει ως αποτέλεσμα των περιορισμό πιστώσεων και 

την δημιουργία ενός κενού-ελλείμματος στην προσφερόμενη ποσότητα δανείου 

(Bester,1987).  

Η έννοια του κενού χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των ΜΜΕ, 

αναφέρεται στην αδυναμία τους, να αντλήσουν κεφάλαια από το χρηματοοικονομικό 

περιβάλλον, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχεδία. Οι δυσκολίες 

χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, οφείλονται, 1) στην αδιαφάνεια που τις 

χαρακτηρίζει, 2), στην έλλειψη επαρκών εγγυήσεων προς τους δανειστές τους, και 3) 

στην αναποτελεσματικότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος.   

Η ύπαρξη «χρηματοδοτικού κενού», αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και έρευνας 

από το 1931, όταν και πρωτοαναφέρθηκε από την επιτροπή Macmillan1 στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Στα συμπεράσματα της η Επιτροπή έκανε λόγο «…για μεγάλη δυσκολία 

άντλησης κεφαλαίων από τις ΜΜΕ, ακόμα και όταν η εξασφάλιση που προσφέρεται προς 

τους επενδυτές θεωρείται ιδανική» (Frost, 1954, p. 182). Ουσιαστικά, η επιτροπή 

                                                 
1 Για περισσότερα βλέπε Stamp (1931). 
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επισήμανε τον αναποτελεσματικό τρόπο εξυπηρέτησης των μικρών επιχειρήσεων από τις 

υπηρεσίες και τα προϊόντα των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. 

Το 1971 η επιτροπή Bolton, στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αναφερόμενη στις 

ΜΜΕ, επανεισήγαγε την έννοια του κενού χρηματοδότησης, ως αποτέλεσμα ενός 

συνόλου δυσκολιών που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις: 1) Υψηλότερη 

φορολόγηση και κόστος έρευνας για δάνεια, 2) φτωχή πληροφόρηση για πηγές 

χρηματοδότησης και, 3) αδυναμία ανταπόκρισης στις δανειακές υποχρεώσεις. Επίσης, 

επισήμανε όπως και η επιτροπή Macmillan, την περιορισμένη πρόσβαση των ΜΜΕ στις 

κεφαλαιαγορές, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι μικρές επιχειρήσεις, στρέφονται 

στην εκτεταμένη χρήση ακριβών χρηματοδοτικών μέσων, τα οποία όμως δρουν 

ανασταλτικά στη προσπάθεια τους να αναπτυχθούν. Πιο πρόσφατα ο Cruickshank (2000), 

σημείωσε ότι η πιθανή αδυναμία των ΜΜΕ να αποπληρώσουν το δάνειο που ζητούν, 

είναι η κύρια αιτία της ύπαρξης του χρηματοδοτικού κενού. Αναφερόμενος στην ανάγκη 

των ΜΜΕ για εξωτερική χρηματοδότηση, επισήμανε τη δυσκολία απόκτησης της, ως 

αποτέλεσμα της ασύμμετρης πληροφόρησης που υπάρχει μεταξύ των επενδυτών και των 

επιχειρήσεων αυτού του είδους. Επιπλέον, τόνισε ότι τα προβλήματα χρηματοδότησης 

που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, σχετίζονται με το ύψος του πιστωτικού κινδύνου που τις 

χαρακτηρίζει λόγω της μικρής βιωσιμότητας τους και του επιπλέον κόστους που 

συνεπάγεται η χρηματοδότηση τους για τον πιστωτή. Το κόστος αυτό αφορά τη 

διαδικασία απόκτησης πληροφοριών που απαιτούνται σχετικά με την αξιολόγηση του 

πιστωτικού κινδύνου και τη δημιουργία κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, 

για τις ΜΜΕ 

Όμοια, ο Lawton (2002), επισημαίνει ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί ή άλλες 

κατηγορίες επενδυτών, αποφεύγουν να χρηματοδοτήσουν τις ΜΜΕ, ιδιαίτερα αυτές που 

βρίσκονται στο αρχικό στάδιο λειτουργίας τους, διότι η αναμενόμενη απόδοση μίας 

τέτοιας δανειοδότησης, συχνά δεν καλύπτει τον υψηλό πιστωτικό κίνδυνο. Όπως 

αναφέρει ο συγγραφέας, ο κίνδυνος αυτός οφείλεται κυρίως στην αδυναμία των πιστωτών 

να ελέγξουν αποτελεσματικά εάν οι δραστηριότητες των ΜΜΕ κινούνται στα πλαίσια της 

συμφωνίας για την εξωτερική χρηματοδότηση.  

Επιπλέον, οι πιστωτικοί περιορισμοί που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ είναι 

αποτέλεσμα και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους γνωρισμάτων και ιδιομορφιών: η 
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στενή σχέση του ιδιοκτήτη με την επιχείρηση του, η έλλειψη διοικητικών δεξιοτήτων 

που τον χαρακτηρίζει, οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης που επιλέγει (π.χ. 

εμπορευματική πίστωση), η ροπή για ανάληψη επενδυτικών σχεδίων υψηλού κινδύνου, 

αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Oι ιδιοκτήτες 

των ΜΜΕ έχουν καλύτερη πληροφόρηση για τη λειτουργία της επιχείρησης τους, και 

χαρακτηρίζονται από μία αρνητική διάθεση να μοιραστούν αυτή την πληροφόρηση με 

εξωτερικούς παράγοντες (OECD, 2006). Επιπλέον, σύμφωνα με τους Lean & Tucker 

(2003), οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ συχνά δεν έχουν την ικανότητα να αποδείξουν την 

ποιότητα των επενδυτικών τους σχεδίων προς τους δυνητικούς χρηματοδότες. Αυτό 

οφείλεται συνήθως, στην έλλειψη χρηματοοικονομικών γνώσεων από μέρους τους, 

καθώς πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι επικεντρώνονται κυρίως, στην παραγωγή του 

προϊόντος ή στην παροχή των υπηρεσιών με τα οποία ασχολείται η επιχείρηση τους. Οι 

ίδιοι συγγραφείς τόνισαν ότι, συχνά οι ιδιόκτητες-μάνατζερ δεν είναι πρόθυμοι να 

υποθηκεύσουν προσωπικά τους περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να εξασφαλίσουν 

εξωτερική χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις τους. Αρκετοί από αυτούς, αποσκοπούν 

σε ένα συγκεκριμένο βιοτικό επίπεδο από την ενασχόληση τους με την επιχείρηση αντί 

για μια συνεχή προσπάθεια επέκτασης της. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την 

έλλειψη αξιόπιστων χρηματοοικονομικών αρχείων, ιδιαίτερα από τις νεότερες ΜΜΕ, 

καθιστούν την ασύμμετρη πληροφόρηση πρόβλημα επικοινωνίας και αξιοπιστίας. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (OECD, 2006), συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του χρηματοοικονομικού 

συστήματος, είναι πολύ πιθανό να κλιμακώσουν τις δυσκολίες παροχής 

χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ. Ειδικότερα: 

i) Η κυβερνητική πολιτική που ακολουθείται σε μία οικονομία, ενδεχομένως να 

ευνοεί την βιομηχανική ανάπτυξη. Σε αυτή την περίπτωση, είναι αναπόφευκτη η 

προνομιακή πρόσβαση των μεγάλων επιχειρήσεων στις πηγές χρηματοδότησης, ενώ 

αντίθετα, ένα τέτοιο κλίμα δεν ευνοεί την ανάπτυξη των ΜΜΕ, και κατ’ επέκταση την 

επαφή τους με πηγές χρηματοδότησης. ii) Ένα αναποτελεσματικό νομικό, θεσμικό και 

ρυθμιστικό πλαίσιο εντείνει την απομόνωση των ΜΜΕ από τον εξωτερικό δανεισμό. Οι 

τράπεζες, επιδιώκουν την επέκταση των δραστηριοτήτων τους προς τις ΜΜΕ, μόνο 

όταν το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον προσφέρει αξιόπιστη πληροφόρηση 
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και το νομικό σύστημα προστατεύει αποτελεσματικά την τραπεζική λειτουργία. Αυτή η 

αποτελεσματική προστασία πρέπει να εστιάζει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

πιστωτών όπως π.χ. σε περιπτώσεις χρεωκοπίας ή καθυστέρησης αποπληρωμής των 

δανείων. Επίσης, το φορολογικό και ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να δίνει κίνητρα στις 

επιχειρήσεις να λειτουργούν με όσο το δυνατόν πιο διαφανείς διαδικασίες. Η απουσία 

των παραπάνω συνθηκών, οδηγεί τις ΜΜΕ, στην αδιαφάνεια, στην αύξηση της 

ασύμμετρης πληροφόρησης και κατ’ επέκταση στον αποκλεισμό τους από εξωτερική 

χρηματοδότηση και τέλος, iii) η δομή του χρηματοοικονομικού συστήματος, επηρεάζει 

το βαθμό πρόσβασης των ΜΜΕ στις πηγές χρηματοδότησης. Η τραπεζική 

δραστηριότητα, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει ως σκοπό την επίτευξη υψηλών αποδόσεων 

για τους μετόχους τους αλλά και τη διατήρηση υψηλών τραπεζικών προτύπων. Το 

ολοένα αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και η αύξηση του ανταγωνισμού, 

οδηγεί τις τράπεζες στην υιοθέτηση πρακτικών με σκοπό να αντιμετωπίσουν τις 

δυσκολίες συνεργασίας με τις ΜΜΕ και να επεκτείνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη 

δραστηριότητα τους και σε αυτές. 

 

2.3 Το χρηματοδοτικό κενό των ΜΜΕ: Εμπειρική Βιβλιογραφία 

 

Σε πολλές χώρες, υπάρχει η βεβαιότητα ότι το χρηματοδοτικό κενό των ΜΜΕ, αποτελεί 

μία πραγματικότητα. Αυτή η διαπίστωση, προέρχεται κυρίως, από επισημάνσεις και 

διαμαρτυρίες των ίδιων των ΜΜΕ, αναφορικά με τη περιορισμένη διαθεσιμότητα ή το 

αυξανόμενο κόστος της εξωτερικής χρηματοδότησης. Παρόλα αυτά, σχετικές έρευνες 

έχουν δείξει ότι σε χώρες με διαφορετικά χρηματοοικονομικά συστήματα και επίπεδα 

ανάπτυξης, η έννοια του χρηματοδοτικού κενού γίνεται διαφορετικά αντιληπτή. Πιο 

συγκεκριμένα, στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 

περιορισμοί χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ είναι μικρότερες σε σχέση 

με χώρες εκτός ΟΟΣΑ όπου τα χρηματοοικονομικά συστήματα τους είναι λιγότερο 

αναπτυγμένα. 

 Το 2005 έρευνα του ΟΟΣΑ, με συμμετοχή 20 κρατών-μελών του και 10 κρατών 

εκτός του οργανισμού, διεξήχθη με τη χρήση ερωτηματολογίου, με σκοπό να 

επιβεβαιώσει την ύπαρξη του χρηματοδοτικού κενού και να εντοπίσει τα 
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προσδιοριστικά του χαρακτηριστικά. Η έρευνα απευθυνόταν σε φορείς κυβερνήσεων 

και κεντρικών τραπεζών, με εξειδίκευση σε θέματα χρηματοδότησης των ΜΜΕ. 

 

Γράφημα 2.1. Η ύπαρξη του χρηματοδοτικού κενού και οι περιοχές που εντοπίζεται 

 

Πηγή: OECD (2006, p.27) 

 

Σε ερώτημα σχετικά με την ύπαρξη ή όχι του κενού, και οι δύο ομάδες χωρών 

(Γράφημα 2.1), απάντησαν σε μεγάλο ποσοστό καταφατικά (80% και 90%, αντίστοιχα). 

Εντούτοις, η αντίληψη για τα αίτια του κενού, διέφερε μεταξύ των δύο αυτών ομάδων. 

Έτσι στο ερώτημα πού εντοπίζεται αυτό το κενό, μόνο το 30% των χωρών - μελών του 

ΟΟΣΑ, ανέφερε ότι υπήρχε περιορισμός χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ από 

πιστωτικούς οργανισμούς. Από την άλλη πλευρά, για τις χώρες εκτός ΟΟΣΑ, το 

ποσοστό ανήρθε στο 70% ενδεχομένως διότι πιο οργανωμένα τραπεζοπιστωτικά 

συστήματα όπως αυτά των χωρών του ΟΟΣΑ, εξυπηρετούν αποτελεσματικότερα τις 

δανειακές ανάγκες των ΜΜΕ, από ότι σε χώρες μη μέλη, με συστήματα που 

χαρακτηρίζονται από ακαμψία. Αντίθετα, τα ποσοστά των απαντήσεων σχετικά με το 

περιορισμό χρηματοδότησης μέσω έκδοσης μετοχών παρουσίαζαν μεγαλύτερη 

σύγκλιση (75% και 60%, αντίστοιχα). 
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Σχετικές εμπειρικές μελέτες έδειξαν ότι, οι ΜΜΕ σε χώρες με ανεπτυγμένα 

χρηματοοικονομικά συστήματα, δεν αντιμετωπίζουν ένα ολοκληρωτικό περιορισμό 

χρηματοδότησης. 

Για παράδειγμα, μελέτη που διενεργήθηκε από το Institute of Directors2, το 2003 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξε ότι το 71% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε αυτή 

(στην πλειοψηφία τους ΜΜΕ), δεν θεωρούσαν ότι είχαν πρόβλημα πρόσβασης σε 

χρηματοδοτική πηγή, ενώ αντίθετη γνώμη είχε το 23% των ερωτώμενων. Επιπλέον, το 

67% των ερωτώμενων, ανέφερε ότι είχαν την δυνατότητα να κάνουν μια καλή επιλογή 

για τραπεζική χρηματοδότηση σε αντίθεση με ένα 26% που πίστευε το αντίθετο. Το 

69% των διευθυντών των ΜΜΕ περιέγραψαν την σχέση τους με την τράπεζα ως καλή 

ενώ το 22% ως αποδεκτή-ανεκτή. Μόνο το 5% ανέφερε ότι οι σχέσεις τους με τις 

τράπεζες ήταν φτωχές. Τέλος, στην επιλογή πηγής χρηματοδότησης, οι τραπεζικοί 

λογαριασμοί υπερανάληψης είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο (48%), ενώ ακολουθούσε η 

αυτοχρηματοδότηση (34%) και τα τραπεζικά δάνεια (26%). Οι υπόλοιπες μορφές 

χρηματοδότησης όπως χρηματοδοτική μίσθωση, έκδοση μετοχών κλπ, είχαν μονοψήφιο 

αριθμό, υποδεικνύοντας έτσι, την εξάρτηση των ΜΜΕ, τόσο από τις τράπεζες για την 

χρηματοδότηση τους, όσο και από τα εσωτερικά τους κεφάλαια. 

 

Γράφημα 2.2. Ποσοστό ικανοποιητικής χρηματοδοτικής υποστήριξης ΜΜΕ ανά χώρα 

μέλος της ΕΕ (2005) 

 

 

Πηγή:European Commission (Flash Euro barometer No 174, p.6, 2005). 
                                                 
2Wilson, R. (2004) 
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Σύμφωνα με παρόμοια έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Ε.Ε. το 

2005, το 77% των ΜΜΕ (Γράφημα 2.2), που συμμετείχαν σε αυτήν, θεωρούσε ότι έχει 

ικανοποιητική χρηματοδότηση για τη προώθηση των επενδυτικών τους σχεδίων. 

Εντούτοις, μεταξύ των χωρών-μελών, εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις. 

Για παράδειγμα, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η 

Γερμανία το ποσοστό είναι περίπου 70%. Αντίθετα, σε χώρες του Βορρά όπως π.χ. η 

Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο το αντίστοιχο ποσοστό είναι 

πάνω από το 90%. Η ίδια έρευνα, έδειξε ότι ο τραπεζικός τομέας ήταν, η πιο 

συνηθισμένη πηγή κεφαλαίων για τις ΜΜΕ: 8 στις 10 ΜΜΕ που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα, στράφηκαν σε τραπεζικό ίδρυμα για να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη 

χρηματοδότηση. Παρόλα αυτά, μόνο μία στις δύο περίπου ΜΜΕ, θεωρούσε ότι η 

πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό είναι εύκολη. 

Παρόμοια αποτελέσματα, δίνει πρόσφατη έρευνα στον Καναδά. Συγκεκριμένα, 

έρευνα του Industry Canada (2009)3, έδειξε ότι το 64% των ΜΜΕ του δείγματος το 

2007, στράφηκε προς τον τραπεζικό τομέα για την ικανοποίηση των 

χρηματοοικονομικών αναγκών του. Σε αυτό συνέβαλε η προσπάθεια των 

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στον Καναδά για βελτίωση των υπηρεσιών και 

προϊόντων τους προς τις ΜΜΕ, όπως πιστωτικές κάρτες για επιχειρήσεις καθώς και η 

επιτάχυνση των αποφάσεων για χρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων με την 

εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων. Τέλος, άλλα ευρήματα έδειξαν ότι, η βελτίωση 

του τρόπου αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου των ΜΜΕ, επέτρεψε τους 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς να μειώσουν το κόστος συναλλαγής και να αυξηθεί ο 

αριθμός των ΜΜΕ οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τραπεζική πίστωση 

αποτελεσματικά 

Αντίθετα, σε χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται από λιγότερο αναπτυγμένα 

χρηματοοικονομικά συστήματα σε όρους ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης, η πρόσβαση 

των ΜΜΕ σε εξωτερική χρηματοδότηση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα τους. Όπως μάλιστα, αναφέρουν σε σχετική έρευνα τους οι Beck et al. 

(2004b), τα προβλήματα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ γίνονται ακόμα 

                                                 
3 Industry Canada, (2009), “Canada Small Business Financing Act, Comprehensive Review Report 2004-

2009”,Canada. 
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 πιο έντονα όταν υπάρχει υψηλός βαθμός κρατικής εμπλοκής και εποπτείας στο 

τραπεζικό σύστημα της χώρας. 

Σύμφωνα με την IADB (2005)4, οι ΜΜΕ σε χώρες της Νότιας Ασίας, της 

Λατινικής Αμερικής αλλά και της Ανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν υψηλότερους 

περιορισμούς χρηματοδότησης σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, από αυτούς που 

αντιμετωπίζουν ΜΜΕ σε χώρες του ΟΟΣΑ. Η έρευνα έδειξε ότι, η αστάθεια του ΑΕΠ, 

το υψηλό κρατικό χρέος και ο μικρός τραπεζικός ανταγωνισμός, αυξάνουν τα εμπόδια 

στην πρόσβαση για τραπεζική χρηματοδότηση, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα πάλι με την IADB , η ενίσχυση των δικαιωμάτων των πιστωτών σε νομικό 

επίπεδο, αυξάνει τη δυνατότητα των μικρών επιχειρήσεων να προσφύγουν σε τραπεζική 

χρηματοδότηση. 

Μία άλλη έρευνα από την ASΕAΝ5(2005), που διενεργήθηκε στα τέλη του 2004 

και στις αρχές του 2005 με τη συμμετοχή 77 χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων από τη 

Νοτιοανατολική Ασία, κατέληξε σε παρόμοια αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, 

η διστακτικότητα των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, η έλλειψη προστασίας των 

πιστωτών, η ξεπερασμένη νομοθεσία, ακόμα και η απουσία ενός κανονιστικού πλαισίου 

λειτουργίας για τις ΜΜΕ, αποτελούν εμπόδια για την χρηματοδότηση τους. 

Οι Coluzzi et al. (2012), χρησιμοποίησαν δεδομένα από την Παγκόσμια Τράπεζα 

για να εξηγήσουν τα αίτια των πιθανών χρηματοοικονομικών περιορισμών 500 ΜΜΕ 

από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία). Οι 

συγγραφείς υποστήριξαν ότι, νεότερες και μικρότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

περιορισμούς στη χρηματοδότηση τους εξαιτίας της μεγαλύτερης αδιαφάνειας που τις 

χαρακτηρίζει ενώ την ίδια στιγμή αναπτύσσονται γρηγορότερα από μεγαλύτερες και 

παλιότερες ΜΜΕ. Τέλος, η αύξηση των πωλήσεων για τις επιχειρήσεις του δείγματος, η 

οποία αντικατοπτρίζει τη σωστή επιλογή επενδυτικών σχεδίων, οδηγεί σε λιγότερους 

χρηματοοικονομικούς περιορισμούς.  

 Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης, για τις καινοτόμες ΜΜΕ (ΚΜΜΕ), οι οποίες 

ξεχωρίζουν γιατί έχουν προοπτικές μεγάλης ανάπτυξης και από τις οποίες προέρχονται 

ανακαλύψεις που συντελούν στην ραγδαία εξέλιξη της πληροφορικής και των 

                                                 
4Inter-American Development Bank 
5 Association of South Eastern Asian Nations 
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επικοινωνιών όπως επίσης και της βιοτεχνολογίας την τελευταία εικοσαετία. Στην 

αναφορά του OECD (2006), οι ΚΜΜΕ, ορίζονται ως οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες 

εκμεταλλεύονται την καινοτομία, προκειμένου να αναπτυχθούν αλλά και να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό που τις ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες 

ΜΜΕ, είναι οι εντονότεροι περιορισμοί χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν ακόμα 

και σε χώρες με αναπτυγμένα χρηματοοικονομικά συστήματα. Αυτό οφείλεται κυρίως 

στο γεγονός ότι η δραστηριότητα τους ξεκινάει από μηδενική βάση: αντίθετα από τις 

υπόλοιπες ΜΜΕ, οι οποίες προσφέρουν ένα δοκιμασμένο προϊόν ή υπηρεσία, οι ΚΜΜΕ 

προσφέρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, οπότε η απόδοση τους γίνεται ικανοποιητική 

σχετικά σε μεγάλο βάθος χρόνου. Συχνά οι επιχειρήσεις αυτές, χαρακτηρίζονται από 

επιχειρησιακά μοντέλα λειτουργίας και παρεχόμενες υπηρεσίες, που δεν έχουν 

εφαρμοστεί προηγουμένως, αυξάνοντας το βαθμό κινδύνου που τις χαρακτηρίζει και 

κάνοντας επιφυλακτικότερους τους παραδοσιακούς εξωτερικούς χρηματοδότες τους 

(π.χ. τράπεζες, κρατικές εγγυήσεις δανεισμού, χρηματιστήρια).  

Εμπειρικές μελέτες, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν αναζητήσει απαντήσεις 

σχετικά με τη διαφοροποίηση της ύπαρξης χρηματοδοτικού κενού, μεταξύ ΜΜΕ και 

ΚΜΜΕ. Ο Freel (2007), εξέτασε ένα δείγμα 256 ΜΜΕ οι οποίες αιτήθηκαν για 

τραπεζικά δάνεια τη περίοδο 1998-2001 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χρησιμοποιώντας ένα 

σύνολο μεταβλητών που προσδιορίζουν την καινοτομία, έδειξε ότι οι περισσότερο 

καινοτόμες επιχειρήσεις, είχαν λιγότερες πιθανότητες να αποκτήσουν τραπεζική 

χρηματοδότηση. Μάλιστα τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ισχυρότερα, όταν ως 

μέτρο προσδιορισμού της καινοτομίας, χρησιμοποιήθηκε το προϊόν ή η υπηρεσία. Στα 

ίδια συμπεράσματα κατέληξε και η Magri (2009), αναλύοντας ένα σύνολο 

επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και ένα υποσύνολο μικρών επιχειρήσεων 

(καινοτόμων και μη), στην Ιταλική επικράτεια, με μέγιστο αριθμό εργαζομένων τους 20 

για την περίοδο 1993-2000. Στην έρευνα της έδειξε ότι, οι ΚΜΜΕ του δείγματος 

βασίζονται περισσότερο σε εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης παρά σε δανειακή 

υποστήριξη σε σχέση με τις μη καινοτόμες ΜΜΕ.  
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2.4 Συμπεράσματα σχετικά με την ύπαρξη του χρηματοδοτικού κενού 

 

Η προοπτική εξωτερικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ, εξαρτάται από παράγοντες που 

επηρεάζουν τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση δανειακών κεφαλαίων. Η 

δυνατότητα των ΜΜΕ να χρησιμοποιούν κεφάλαια ή όχι από τον επίσημο 

χρηματοοικονομικό τομέα, εξαρτάται από το επίπεδο ενδιαφέροντος που δείχνουν οι 

χρηματοοικονομικοί οργανισμοί προς αυτές, όπως οι τράπεζες. Ένα από τα 

σημαντικότερα θέματα που πρέπει να εξασφαλίσουν οι πιστωτές είναι η μεγιστοποίηση 

της πιθανότητας εξυπηρέτησης του δανείου που έχουν δώσει. Είναι πολύ πιθανό, οι 

ΜΜΕ να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση σε πιο ριψοκίνδυνη τοποθέτηση 

αυξάνοντας το κίνδυνο μη αποπληρωμής του. Σε αυτή τη περίπτωση, εμφανίζονται 

όπως θα δούμε παρακάτω, προβλήματα αντιπροσώπευσης μεταξύ των πιστωτών και 

των ΜΜΕ. 

Από την άλλη πλευρά, οι ΜΜΕ πρέπει να έχουν τα κίνητρα να μειώσουν την 

ασύμμετρη πληροφόρηση που τις χαρακτηρίζει προβάλλοντας με διαφανή τρόπο τη 

λειτουργία τους έτσι ώστε να κινητοποιήσουν τις τράπεζες και άλλους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να ασχοληθούν μαζί τους 

Επιπλέον, τα διαφορετικά κανονιστικά πλαίσια και επίπεδα οικονομικής 

ανάπτυξης, που χαρακτηρίζουν τις λειτουργίες χωρών ή ενώσεων, οδηγούν και σε 

διαφορετική αντίληψη σχετικά με το χρηματοδοτικό κενό των ΜΜΕ. Σύμφωνα λοιπόν 

με τον ΟΟΣΑ (2006), η έννοια του χρηματοδοτικού κενού μπορεί να ερμηνευτεί με ένα 

από τους παρακάτω τρόπους: 

i) Σε κάποιες χώρες, οι ΜΜΕ αδυνατούν να αποκτήσουν χρηματοδότηση λόγων 

των δομικών αδυναμιών του χρηματοοικονομικού συστήματος. Αυτό το φαινόμενο 

είναι ιδιαίτερα έντονο σε οικονομίες που χαρακτηρίζονται ως αναδυόμενες ή τα 

χρηματοοικονομικά τους συστήματα είναι σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενα από το κράτος. 

Παρά το γεγονός ότι και σε αυτές τις χώρες, οι ΜΜΕ συμβάλλουν στην απασχόληση 

και στη παραγωγική διαδικασία, ο χαρακτήρας τους παραμένει οικογενειακός, και οι 

προοπτικές ανάπτυξής τους είναι χαμηλές. Σε αυτή τη περίπτωση οι ΜΜΕ, αντίθετα 

από ότι συμβαίνει σε αναπτυγμένες οικονομίες, χαρακτηρίζονται από χαμηλή 

παραγωγικότητα και οι προσπάθειες τους εστιάζονται στην επιβίωση τους και όχι στην 

καινοτομική δραστηριότητα. 
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ii) Σε άλλες χώρες, η τραπεζική χρηματοδότηση των ΜΜΕ θεωρείται επαρκής, 

αλλά υπάρχει κενό στην χρηματοδότηση μέσω των χρηματιστηριακών αγορών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Ευρωπαϊκός Ηπειρωτικός χώρος. Αν και δεν 

υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μια αγορά που βασίζεται στο τραπεζικό σύστημα, 

αντιμετωπίζει περισσότερα προβλήματα στην οικονομική της ανάπτυξη από μία άλλη 

που βασίζεται στις χρηματιστηριακές αγορές, υπάρχει μία τάση σε παγκόσμιο επίπεδο 

της εδραίωσης των αγορών κεφαλαίου. Σε αυτή τη περίπτωση, γενικά η αναδιάρθρωση 

του οικονομικού περιβάλλοντός και ειδικότερα η μεταβολή των χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων προς τις ΜΜΕ, θεωρείται επιτακτική. 

iii) Η έννοια του χρηματοδοτικού κενού, σε κάποια κράτη μπορεί να μην έχει σχέση 

με χρηματοοικονομικούς περιορισμούς, αλλά περισσότερο με την έλλειψη δυναμισμού 

και καινοτομικών δραστηριοτήτων. Σε μια τέτοια περίπτωση ο αντικειμενικός σκοπός 

είναι η άσκηση πολιτικής για την ανάπτυξη καινοτόμων ΜΜΕ, παρά η αναδιάρθρωση 

του χρηματοοικονομικού τομέα. 

iv) Τέλος, μια μικρή μερίδα κρατών έχει επιτύχει αλλαγές οι οποίες ευνοούν τον 

υψηλό βαθμό ανάπτυξης των ΜΜΕ και οι οποίες μπορούν να παίξουν τον ρόλο του 

οδηγού για άλλα κράτη που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις πρακτικές τους. Τα κράτη 

αυτά, πρέπει να αναθεωρούν τις πολιτικές τους απέναντι στις ΜΜΕ, προκειμένου να 

ανταγωνιστούν κράτη που επιτυγχάνουν παρόμοιο βαθμό ανάπτυξης στο τομέα των 

ΜΜΕ. 

Η συνεχώς αυξανόμενη έμφαση που δίνεται στις ΜΜΕ ως μια από τις 

σημαντικές πηγές ανάπτυξης και δυναμισμού της οικονομίας, έχει στρέψει το 

ενδιαφέρον στην αποτελεσματικότητα του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτής της μορφής των επιχειρήσεων. Η αποτελεσματική 

και αποδοτική χρηματοδότηση των ΜΜΕ αποτελεί το σημείο κλειδί για την 

εξασφάλιση της ανάπτυξης και της προοπτικής οι ΜΜΕ να γίνουν ανταγωνιστικές αλλά 

και να επεκταθούν. Οι Carpenter & Petersen (2002), στην έρευνα τους έδειξαν ότι η 

διαθεσιμότητα χρηματοδότησης που έχουν οι ΜΜΕ επηρεάζει την αναπτυξιακή τους 

δυναμική. 

Οι Keasy & Mc Guiness (1990), υποστήριξαν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ 

εξωτερικής χρηματοδότησης και της επιχειρηματικής επίδοσης. Πιο συγκεκριμένα, 
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έδειξαν ότι η τραπεζική δανειοδότηση προς τις ΜΜΕ έχει καλύτερη απόδοση για τις 

επιχειρήσεις από ότι άλλες πηγές χρηματοδότησης. Δεδομένου ότι, υπάρχει ένα 

χρηματοδοτικό κενό για άντληση χρηματοδότησης μέσα από κεφαλαιαγορές για τις 

ΜΜΕ, η πλειοψηφία αυτών των επιχειρήσεων στηρίζεται στην τραπεζική 

δανειοδότηση. 

Αυτό το κενό οι ΜΜΕ προσπαθούν να το καλύψουν αντλώντας εξωτερική 

χρηματοδότηση από τον τραπεζικό τομέα. Είναι αναγκαίο λοιπόν για να γίνει 

κατανοητό το κενό χρηματοδότησης να εξεταστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται 

τόσο οι τράπεζές ως πάροχοι χρηματοδότησης αλλά και οι ΜΜΕ ως αποδέκτες των 

τραπεζικών κεφαλαίων καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν την 

αποδοχή. 

 

2.5 Ασύμμετρη Πληροφόρηση και Θεωρίες χρηματοδοτικής συμπεριφοράς των 

ΜΜΕ 

 

Η θεώρηση της ασύμμετρης πληροφόρησης, εξετάζει αποφάσεις σχετικές με 

συναλλαγές, όπου το ένα μέρος (συναλλασσόμενος), έχει καλύτερη ή περισσότερη 

πληροφόρηση από το άλλο. Αυτό, οδηγεί σε μία ανισορροπία ισχύος μεταξύ των 

συναλλασσόμενων και μπορεί να προκαλέσει είτε τη ματαίωση της συναλλαγής είτε τη 

λανθασμένη κατανομή των διαθέσιμων πόρων.  

Η έννοια της ασύμμετρης πληροφόρησης, πρωτοαναφέρθηκε από τον Akerlof 

(1970). Ο Akerlof εξήγησε την ασύμμετρη πληροφόρηση, χρησιμοποιώντας ως 

παράδειγμα την αγορά αυτοκινήτων. Η βασική του θέση ήταν ότι, ένας αγοραστής 

χρησιμοποιεί κάποιες στατιστικές μετρήσεις προκειμένου να υπολογίσει την αξία μίας 

ομάδας ομοειδών προϊόντων για την οποία ενδιαφέρεται. Έτσι, ο αγοραστής γνωρίζει το 

μέσο όρο ποιότητας ολόκληρης της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, ο πωλητής που 

εμπλέκεται σε αυτή τη συναλλαγή, έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το συγκεκριμένο 

προϊόν που πουλάει. Αυτή η ασυμμετρία στην πληροφόρηση, σύμφωνα με τον Akerlof, 

δίνει το κίνητρο στον πωλητή να πουλήσει αγαθά χαμηλότερης ποιότητας από την μέση 

ποιότητα της αγοράς6. Η ανισορροπία ισχύος που δημιουργείται μεταξύ του αγοραστή 

και του πωλητή μπορεί να οδηγήσει σε μη ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ο συγγραφέας 

                                                 
6 Βλέπε Παπαναστασίου (2008). 
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κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ο βαθμός εμπιστοσύνης μεταξύ του αγοραστή και 

πωλητή είναι πολύ σημαντικός για την ολοκλήρωση ή όχι μίας αγοραπωλησίας. Επίσης, 

επισήμανε ότι ο διαχωρισμός καλής και κακής ποιότητας πληροφορίας, είναι μια πολύ 

δύσκολη διαδικασία στον επιχειρηματικό χώρο, αποτελεί χαρακτηριστικό του γνώρισμα 

όπως επίσης και ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της αβεβαιότητας. Σύμφωνα με την 

θεώρηση της ασύμμετρης πληροφόρησης (information asymmetry), η ανισορροπία 

ισχύος μεταξύ των συναλλασσόμενων είναι σύνηθες φαινόμενο, καθώς ο αγοραστής 

έχει συχνά λιγότερη πληροφόρηση από τον πωλητή. 

 Αυτό το κενό πληροφόρησης που εμφανίζεται μεταξύ των συναλλασσομένων 

πλευρών, δημιουργεί δύο σημαντικά προβλήματα στις χρηματοπιστωτικές αγορές: α) Το 

πρόβλημα της δυσμενούς επιλογής (adverse selection), το οποίο δημιουργείται πριν τη 

συναλλαγή (ex ante) και β) το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου (moral hazard), το οποίο 

δημιουργείται μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής (ex post). 

α) Η δυσμενής επιλογή εμφανίζεται πριν την συναλλαγή των δύο μερών, των 

χρηματοδοτών και των δανειοληπτών. Συνήθως, οι δυνητικοί δανειολήπτες που 

αναζητούν επίμονα χρηματοδότηση προτείνοντας επενδυτικά σχέδια με υψηλή 

αναμενόμενη απόδοση, έχουν και τη μεγαλύτερη πιθανότητα να προσελκύσουν 

χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα όμως παρουσιάζουν και μεγάλη πιθανότητα αποτυχίας 

λόγω του υψηλότερου πιστωτικού κίνδυνου που τους χαρακτηρίζει. Έτσι συχνά οι 

πιστωτές οδηγούνται σε ζημιογόνες χρηματοδοτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, οι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πολύ πιθανό να αποφύγουν την προσφορά δανείων, 

ακόμα και αν στην αγορά υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν χαμηλό πιστωτικό 

κίνδυνο και αξιόλογα επενδυτικά σχέδια. 

β) Το πρόβλημά του ηθικού κινδύνου (Arrow, 1963), αφορά στην περίοδο μετά 

την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μετά τη σύναψη του δανείου, οι δανειολήπτες 

έχουν ισχυρό κίνητρο να επιλέξουν επενδυτικές κινήσεις, διαφορετικές από αυτές που 

αρχικά πρότειναν στον πιστωτή. Αν και είναι συχνά επιλογές υψηλότερης 

αναμενόμενης απόδοσης, εντούτοις παρουσιάζουν και υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο. 

Μία τέτοια επιλογή αυξάνει τη πιθανότητα, ένας δανειολήπτης να μην μπορέσει να 

ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις. Η πιθανότητα αυτή οδηγεί τους 
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δανειστές στο περιορισμό ή ακόμα στη πλήρη διακοπή των χρηματοδοτήσεων (Μishkin 

& Eakins,1998, Stiglitz & Weiss, 1981). 

2.6 Η διαχείριση των προβλημάτων Ασύμμετρης Πληροφόρησης από τα τραπεζικά 

ιδρύματα 

 

Για την διαχείριση των προβλημάτων της ασύμμετρης πληροφόρησης, οι τράπεζες 

προβαίνουν σε υιοθέτηση μίας σειράς τεχνικών και τακτικών διαδικασιών. 

Συγκεκριμένα εφαρμόζουν: α) διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, β) έλεγχο 

της εφαρμογής της δανειακής σύμβασης, γ) καλλιέργεια μακροχρόνιων σχέσεων με 

τους πελάτες, δ) χρήση ενυπόθηκων εγγυήσεων, ε) τεχνικές περιορισμού της πίστωσης.  

α) Η διαδικασία αξιολόγησης που θα ακολουθήσει η τράπεζα για την αποφυγή 

δυσμενών επιλογών, προϋποθέτει τον αποκλεισμό των επιχειρήσεων οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από υψηλό πιστωτικό κίνδυνο και την επιλογή εκείνων των 

επιχειρήσεων όπου τα επενδυτικά τους σχέδια θα είναι κερδοφόρα. Η 

αποτελεσματικότητα αυτής της επιλεκτικής διαδικασίας, εξαρτάται από τη συλλογή 

αξιόπιστων πληροφοριών για τους πιθανούς δανειολήπτες. 

β) Προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο ηθικός κίνδυνος, τα τραπεζικά ιδρύματα 

προχωρούν σε επιβολή περιοριστικών κανόνων για τη χρήση των δανειακών 

κεφαλαίων, εμποδίζοντας έτσι τους δανειολήπτες να εμπλακούν σε δραστηριότητες 

υψηλού κινδύνου. Η ύπαρξη των περιοριστικών αυτών κανόνων και η ενεργοποίηση 

τους σε περίπτωση διαφορετικής χρήσης του δανείου από αυτή για την οποία έχει 

συναφθεί, δίνει την εξασφάλιση στις τράπεζες, ότι οι δανειζόμενοι δεν θα εμπλακούν σε 

επιζήμιες δραστηριότητες. 

γ) Ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης της ασύμμετρης πληροφόρησης, είναι η 

εδραίωση μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των συναλλασσόμενων μερών. Μέσα από 

αυτή τη συνεχόμενη αλληλεπίδραση, μια επιχείρηση παρέχει στον δανειστή ουσιαστική 

πληροφόρηση. Η πληροφόρηση αυτή συμβάλλει στη μείωση του κόστους συλλογής 

πληροφοριών και την αύξηση της χρηματοδοτικής διαθεσιμότητας. Οι Petersen & Rajan 

(1994), υποστήριξαν ότι η θετική επίδραση που έχει η μακροχρόνια σχέση μεταξύ 

τραπεζών και επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της ασύμμετρης πληροφόρησης, αφορά 

πρώτον, το χρονικό διάστημα στο οποίο η επιχείρηση εξυπηρετείται δανειακά από μια 

τράπεζα. Όσο μεγαλύτερο είναι τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες αυτής της επιχείρησης 
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να είναι βιώσιμη και ο ιδιοκτήτης της να είναι αξιόπιστος (Diamond, 1991). Σε μία 

τέτοια περίπτωση η τράπεζα μπορεί να επεκτείνει της χρηματοδοτική της 

δραστηριότητα προς την επιχείρηση.  

Δεύτερον, μια σχέση μπορεί να εδραιωθεί και μέσα από την χρήση 

διαφορετικών τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις, εκτός από τα 

δάνεια που χρησιμοποιούν, μπορεί να διατηρούν στη τράπεζα λογαριασμούς, όψεως ή 

αποταμιευτικούς. Εποπτεύοντας τις κινήσεις αυτών των λογαριασμών, η τράπεζα έχει 

τη δυνατότητα να σχηματίσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την λειτουργία της 

επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο, η πληροφορία που αποκτά η τράπεζα για τον πελάτη 

της προέρχεται από περισσότερες πηγές, και αυτό επιδρά θετικά στη διαθεσιμότητα 

κεφαλαίων προς την επιχείρηση (Petersen & Rajan,1994) 

δ) Οι απαιτήσεις σε ενυπόθηκες εγγυήσεις από την πλευρά των τραπεζικών 

ιδρυμάτων, επίσης μειώνουν τα προβλήματα της ασύμμετρης πληροφόρησης. Οι 

εγγυήσεις αυτές, ουσιαστικά ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις των δυσμενών επιλογών, 

λόγω της μείωσης των ζημιών που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα τραπεζικά ιδρύματα σε 

περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου. Με την ρευστοποίηση των 

ενυπόθηκων εγγυήσεων του δανειζόμενου σε περίπτωση που φανεί αφερέγγυος, μια 

τράπεζα μπορεί να καλύψει ένα τουλάχιστον μέρος της ζημιάς που προκλήθηκε εις 

βάρος της. Επομένως, οι ενυπόθηκες εγγυήσεις προσφέρουν στις τράπεζες μία 

σημαντική προστασία και αποτελούν συνήθως αναπόσπαστο μέρος της τραπεζικής 

χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις. 

O Bester (1987), μάλιστα υποστήριξε ότι οι ενυπόθηκες εγγυήσεις που 

απαιτούνται από τις τράπεζες, λειτουργούν ουσιαστικά ως ένας μηχανισμός επιλογής σε 

αγορές με ανεπαρκείς πληροφορίες, διότι μόνο οι χαμηλού κινδύνου δανειζόμενοι είναι 

πρόθυμοι να αποδεχτούν δανειακά συμβόλαια με όρους που περιλαμβάνουν ενυπόθηκες 

εγγυήσεις. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος της δυσμενούς επιλογής από την πλευρά των 

τραπεζών. Επιπλέον, περιορίζεται και ο ηθικός κίνδυνος, διότι οι δανειολήπτες 

αποφεύγουν τα επενδυτικά σχέδια υψηλότερου κινδύνου: σε περίπτωση αδυναμίας 

αποπληρωμής των δανειακών τους υποχρεώσεων λόγω αποτυχίας των σχεδίων τους, θα 

υποχρεώνονταν σε απώλεια του υποθηκευμένου στοιχείου τους.  



 

29 

 

ε) Τέλος, ένα συνηθισμένο εργαλείο με το οποίο οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τις 

αρνητικές επιδράσεις της ασύμμετρης πληροφόρησης είναι ο περιορισμός των 

πιστώσεων προς τους πελάτες τους. Ο περιορισμός των πιστώσεων, μπορεί έχει δύο 

μορφές: 1) ολική άρνηση χορήγησης πίστωσης και 2) μερικό περιορισμό των 

πιστώσεων. 

Στην περίπτωση της ολικής άρνησης, το τραπεζικό ίδρυμα δεν παρέχει καμία 

πίστωση προς τους υποψήφιους δανειστές, ακόμα και αν οι τελευταίοι είναι πρόθυμοι 

να επιβαρυνθούν με υψηλότερα επιτόκια. Σε αυτή τη περίπτωση το πρόβλημα της 

δυσμενούς επιλογής γίνεται ακόμα πιο οξύ: Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα κινηθούν να 

αποκτήσουν δανειοδότηση με υψηλότερο επιτόκιο, είναι συνήθως αυτές που 

χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου και τα επενδυτικά τους σχέδια έχουν λίγες 

πιθανότητες επιτυχίας. Οι Stiglitz & Weiis (1981) υποστήριξαν, ότι μία τράπεζα κάτω 

από συνθήκες ασύμμετρης πληροφόρησης δεν μπορεί να ελέγχει τις ενέργειες των 

πιθανών δανειοληπτών της, όπως επίσης και ότι αυτό που την ενδιαφέρει πρωτίστως 

είναι η επιλογή των δανειζομένων με το χαμηλότερο κίνδυνο. Αυξάνοντας τα επιτόκια 

από ένα σημείο και μετά η απόδοση της αναμένεται να μειωθεί, γιατί οι μόνοι που θα 

επιθυμούν να αντλήσουν κεφάλαια, είναι αυτοί που έχουν και τις περισσότερες 

πιθανότητες αποτυχίας, άρα και αδυναμίας αποπληρωμής των δανειακών τους 

υποχρεώσεων 

 

Γράφημα 2.3:Βέλτιστο Τραπεζικό Επιτόκιο. 

  

Πηγή: Stiglitz J. & Weiss A.,(1981,p: 394). 
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Όπως φαίνεται στο γράφημα 2.3, το επιτόκιο (r) στο οποίο επιτυγχάνεται η 

μέγιστη αναμενόμενη τραπεζική απόδοση ονομάζεται βέλτιστο επιτόκιο. Από εκείνο το 

σημείο και μετά, η τράπεζα δεν επιθυμεί να χρηματοδοτήσει κανέναν δυνητικό 

δανειολήπτη γατί θα μειώσει την αναμενόμενη απόδοση της. Σε αυτή τη περίπτωση 

έχουμε, πλήρη άρνηση από τη πλευρά της τράπεζας να δώσει οποιοδήποτε ποσό 

δανείου. 

Στη δεύτερη περίπτωση περιορισμού των πιστώσεων, τα τραπεζικά ιδρύματα δεν 

διακόπτουν πλήρως τη χρηματοδότηση των δανειοληπτών, αλλά περιορίζουν την 

ποσότητα του δανείου που χορηγούν σε κάθε πελάτη τους. Με αυτό τον τρόπο 

καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν τις επιδράσεις του ηθικού κινδύνου. Χορηγώντας 

δάνεια σε ποσότητα λιγότερη από αυτήν που επιθυμούν οι επιχειρήσεις, ουσιαστικά τις 

υποχρεώνουν, να αποφύγουν επενδυτικά σχέδια με χαμηλή πιθανότητα επιτυχίας και 

κατ’ επέκταση πιθανή αδυναμία εξόφλησης των υποχρεώσεων τους. Αυτή η αδυναμία 

αποπληρωμής θα οδηγούσε σε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των 

δανειοληπτών και ενδεχομένως σε μία διαφορετική συμπεριφορά της τράπεζας σε 

μελλοντικές αιτήσεις τους για δανεισμό. 

 

2.7 Η χρηματοδοτική συμπεριφορά των ΜΜΕ 

 

Όπως προαναφέρθηκε, κύρια αιτία για την περιορισμένη πρόσβαση των ΜΜΕ στη 

χρηματοδότηση, είναι η αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει τον τρόπο λειτουργίας τους, και 

ιδιαίτερα η φτωχή ποιότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που μπορούν να 

δώσουν στους δυνητικούς εξωτερικούς επενδυτές. 

Αντίθετα με τις μεγάλες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, οι 

ΜΜΕ δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματιστηριακές αγορές. Η δυσκολία απόκτησης 

εξωτερικών κεφαλαίων, εμποδίζει τις ΜΜΕ να αποκτήσουν στοιχεία του ενεργητικού 

που συμβάλλουν στην αύξηση της κερδοφορίας τους και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση 

της αναπτυξιακής τους πορείας. 

Επιπλέον οι ΜΜΕ, ιδιαίτερα οι νεότερες εξ αυτών συνήθως δεν διαθέτουν 

ελεγχόμενες οικονομικές καταστάσεις και αναφορές όπως οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

Επίσης, δεν διαθέτουν επαρκή πάγια για να χρησιμοποιηθούν ως ενυπόθηκες εγγυήσεις, 

και τέλος έχουν μικρό πιστωτικό αρχείο ή ιστορικό κερδοφορίας στο οποίο μπορούν να 
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βασιστούν οι εξωτερικοί επενδυτές. Ακόμα και σε βάθος χρόνου, οι ΜΜΕ είναι πιθανό 

να παραμείνουν πιο αδιαφανείς από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, διότι οι 

δραστηριότητες τους δεν είναι γνωστές και γιατί η μεγάλη τους πλειοψηφία δεν είναι 

εισηγμένη σε χρηματιστηριακές αγορές (Berger & Udell, 1998). 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη χρηματοδοτική 

συμπεριφορά των ΜΜΕ, είναι ότι συχνά ο ιδιοκτήτης τους είναι αυτός που ασκεί τη 

διοίκηση της και όχι κάποιος επαγγελματίας μάνατζερ. Σε μία επιχείρηση διοικούμενη 

από επαγγελματίες, η αποστροφή κινδύνου που χαρακτηρίζει τον μάνατζερ 

ενδεχομένως να τον οδηγήσει σε ασφαλέστερες στρατηγικές σε σχέση με αυτές που 

επιθυμούν οι ιδιοκτήτες. Σε αυτή την περίπτωση οι ωφελημένοι είναι οι πιστωτές της 

επιχείρησης. Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες-μάνατζερ των ΜΜΕ, δεν χαρακτηρίζονται από 

αυτή την αποστροφή κινδύνου και επομένως είναι πιο εύκολο για αυτούς να 

μεταφέρουν το κίνδυνο στους πιστωτές τους (Berger & Udell, 2005). 

Επιπλέον, συχνά ο ιδιοκτήτης μίας ΜΜΕ δεν διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις 

σχετικά με την χρηματοοικονομική διοίκηση ενός οργανισμού (Sian & Roberts, 2009). 

Ένα μικρό ποσοστό ιδιοκτητών ΜΜΕ, έχουν την ικανότητα να κατανοούν τα στοιχεία 

των οικονομικών καταστάσεων τους και για αυτό το λόγο στηρίζονται σε εξωτερικούς 

συνεργάτες, π.χ. τους λογιστές τους ή ακόμα και στις τράπεζες προκειμένου να τους 

εξηγήσουν αναλυτικότερα την εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης της 

επιχείρησης τους (Collis & Jarvis, 2000). Εντούτοις, οι γνώσεις πάνω σε θέματα που 

έχουν να κάνουν με την οικονομική επίδοση μιας ΜΜΕ από την πλευρά των 

ιδιοκτητών, είναι μείζονος σημασίας για την επιβίωση και την ανάπτυξη της (Fadzlina 

& Fikri, 2010). Η παραπάνω διαπίστωση σε συνδυασμό με τη περιορισμένη παρουσία 

των ΜΜΕ στις χρηματιστηριακές αγορές καθιστούν επιτακτική την ανάγκη των 

ιδιοκτητών των ΜΜΕ να κατανοούν και να ελέγχουν με αποτελεσματικό τρόπο την 

χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης τους με σκοπό την καλύτερη σχέση και 

επικοινωνία με τους δανειστές τους (Collis & Jarvis, 2000). 

Η έλλειψη ποιοτικής πληροφορίας που χαρακτηρίζει τις ΜΜΕ, καθιστά την 

εξωτερική χρηματοδότηση τους, ένα επικίνδυνο εγχείρημα, με το οποίο οι περισσότεροι 

επενδυτές δεν είναι πρόθυμοι ασχοληθούν. Όπως αναφέρουν οι Lean & Tucker (2001), 

αυτό το έλλειμμα στην πληροφόρηση που χαρακτηρίζει τις ΜΜΕ, οδηγεί σε αδυναμία 
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προβολής των επενδυτικών τους σχεδίων προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έτσι, οι 

ΜΜΕ αναγκάζονται να στρέφονται σε εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης ή κάνουν 

εκτενή χρήση βραχυπρόθεσμης εξωτερικής χρηματοδότησης (δάνεια κεφαλαίου 

κίνησης, εμπορευματική πίστωση κλπ), οι οποίες είναι ακριβότερες από τις 

μακροχρόνιες. Ο περιορισμένος βαθμός πρόσβασης στην εξωτερική χρηματοδότηση για 

τις ΜΜΕ και οι επιπτώσεις που έχει αυτό στην ανάπτυξη τους τόσο στις αναπτυγμένες 

όσο και στις υπό ανάπτυξη οικονομίες, έχει επισημανθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία 

(π.χ. Berger & Udell, 1998, Galindo & Schiantarelli, 2003) όπως επίσης και ότι, οι 

ΜΜΕ αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια ανάπτυξης σε σχέση με τις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις (Schiffer & Weber, 2001). 

Η πλειοψηφία των εμπειρικών ερευνών που διερευνά τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της χρηματοδοτικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, συνήθως εξετάζει 

μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια και αντλούν κεφαλαία 

από αυτά για να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Η έμφαση αυτή στις 

μεγάλες επιχειρήσεις, είχε ως αποτέλεσμα το μικρότερο ενδιαφέρον προς τις νεότερες 

και μικρότερες εταιρείες (Zingales, 2000). Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, η 

αναγνώριση της σπουδαιότητας των ΜΜΕ για την ανάπτυξη της οικονομίας και την 

καταπολέμηση της ανεργίας, οδήγησε σε αύξηση του ενδιαφέροντος σχετικά με τις 

χρηματοοικονομικές τους επιλογές (Mac an Bhaird & Lucey 2010). Θεωρητικές 

προσεγγίσεις, οι οποίες εξηγούν τη χρηματοδοτική συμπεριφορά κυρίως των μεγάλων 

επιχειρήσεων, χρησιμοποιούνται πλέον τα τελευταία χρόνια, για να εξηγήσουν τη 

χρηματοοικονομική συμπεριφορά των ΜΜΕ. Αυτές οι προσεγγίσεις, εστιάζουν στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ, όπως αυτά διαμορφώνονται υπό το πρίσμα της 

ύπαρξης υψηλού βαθμού ασύμμετρης πληροφόρησης. Δύο από τις βασικότερες 

προσεγγίσεις που υιοθετούνται για το σκοπό αυτό είναι: α) η Θεώρηση της Ιεραρχικής 

Ταξινόμησης και Επιλογής Κεφαλαίων (pecking order theory). Σύμφωνα με αυτή την 

θεώρηση, όταν οι εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης της επιχείρησης δεν επαρκούν για 

τις επενδυτικές ανάγκες της, τότε η επιχείρηση οδηγείται στην αναζήτηση εξωτερικών 

πηγών, β) Η Θεώρηση της Αντιπροσώπευσης (Agency Theory). Πρόκειται για μία 

προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη της, τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών και του 
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μάνατζμεντ της επιχείρησης καθώς επίσης και του πιθανού κόστους αντιπροσώπευσης 

που επιβαρύνει την επιχείρηση. 

 

α) H θεώρηση της Ιεραρχικής Ταξινόμησης και Επιλογής και ΜΜΕ 

 

Η θεώρηση της Ιεραρχικής Ταξινόμησης και Επιλογής (Θ.Ι.Τ.Κ.Ε.), αναφέρεται στις 

πιθανές επιδράσεις που έχει η ασύμμετρη πληροφόρηση πάνω στις χρηματοδοτικές 

επιλογές των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τους Myers (1984), και Myers & Majluf 

(1984), μία επιχείρηση που επιθυμεί να χρηματοδοτήσει τα επενδυτικά της σχέδια, 

προτιμά την εσωτερική χρηματοδότηση από την εξωτερική. Αν όμως υποχρεωθεί να 

χρησιμοποιήσει εξωτερική χρηματοδότηση εξαιτίας ενδεχομένως της εξάντλησης των 

εσωτερικών της διαθέσιμων, τότε επιλέγει τη φθηνότερη εξωτερική πηγή, ξεκινώντας 

από την τραπεζική χρηματοδότηση και καταλήγει τελευταία στην έκδοση μετοχών. 

Οι προαναφερόμενοι συγγραφείς, εξέτασαν την χρηματοοικονομική 

συμπεριφορά μίας εισηγμένης στο χρηματιστήριο επιχείρησης, κάτω από συνθήκες 

ασύμμετρης πληροφόρησης σε σχέση με τους δυνητικούς εξωτερικούς επενδυτές της. Η 

επιλογή που έχει να κάνει η διοίκηση της επιχείρησης προκειμένου να χρηματοδοτήσει 

μία επένδυση είναι είτε να χρησιμοποιήσει τα παρακρατούμενα κέρδη της είτε να 

εκδώσει μετοχές. Τα κύρια συμπεράσματα τους είναι:  

 

1. Γενικά είναι προτιμότερο να εκδίδονται ασφαλείς τίτλοι χαρτοφυλακίου από ότι 

επικίνδυνοι. Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τις χρηματαγορές για 

εξωτερική χρηματοδότηση, αλλά όπου είναι δυνατόν οι νέες μετοχές να 

παραμένουν στους ίδιους μετόχους. Ακριβώς για αυτό, η εξωτερική 

χρηματοδότηση με δάνειο είναι προτιμότερη από την χρηματοδότηση μέσω 

έκδοσης νέων μετοχών διότι αποκλείεται η πιθανότητα να εμφανισθεί 

καινούριος μέτοχος-ιδιοκτήτης. 

2. Οι εταιρίες των οποίων οι επενδυτικές ευκαιρίες ξεπερνούν τις λειτουργικές 

ταμειακές ροές και δεν έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν χαμηλού 

κινδύνου δανεισμό, είναι πιθανό να παραιτηθούν από την επενδυτική ευκαιρία 

που τους παρουσιάζεται.  
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3. Οι εταιρίες μπορούν να δημιουργήσουν ένα χρηματικό απόθεμα, περιορίζοντας 

τα μερίσματα όταν δεν υπάρχουν καλές επενδυτικές ευκαιρίες. Το 

παρακρατούμενο ρευστό παίζει το ρόλο εμπορεύσιμων μετοχών ή εγγύησης για 

μελλοντικές δανειακές ανάγκες. 

4. Μια επιχείρηση ενδεχομένως είναι καλύτερο να μην αποδίδει μερίσματα εάν στο 

ίδιο διάστημα, πρέπει να καλύψει ανάγκες ρευστότητας πουλώντας μετοχές ή 

κάποιο άλλο είδος χρεογράφου με αυξημένο κίνδυνο. 

Η θεώρηση της ιεραρχικής ταξινόμησης και επιλογής, προκύπτει ως αποτέλεσμα 

της ασύμμετρης πληροφόρησης στις χρηματοοικονομικές αγορές. Βασίζεται στην 

υπόθεση, ότι οι διοικήσεις των επιχειρήσεων συνήθως έχουν καλύτερες πληροφορίες 

σχετικά με την αξιοπιστία και τις προοπτικές των εταιρειών τους, από ότι οι εξωτερικοί 

επενδυτές. Μια ενδεχόμενη απόφαση για έκδοση νέων μετοχών από τη πλευρά της 

διοίκησης, εκλαμβάνεται από τους υποψήφιους επενδυτές ως αρνητικό σημάδι, διότι 

θεωρούν ότι σκοπός της διοίκησης είναι να μεγιστοποιήσει την αξία των παλαιών 

μετόχων. Πιο συγκεκριμένα, η ορθολογική υπόθεση των εξωτερικών επενδυτών είναι 

ότι, η επιχείρηση εκδίδει υπερτιμημένες μετοχές. Αυτή η αντίληψη που εκλαμβάνεται 

ως πληροφόρηση από τους εξωτερικούς επενδυτές, οδηγεί στην υποτίμηση της αξίας 

της μετοχής. Έτσι, η διοίκηση της επιχείρησης, η οποία επιδιώκει την άντληση 

εξωτερικών κεφαλαίων, θα προτιμήσει την έκδοση μετοχών μόνο αν η παρούσα αξία 

της επένδυσης είναι υψηλότερη από το κόστος που θα προκληθεί από την έκδοση των 

υποτιμημένων μετοχών. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και όταν παρουσιάζονται στην 

επιχείρηση σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, δεν θα χρηματοδοτηθούν, μέσω έκδοσης 

νέων μετοχών εφόσον η υποτίμηση της αξίας των μετοχών υπερβαίνει τα πιθανά οφέλη 

της επένδυσης.  

Εμπειρικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την αρνητική σχέση, μεταξύ έκδοσης 

νέων μετοχών και της τιμής τους. Οι Asquith & Mullins (1986), για παράδειγμα, έδειξαν 

μια πτώση της τιμής των μετοχών κατά 3% κατά μέσο όρο, λόγω της ανακοίνωσης για 

έκδοση νέων μετοχών. Το δείγμα της έρευνας τους περιελάμβανε 531 ανακοινώσεις για 

διάθεση μετοχών την περίοδο 1963-1981 και αφορούσε εισηγμένες επιχειρήσεις στο 

χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και της Αλμπέρτα. Προκειμένου έτσι να αποφευχθούν 
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προβλήματα υποεπένδυσης (underinvestment problems7), οι επιχειρήσεις ψάχνουν 

χρηματοδότηση για ένα νέο επενδυτικό σχέδιο, μέσα από εσωτερικές πηγές ή χαμηλού 

κινδύνου δανεισμό. 

Η Θ.Ι.Τ.Κ.Ε. λοιπόν, προβλέπει μία ιεραρχική ταξινόμηση στις 

χρηματοοικονομικές αποφάσεις της επιχείρησης. Αυτή η ιεραρχική ταξινόμηση ξεκινάει 

με την επιλογή χρηματοοικονομικών πηγών που επηρεάζονται λιγότερο από τα 

προβλήματα πληροφόρησης και την ίδια στιγμή εμπεριέχουν λιγότερο κίνδυνο. Έτσι, οι 

επιχειρήσεις προτιμούν κατά σειρά τα εσωτερικά κεφάλαια, κατόπιν, τα χαμηλού 

κινδύνου βραχυχρόνια δάνεια και έπειτα τα υψηλότερου κίνδυνου μακροχρόνια δάνεια. 

Στην τελευταία θέση προτίμησης είναι η έκδοση νέων μετοχών, η οποία χαρακτηρίζεται 

και ως η πηγή με το υψηλότερο πληροφοριακό κόστος (Lopez-Gracia & Sogorm-Mira, 

2008) 

Ο τραπεζικός δανεισμός διαφέρει από την άντληση κεφαλαίων μέσω της 

έκδοσης μετοχών, διότι συνδέεται με την εξασφάλιση του μέσω των παγίων ή των 

κερδών της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι ο πιστωτής αντιμετωπίζει λιγότερο κίνδυνο 

από ότι οι υποψήφιοι μέτοχοι. Έτσι, προτιμάται η δανειακή χρηματοδότηση, αντί της 

έκδοσης μετοχών ή ακόμα καλύτερα η χρησιμοποίηση εσωτερικής χρηματοδότησης, αν 

αυτή είναι αρκετή. 

Η Θ.Ι.Τ.Κ.Ε. σχετίζεται άμεσα με τις ΜΜΕ. Σύμφωνα με τους  Mac an Bhaird & 

Lucey (2010), αυτό οφείλεται στο μεγάλο βαθμό ασύμμετρης πληροφόρησης και το 

υψηλό κόστος εξωτερικής χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ. Σχετικές 

έρευνες έχουν δείξει ότι, η περιορισμένη πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές κεφαλαίων, 

ωθεί τις ΜΜΕ στη χρηματοδότηση των αναγκών τους με βάση τη σειρά της ΘΙΤΚΕ 

(π.χ. García-Teruel & Martínez-Solano, 2007). Επιπλέον, είναι σύνηθες φαινόμενο οι 

ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων να μην επιθυμούν την απώλεια έλεγχου της 

εταιρείας τους (Hamilton & Fox, 1998), αλλά αντιθέτως τη διατήρηση της ανεξαρτησία 

τους (Chittenden et al., 1996). Επομένως, θεωρείται λογική η αντίδραση ενός ιδιοκτήτη 

ΜΜΕ να αποφύγει την εξωτερική χρηματοδότηση, και να εστιάζει στη χρήση 

παρακρατηθέντων κερδών ή άλλων εσωτερικών διαθεσίμων.  

                                                 
7Βλέπε Μayers & Smith (1987). 
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Παρά τη σαφή προτίμηση τους στην εσωτερική χρηματοδότηση όμως, οι ΜΜΕ 

αναγκάζονται να στραφούν σε εξωτερικές πηγές, όταν οι εσωτερικές εναλλακτικές 

λύσεις κρίνονται ανεπαρκείς. Για παράδειγμα, όσο μεταβάλλεται η δραστηριότητα μιας 

επιχείρησης οι χρηματοοικονομικές ανάγκες της αλλάζουν. Σύμφωνα με την 

προσέγγιση των Berger & Udell (1998), η οποία βασίζεται στην έννοια του 

χρηματοοικονομικού κύκλου, η μεγέθυνση των ΜΜΕ αυξάνει τις ανάγκες για 

χρηματοδότηση ενώ συγχρόνως βελτιώνει την εμπειρία τους και τον βαθμό διαφάνειας 

των λειτουργιών τους. Έτσι, η αύξηση του μεγέθους αλλά και της ηλικίας των ΜΜΕ, 

αυξάνει τη πιθανότητα πρόσβασης σε εξωτερικές πηγές κεφαλαίων (τράπεζες και 

άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς). Είναι φυσιολογικό, μία μεγαλύτερη και 

παλαιότερη ΜΜΕ, να κατέχει στοιχεία του ενεργητικού τα οποία μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ως ενυπόθηκες εγγυήσεις προς τις τράπεζες αλλά και την τεχνική 

εξειδίκευση να μειώσει την αδιαφάνεια που την χαρακτηρίζει. Από την άλλη πλευρά, 

στο ξεκίνημα τους οι ΜΜΕ, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εσωτερική 

χρηματοδότηση και την χρήση εμπορευματικής πίστωσης, διότι ο υψηλός βαθμός 

αδιαφάνειας περιορίζει την πρόσβαση τους σε εξωτερική χρηματοδότηση. Έτσι συχνά, 

η τραπεζική χρηματοδότηση, δεν είναι διαθέσιμη στις ΜΜΕ έως ότου οι τελευταίες 

παρουσιάσουν δεδομένα τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν από τα τραπεζικά 

ιδρύματα ως αξιόπιστες ενυπόθηκες εγγυήσεις  (π.χ. πάγια, αποθέματα, λογαριασμοί 

εισπρακτέοι). Τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι, η συμπεριφορά των ΜΜΕ και των 

εξωτερικών πιστωτών οδηγεί σε χρηματοδοτικές επιλογές των πρώτων οι οποίες είναι 

σύμφωνες με τη ΘΙΤΚΕ: Οι εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης προτιμούνται σε σχέση 

με τις εξωτερικές πηγές (Watson & Wilson, 2002).  

 

β) Η Θεώρηση της Αντιπροσώπευσης και ΜΜΕ 

 

Η θεώρηση της αντιπροσώπευσης εξετάζει τη σχέση μεταξύ των ιδιοκτητών μίας 

επιχείρησης (μετόχων), και αυτών που σχετίζονται με αυτή, για παράδειγμα διευθυντών, 

τραπεζών και εργαζόμενων. Σύμφωνα με τους Jensen & Meckling (1976), μία σχέση 

αντιπροσώπευσης ορίζεται από ένα συμβόλαιο με το οποίο οι ιδιοκτήτες μίας εταιρείας 

(εντολείς), εξουσιοδοτούν-αναθέτουν σε κάποιους αντιπροσώπους τους (εντολοδόχους), 

να διευθετήσουν θέματα που αφορούν την λειτουργία της επιχείρησης. Αν τα δύο αυτά 
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μέρη, έχουν ως σκοπό την μεγιστοποίηση της χρησιμότητας τους, είναι πολύ πιθανό οι 

εντολοδόχοι να μην εργάζονται πάντα για την αύξηση της απόδοσης των εντολέων. 

Τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να περιορισθούν, με τη θέσπιση κινήτρων για τους 

εντολοδόχους, αλλά και με ελεγκτικές διαδικασίες που περιορίζουν τη τυχόν 

παρεκκλίνουσα συμπεριφορά τους. Ένας άλλος τρόπος περιορισμού, είναι η δέσμευση 

του εντολοδόχου ότι οι ενέργειες του δεν θα βλάψουν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, 

άλλως θα υποχρεωθεί να τον αποζημιώσει. Στην πραγματικότητα όμως, είναι πρακτικά 

αδύνατο να εξασφαλισθεί στο μέγιστο, ότι ο αντιπρόσωπος θα πάρει τις βέλτιστες 

αποφάσεις σύμφωνα με τις προσδοκίες των ιδιοκτητών: Είναι συχνό φαινόμενο να 

εμφανίζονται αποκλίσεις μεταξύ των αποφάσεων που λαμβάνουν οι αντιπρόσωποι και 

των επιλογών που θα μεγιστοποιούσαν των αξία των εντολέων. 

Τα προαναφερόμενα προβλήματα αντιπροσώπευσης, εμφανίζονται σε κάθε 

συναλλακτική δραστηριότητα από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, ακόμα και να δεν 

υπάρχει ευδιάκριτη σχέση μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου.  

Στη περίπτωση των ΜΜΕ, τα προβλήματα αντιπροσώπευσης δεν αφορούν 

κυρίως τους ιδιοκτήτες και τους αντιπροσώπους τους, “…αλλά τους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς ρυθμιστές της κεφαλαιακής τους δομής” (Mac An Bhaird & Lucey, 2010, 

p. 361). Η πιθανότητα ύπαρξης προβλημάτων αντιπροσώπευσης στις ΜΜΕ αυξάνεται 

λόγω της αδιαφάνειας που τις χαρακτηρίζει. Οι εξωτερικοί χρηματοδότες ανησυχούν 

για τον ηθικό κίνδυνο που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν λόγω της φύσης των ΜΜΕ. 

Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος των ΜΜΕ όσον αφορά την πιστοληπτική τους ικανότητα 

και την αξία των επενδυτικών τους σχεδίων από τους εξωτερικούς χρηματοδότες, 

παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες και συνεπάγεται μεγάλο κόστος. Έτσι, ο κλειστός 

χαρακτήρας των ΜΜΕ, δεν εγγυάται στους χρηματοδότες τους τη διασφάλιση των 

συμφερόντων τους, όπως αυτά δημιουργούνται μετά από μία χρηματοδοτική συναλλαγή 

με αυτές (Heyman et al., 2008). Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης από τη πλευρά των 

πιστωτών προς τις ΜΜΕ, μπορεί να οδηγήσει στην απαίτηση για εξασφαλίσεις 

(υποθήκες), προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αδιαφάνεια που τις χαρακτηρίζει 

(Chittenden et al., 1996). Συχνά μάλιστα αυτές οι απαιτήσεις υπερβαίνουν την αξία των 

ενυπόθηκων εγγυήσεων που διαθέτουν οι ΜΜΕ (Lopez-Gracia & Aybar-Arias, 2000), 

και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή τραπεζικής χρηματοδότησης 
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(Kon & Storey, 2003). Σχετική έρευνα των Black & Strahan (2002), έδειξε ότι 85% το 

δανείων που δίνονται σε ΜΜΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο εξασφαλίζονται από ενυπόθηκες 

εγγυήσεις. 

Εντούτοις, ούτε τα προβλήματα αντιπροσώπευσης δεν παραμένουν σταθερά 

κατά τη διάρκεια της ζωής των ΜΜΕ. Όσο μεγαλώνει ηλικιακά μία επιχείρηση τόσο 

αυξάνει η δυνατότητα να πείσει για τη βιωσιμότητα της με αποτέλεσμα να αποκτά 

σταδιακά καλύτερη φήμη προς τους εξωτερικούς της δανειστές. Έτσι, ο ηθικός κίνδυνος 

σταδιακά μειώνεται και ταυτόχρονα αναβαθμίζεται η δανειοληπτική της ικανότητα 

(Diamond, 1989).  

 

2.8 Ανασκόπηση εμπειρικής βιβλιογραφίας σχετικά με την χρηματοδοτική 

συμπεριφορά των ΜΜΕ 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, οι ΜΜΕ αποτελούν αντικείμενο συστηματικής μελέτης στη 

διεθνή βιβλιογραφία την τελευταία εικοσαετία. Μία σειρά εμπειρικών μελετών, 

προσπάθησε να εξηγήσει τη χρηματοδοτική συμπεριφορά τους, υιοθετώντας υποθέσεις 

οι οποίες πηγάζουν από τις θεωρητικές προσεγγίσεις που εξηγήθηκαν προηγουμένως. 

Ένα μέρος αυτών των μελετών χρησιμοποιεί μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης πάνω 

σε πάνελ δεδομένων. Oι έρευνες αυτές εξετάζουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των 

χαρακτηριστικών των ΜΜΕ και του είδους χρηματοδότησης που επιλέγεται, 

χρησιμοποιώντας ως εξαρτημένη μεταβλητή τον τραπεζικό δανεισμό. 

Οι Chittenden et al. (1996), εξέτασαν κατά πόσο η κερδοφορία, το μέγεθος, η 

ηλικία και ο βαθμός πρόσβασης των ΜΜΕ σε εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης, 

επηρεάζουν την τραπεζική χρηματοδότηση τους. Οι ερευνητές άντλησαν δεδομένα από 

τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 3480 μικρών επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο 

για την περίοδο 1989-1993, η πλειοψηφία των οποίων (95%), δεν ήταν εισηγμένες στη 

χρηματιστηριακή αγορά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, οι εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο μικρές επιχειρήσεις δεν ακολουθούν καμία ιεραρχική ταξινόμηση στην 

επιλογή των χρηματοοικονομικών τους πηγών: Η πρόσβαση τους στο χρηματιστήριο, 

τους επιτρέπει να αντλούν ευκολότερα μακροπρόθεσμο δανεισμό, με λιγότερο βαθμό 

απαίτησης ενυπόθηκων εγγυήσεων και η ρευστότητα τους δεν καθορίζεται από την 

ηλικία και την κερδοφορία τους. Αντίθετα, για τις μη εισηγμένες εταιρείες του 
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δείγματος, η έρευνα έδειξε ότι η χρηματοδοτική τους συμπεριφορά ακολουθεί τη 

Θ.Ι.Τ.Κ.Ε: Οι κερδοφόρες και μεγαλύτερες σε ηλικία ΜΜΕ, χρηματοδοτούν τις 

ανάγκες τους από τα παρακρατούμενα κέρδη τους και αποφεύγουν την βραχυχρόνια 

δανειοδότηση. Αντίθετα, οι λιγότερο κερδοφόρες παρουσιάζουν ανάγκη για μεγαλύτερη 

δανειοδότηση. Επιπλέον, οι μικρότερες ΜΜΕ, δεν έχουν αρκετά πάγια, προκειμένου να 

τα χρησιμοποιήσουν ως ενυπόθηκες εγγυήσεις. Έτσι στρέφονται στη χρήση 

βραχυχρόνιας εξωτερικής χρηματοδότησης αντί μακροχρόνιας. Τέλος, η χρήση 

ενυπόθηκων εγγυήσεων από τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις τους δείγματος είναι ευρεία 

και υποδεικνύει το ρόλο τους ως μέσο αντιμετώπισης των προβλημάτων 

αντιπροσώπευσης.  

 Οι Michaelas et al. (1999), εξέτασαν ένα δείγμα 3500 μικρών επιχειρήσεων από 

το Ηνωμένο Βασίλειο, αντλώντας στοιχεία από τις ετήσιες οικονομικές τους 

καταστάσεις για την περίοδο 1986-2005. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι, η κερδοφορία, η 

ηλικία, το μέγεθος και το ύψος των πάγιων στοιχείων επιδρούν καθοριστικά στο βαθμό 

χρήσης της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η αρνητική σχέση μεταξύ της κερδοφορίας και της 

χρήσης τραπεζικής χρηματοδότησης υποδεικνύει τη προτίμηση των ΜΜΕ για 

εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης ενδεχομένως για να ελαχιστοποιήσουν την 

πιθανότητα εξωτερικής παρέμβασης στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Δεύτερον, στις 

νεότερες ΜΜΕ του δείγματος, παρατηρήθηκε υψηλότερη αναλογία εξωτερικής προς 

εσωτερική χρηματοδότηση από ότι στις μεγαλύτερες ηλικιακά. Σύμφωνα με τους 

ερευνητές, οι τελευταίες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν συσσωρευμένα κέρδη 

προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες τους. Τρίτον, η θετική σχέση 

μεταξύ μεγέθους (ως σύνολο του ενεργητικού), και εξωτερικής χρηματοδότησης, 

υποδεικνύει ότι όσο μεγαλώνει μία επιχείρηση μπορεί να επιτύχει ευκολότερα και με 

χαμηλότερο κόστος εξωτερική χρηματοδότηση. Επιπλέον η έρευνα έδειξε ότι, η ύπαρξη 

παγίων στοιχείων και αποθεμάτων σχετίζεται με υψηλότερη συνολική εξωτερική 

χρηματοδότηση, ενδεχομένως διότι η ύπαρξη ενυπόθηκων εγγυήσεων από την πλευρά 

των ΜΜΕ, μειώνει τα προβλήματα αντιπροσώπευσης που έχουν με τα τραπεζικά 

ιδρύματα. 
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Παρόμοια, οι Hall et al. (2000), ανέλυσαν πως επηρεάζεται ο βαθμός χρήσης της 

τραπεζικής χρηματοδότησης από την κερδοφορία, τη μεγέθυνση, τα πάγια, το μέγεθος 

και την ηλικία, εξετάζοντας ένα δείγμα 3.500 ΜΜΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης 

εξέτασαν κατά πόσο η σχέση αυτή ποικίλλει ανάλογα με τον κλάδο που ανήκει η 

επιχείρηση. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων για το έτος 1995. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, η κερδοφορία των 

επιχειρήσεων σχετίζεται αρνητικά με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ενώ η ηλικία 

σχετίζεται αρνητικά και με τις βραχυχρόνιες και με τις μακροχρόνιες. Επίσης τα 

συσσωρευμένα κέρδη, προτιμώνται από την εξωτερική άντληση κεφαλαίων, 

υποδεικνύοντας την προτίμηση των ΜΜΕ σε μία ιεραρχική επιλογή των πηγών 

χρηματοδότησης Επιπλέον, τόσο το μέγεθος της επιχείρησης όσο και ο όγκος των 

παγίων σχετίζονται θετικά με τις μακροχρόνιες τραπεζικές υποχρεώσεις και αρνητικά με 

τις βραχυχρόνιες ενδεχομένως γιατί η ύπαρξη ενυπόθηκων εγγυήσεων μειώνει τα 

προβλήματα αντιπροσώπευσης των ΜΜΕ. Έτσι, ελαχιστοποιούνται αρνητικές 

επιδράσεις όπως ο περιορισμός ή αποκλεισμός πιστώσεων ενώ ταυτόχρονα μπορούν οι 

ΜΜΕ, να στραφούν σε χαμηλότερου κόστους πηγές κεφαλαίων. Οι ερευνητές έδειξαν 

επίσης, ότι μεταξύ των διαφόρων κλάδων, όλα τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά 

πλην της κερδοφορίας, επηρεάζουν διαφορετικά την επιλογή μακροχρόνιας 

χρηματοδότησης. 

Ο Sogorb-Mira (2005), εξέτασε την επίδραση χαρακτηριστικών των ΜΜΕ στη 

χρηματοδοτική τους συμπεριφορά όσον αφορά το τραπεζικό δανεισμό. Η έρευνα του 

στηρίχτηκε σε ένα δείγμα 6.482 ισπανικών ΜΜΕ με διαθέσιμα λογιστικά δεδομένα για 

τη χρονική περίοδο 1994-1998. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η κερδοφορία των ΜΜΕ 

είχε αρνητική σχέση με την τραπεζική χρηματοδότηση, υποδεικνύοντας την προτίμηση 

των επιχειρήσεων αυτών σε εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης ενδεχομένως λόγω της 

επιθυμίας των ιδιοκτητών τους να μην χάσουν τον έλεγχο της επιχείρησης τους. 

Επιπλέον, το μέγεθος (ως σύνολο του ενεργητικού), σχετίζεται θετικά με τη συνολική 

τραπεζική χρηματοδότηση των ΜΜΕ του δείγματος. Μία πιθανή εξήγηση γι αυτό είναι 

ότι, οι πιστωτές εξαιτίας του ηθικού κινδύνου που χαρακτηρίζει τις ΜΜΕ συχνά 

απαιτούν ενυπόθηκες εγγυήσεις προκειμένου να διασφαλίσουν τα δάνεια που παρέχουν. 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις που κατέχουν οι ΜΜΕ σύμφωνα με τους συγγραφείς, 
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μπορούν να ρευστοποιηθούν προκειμένου να αντισταθμιστεί η ζημιά από πιθανή 

αδυναμία αποπληρωμής των δανείων. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται για τις ΜΜΕ το 

κόστος αντιπροσώπευσης και αυξάνεται η πιθανότητα χρήσης εξωτερικής πίστωσης. 

Οι Lopez-Gracia & Sogorb-Mira (2008), στην εμπειρική τους έρευνα εξέτασαν 

εάν η μεταβολή του συνολικού τραπεζικού χρέους ενός δείγματος 3569 ισπανικών μη 

εισηγμένων ΜΜΕ για μια περίοδο 10 χρόνων (1995-2004), οφείλεται στην ανάγκη για 

εξωτερική χρηματοδότηση όταν πια έχουν εξαντληθεί οι εσωτερικές πηγές 

χρηματοδότησης και υπάρχουν κερδοφόρες επενδυτικές ευκαιρίες. Ακολουθώντας 

λοιπόν τις αιτιάσεις της Θ.Ι.Τ.Κ.Ε. υπέθεσαν ότι : α) η ταμειακή ροή της επιχείρησης, 

ως εσωτερική πηγή χρηματοδότησης, έχει αρνητική σχέση με το ύψος της δανειακής 

της επιβάρυνσης, β) οι ΜΜΕ με λίγες επενδυτικές ευκαιρίες και υψηλές ταμειακές ροές 

έχουν χαμηλά επίπεδα δανεισμού, και γ) η ηλικία της επιχείρησης έχει αρνητική σχέση 

με το επίπεδο δανειοδότησης. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν και τις τρεις υποθέσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, η αδιαφάνεια των ΜΜΕ, αυξάνει τους εξωτερικούς 

χρηματοοικονομικούς περιορισμούς που υφίστανται και τις στρέφει σε εσωτερικούς 

πόρους ως αρχική πηγή χρηματοδότησης. Επίσης, η επιβεβαίωση της δεύτερης 

υπόθεσης, δείχνει ότι οι ΜΜΕ στρέφονται στην δανειοδότηση όταν οι εσωτερικές πηγές 

τους μειώνονται και έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν σε καλές επενδυτικές 

ευκαιρίες. Σχετικά με την ηλικία, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι οι μεγαλύτερες ΜΜΕ, 

ενδεχομένως να έχουν δημιουργήσει επαρκείς εσωτερικές πηγές κεφαλαίων και να 

εξαρτώνται σε μικρότερο βαθμό από εξωτερικές, σε αντίθεση με νεότερες ΜΜΕ, 

τονίζοντας ότι πρόκειται για μία συμπεριφορά που είναι σύμφωνη με την Θ.Ι.Τ.Κ.Ε. 

Οι Heyman et al. (2008), έδειξαν μεταξύ άλλων ότι, η επιλογή των ΜΜΕ μεταξύ 

τραπεζικής δανειοδότησης ή ιδίων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών 

σχεδίων τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ασύμμετρη πληροφόρηση και το 

κόστος αντιπροσώπευσης που αντιμετωπίζουν. Τα αποτελέσματα τους βασίστηκαν στην 

ανάλυση ενός δείγματος 1132 βελγικών ΜΜΕ την περίοδο 1996-2000 και έδειξαν ότι οι 

επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό κερδοφορίας αλλά και επιχειρήσεις με μικρό αριθμό 

παγίων είχαν χαμηλό ποσοστό τραπεζικού δανεισμού. Στην πρώτη περίπτωση οι 

επιχειρήσεις προτιμούν τις εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης (Θ.Ι.Τ.Κ.Ε), ενώ στη 

δεύτερη η έλλειψη ενυπόθηκων εγγυήσεων καθιστά δυσκολότερη τη πρόσβαση σε 
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τραπεζικό δανεισμό (προβλήματα αντιπροσώπευσης), και οδηγεί τις επιχειρήσεις στη 

χρήση ιδίων κεφαλαίων. 

Στην στατιστική τους μελέτη, οι Mac An Bhaird & Lucey (2010), 

χρησιμοποιώντας δεδομένα από ερωτηματολόγια που στάλθηκαν σε 299 Ιρλανδικές 

ΜΜΕ, έδειξαν ότι η χρηματοδοτική συμπεριφορά των τελευταίων ακολουθεί μία σειρά 

από προτάσεις της Θ.Ι.Κ.Τ.Ε. και της θεωρίας αντιπροσώπευσης. Μεταξύ άλλων στα 

αποτελέσματα τους έδειξαν την αυξανόμενη χρήση ιδίων κεφαλαίων όσο η επιχείρηση 

αναπτύσσεται μέσα στο χρόνο, τη σημασία των ενυπόθηκων εγγυήσεων ως μηχανισμού 

αντιμετώπισης της ασύμμετρης πληροφόρησης και εξασφάλισης των δανειακών 

πιστώσεων, και τη σημαντική συνεισφορά του ιδιοκτήτη της επιχείρησης στα ίδια 

κεφάλαια της εταιρείας με τη δέσμευση προσωπικών του στοιχείων ως υποθήκη για τη 

σύναψη δανείων. Η θετική σχέση μεταξύ της χρήσης παρακρατούμενων κερδών και της 

ηλικίας και του μεγέθους της επιχείρησης, υποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις του 

δείγματος, στηρίζονται περισσότερο στα ίδια κεφάλαια για τη χρηματοδότηση τους. 

Ενδεχομένως έτσι να αποφεύγεται η απώλεια μεριδίου της ιδιοκτησίας τους προς 

εξωτερικούς επενδυτές. Μια άλλη σημαντική πηγή εσωτερικής χρηματοδότησης, 

σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι η προσωπική συνεισφορά8 του ιδιοκτήτη και η 

χρηματοοικονομική υποστήριξη που προέρχεται από φίλους και συγγενείς, ιδίως σε 

επιχειρήσεις με χαμηλό κύκλο εργασιών, ένα φαινόμενο για το οποίο έχει γίνει αναφορά 

και από άλλους μελετητές τα προηγούμενα χρόνια (Berger et al., 1998). Μία πιθανή 

εξήγηση αυτού του περιορισμού είναι ότι, τα αυστηρά κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας 

που επέβαλλε το σύμφωνό της Βασιλείας II προς τους τραπεζικούς οργανισμούς όπως 

επισημάνθηκε από διάφορους ερευνητές (π.χ. Tanaka, 2003), επηρέασαν αρνητικά τη 

τραπεζική δανειοδότηση μικρότερων ΜΜΕ. Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν μία 

θετική σχέση μεταξύ μακροχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης και μεγέθους 

υποδεικνύοντας ότι ΜΜΕ με υψηλό επίπεδο παγίων στοιχείων μπορούν να ξεπεράσουν 

τα προβλήματα αντιπροσώπευσης και να εξασφαλίσουν έτσι δανειακά κεφάλαια από 

εξωτερικούς επενδυτές. 

                                                 
8Η προσωπική συνεισφορά υπογραμμίζει τη σημαντικότητα της ύπαρξης προσωπικής περιουσίας του 

ιδιοκτήτη στη χρηματοδοτική συμπεριφορά της ΜΜΕ( Evans & Jovanovic, 1989). 
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Οι Degryse et al. (2012), προχώρησαν σε μια έρευνα σχετικά με την επίδραση 

που έχουν χαρακτηριστικά των ΜΜΕ (μέγεθος, ενυπόθηκες εγγυήσεις, ρευστότητα, 

κερδοφορία, ανάπτυξη), αλλά και του κλάδου που ανήκουν, στη χρηματοδοτική τους 

συμπεριφορά. Εξετάζοντάς ένα δείγμα Δανέζικων ΜΜΕ με στοιχεία που αντλήθηκαν 

από τους ισολογισμούς τους για το διάστημα 2003-2005, κατέληξαν στα εξής 

συμπεράσματα: πρώτον, οι ΜΜΕ χρησιμοποιούν τα κέρδη τους για να μειώσουν το 

επίπεδο δανειοδότησης τους, δείχνοντας έτσι τη προτίμηση τους σε εσωτερικές πηγές 

κεφαλαίων. Δεύτερον, η ανάγκη για εξωτερική δανειοδότηση σχετίζεται θετικά με την 

επέκταση-ανάπτυξη της επιχείρησης. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, μία επιχείρηση 

που αναπτύσσεται, αυξάνει το δανειακό της χρέος, λόγω της επιπλέον ανάγκης που έχει 

για χρηματοδότηση. Επιπλέον, υποστήριξαν ότι η κερδοφορία της επιχείρησης 

επηρεάζει αρνητικά τη μόχλευση και ιδιαίτερα τον βραχυχρόνιο εξωτερικό δανεισμό. 

Αντίθετα, η μεγέθυνση της επιχείρησης (ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού), έχει 

θετική σχέση με τη χρήση μακροχρόνιου δανεισμού. Αυτό υποδηλώνει ότι, μετά τη 

χρήση των εσωτερικών πηγών χρηματοδότησης, προτιμώνται οι μακροχρόνιες 

εξωτερικές πηγές δανειοδότησης. Επίσης, οι ενυπόθηκες εγγυήσεις έχουν θετική 

επίδραση στο βαθμό τραπεζικού δανεισμού, επειδή τα υποθηκευμένα στοιχεία των 

ΜΜΕ μειώνουν τα προβλήματα αντιπροσώπευσης. Τέλος, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι 

η επίδραση των χαρακτηριστικών των ΜΜΕ του δείγματος ανεξάρτητα του κλάδου 

στον οποίο ανήκουν, οδηγεί σε χρηματοδοτική συμπεριφορά η οποία είναι σύμφωνη με 

τη Θ.Ι.Τ.Κ.Ε. 

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες μελέτες, οι Οu & Haynes (2006), δεν 

χρησιμοποίησαν ως εξαρτημένη μεταβλητή τη τραπεζική χρηματοδότηση που έχουν οι 

ΜΜΕ, αλλά εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης τονίζοντας τη μεγάλη σημασία που 

έχουν για την πλειοψηφία αυτών των επιχειρήσεων. Οι συγγραφείς εξέτασαν την 

επίδραση της ηλικίας, του μεγέθους, της μεγέθυνσης, της κερδοφορίας και της 

ποιότητας των ΜΜΕ, στη ζήτηση εσωτερικών κεφαλαίων από μικρές επιχειρήσεις στις 

ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας δεδομένα για τη περίοδο 1993-1998. Ως εσωτερικά κεφάλαια 

όρισαν τη χρηματοδότηση που παρέχουν στις επιχειρήσεις οι ιδιοκτήτες, οι συγγενείς 

τους, νέοι συνεργάτες ή τα παρακρατούμενα κέρδη της εταιρείας. Ως εξωτερικά 

θεωρήσανε τα κεφάλαια που αποκτώνται από πηγές άλλες εκτός των 
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προαναφερόμενων. Σύμφωνα με την έρευνα, η άντληση εσωτερικών κεφαλαίων και η 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, κυρίως των νεότερων, από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, 

αποτελεί την κύρια πηγή, υποδεικνύοντας ότι αυτός ο εσωτερικός δανεισμός, αποτελεί 

την ύστατη λύση της επιχείρησης να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς χρηματοδότησης. 

Από την άλλη πλευρά, η επόμενη κύρια επιλογή χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους 

ερευνητές, είναι ο δανεισμός από τις εμπορικές τράπεζες.  

Επιπλέον, άλλες έρευνες, εξέτασαν τις τυχόν διαφορές στη χρηματοδοτική 

συμπεριφορά μεταξύ ΜΜΕ που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους, εξαιτίας κυρίως 

των διαφορών που έχουν στα στοιχεία ενεργητικού και στο ρυθμό ανάπτυξης τους. 

Κάποιες εξ αυτών, όπως η έρευνα των Hall et al. (2000), που αναφέρθηκε 

προηγουμένως υποστήριξε αυτή την υπόθεση, ενώ άλλες όχι. Π.χ. οι Jordan et al. 

(1998), εξετάζοντας ένα δείγμα 605 ΜΜΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη χρήση 

ερωτηματολογίου έδειξαν ότι, τα χρηματοοικονομικά και στρατηγικά χαρακτηριστικά 

τους έχουν μεγαλύτερη επίδραση στη χρηματοδοτική συμπεριφορά τους από ότι τα 

χαρακτηριστικά του κλάδου τους. Ειδικότερα, στην έρευνα τεκμηριώθηκε ότι οι 

επιχειρήσεις στηρίζονται περισσότερο σε παρακρατούμενα κέρδη και βραχυπρόθεσμο 

δανεισμό, όπως προβλέπει η ΘΙΤΚΕ. Επιπλέον, οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι, η 

ύπαρξη μεγάλου αριθμού παγίων βοηθάει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την εξωτερική 

τους χρηματοδότηση λόγω της πρόσθετης διασφάλισης που οι δανειστές τους 

απολαμβάνουν και επομένως να μειώσουν τα προβλήματα αντιπροσώπευσης 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερόμενες έρευνες, γίνεται αντιληπτό ότι 

υπάρχει μία συνοχή όσον αφορά τις ανεξάρτητες μεταβλητές που επιλέγονται για να 

εξηγήσουν την χρηματοδοτική συμπεριφορά των ΜΜΕ. Έτσι η κερδοφορία, η 

μεγέθυνση, η διάρθρωση του ενεργητικού, το μέγεθος η ηλικία και ο κλάδος αποτελούν 

προσδιοριστικούς παράγοντες στην απόφαση των ΜΜΕ για το είδος της 

χρηματοδότησης που θα επιλέξουν.  

Άλλες έρευνες έδειξαν ότι, η ασύμμετρη πληροφόρηση ή τα προβλήματα 

αντιπροσώπευσης έχουν μικρή ή και καθόλου επίδραση στη διαμόρφωση της 

χρηματοδοτικής συμπεριφοράς των ΜΜΕ. Αντίθετα, σύμφωνα με τον Norton (1991), 

σημαντικότερο ρόλο παίζουν οι προτιμήσεις των διοικήσεων των ΜΜΕ. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν μία ιεραρχική προτίμηση των χρηματικών επιλογών (πρώτα 
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εσωτερικές και μετά εξωτερικές). Παρόλα αυτά, ο ερευνητής υποστήριξε ότι αυτή η 

προτίμηση δε καθοδηγείται τόσο από τις αιτιάσεις τις Θ.Ι.Τ.Κ.Ε. ή της θεωρίας 

αντιπροσώπευσης, αλλά κυρίως από την επιθυμία των διοικήσεων να αποφύγουν την 

εκτεταμένη χρήση εξωτερικού δανεισμού. 

Παρόμοια, στην έρευνα τους οι Hamilton & Fox (1998), σε ένα δείγμα 555 

ΜΜΕ στη Νέα Ζηλανδία, υποστήριξαν ότι οι χρηματοοικονομικές επιλογές των ΜΜΕ, 

δεν επηρεάζονται μόνο από την περιορισμένη προσφορά χρηματοδότησης, αλλά και 

από τις προτιμήσεις των ιδιοκτητών τους. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

οι πεποιθήσεις και οι επιθυμίες των ιδιοκτητών, έχουν επίδραση στη χρηματοδοτική 

συμπεριφορά των ΜΜΕ, η οποία είναι ανεξάρτητη από χαρακτηριστικά όπως η ηλικία 

και το μέγεθος. Έτσι, οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ του δείγματος, προτιμούσαν την 

εσωτερική χρηματοδότηση (προσωπικές καταθέσεις των ιδίων και παρακρατούμενα 

κέρδη), προκειμένου να διαφυλάξουν την ανεξαρτησία τους. Όταν η εξωτερική 

χρηματοδότηση γίνει απαραίτητη, τότε προτιμάται ο δανεισμός και τελευταία η είσοδος 

νέων ιδιοκτητών, συμπεριφορά η οποία είναι σύμφωνη με τη Θ.Ι.Τ.Κ.Ε. Παρόλα αυτά 

οι ερευνητές επισήμαναν ότι, οι χρηματοοικονομικές επιλογές των ΜΜΕ δεν 

επηρεάζονται από το κενό χρηματοδότησης αλλά από τις προτιμήσεις των ιδιοκτητών 

τους. Σύμφωνα μάλιστα με τους ίδιους η ύπαρξη του κενού πρέπει να θεωρηθεί 

επακόλουθο και όχι αιτία των χρηματοοικονομικών προτιμήσεων των ιδιοκτητών. 

Άλλες εμπειρικές μελέτες έδειξαν ότι, το καθεστώς ιδιοκτησίας των 

επιχειρήσεων επιδρά σημαντικά στο είδος της χρηματοδότησης που θα επιλέγει. Οι 

Watson & Wilson (2002), χρησιμοποιώντας δεδομένα για την έρευνα τους, από 

ερωτηματολόγια που στάλθηκαν σε 655 ΜΜΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξαν πρώτον 

ότι, οι ΜΜΕ προτιμούν να χρηματοδοτούν το ενεργητικό τους, με τα παρακρατούμενα 

κέρδη τους αντί του τραπεζικό δανεισμού και δεύτερον, ότι ο τραπεζικός δανεισμός 

προτιμάται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών. Ιδιαίτερα, για ένα υποσύνολο του 

δείγματος όπου ο ιδιοκτήτης είναι και αυτός που ασκεί τη διοίκηση της επιχείρησης, τα 

παραπάνω ευρήματα ήταν ακόμα περισσότερο τεκμηριωμένα. Τέλος ιεραρχική επιλογή 

παρατηρήθηκε και στα είδη του δανεισμού που επιλέγουν οι ΜΜΕ. Έτσι, οι 

επιχειρήσεις προτιμούν πρώτα τη χρηματοδοτική μίσθωση, έπειτα τον βραχυχρόνιο 

τραπεζικό δανεισμό και τελευταίο τον μακροχρόνιο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, 
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ιδιαίτερα για ΜΜΕ όπου ο ιδιοκτήτης είναι και ο μάνατζερ της επιχείρησης η 

διατήρηση του ελέγχου της επιχείρησης αποτελεί το σημαντικότερο προσδιοριστικό 

παράγοντα της χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς. 

Παρόμοια αποτελέσματα έδειξαν και οι Sanchez-Vidal & Martin-Ugedo (2005), 

εξετάζοντας εάν η χρηματοδοτική συμπεριφορά ενός δείγματος 1566 ισπανικών 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ και μεγάλων), για το διάστημα 1994-2000, ακολουθεί τις 

προβλέψεις τις Θ.Ι.Τ.Κ.Ε. Ιδιαίτερα για το υποσύνολο των ΜΜΕ υποστήριξαν ότι, η 

σημαντικότητα των παρακρατημένων κερδών είναι μεγαλύτερη από αυτή των 

τραπεζικών δανείων. Αντίστοιχα, τεκμηριώθηκε η προτίμηση για χρήση τραπεζικού 

δανεισμού αντί της έκδοσης νέων μετοχών, επιβεβαιώνοντας ότι οι ΜΜΕ επιλέγουν 

ιεραρχικά τους αναγκαίους χρηματοοικονομικούς πόρους. Σύμφωνα με τους ερευνητές, 

ενδεχομένως αυτό να οφείλεται στην ύπαρξη χρηματοδοτικού κενό που αντιμετωπίζουν 

οι ΜΜΕ ή στη πρόθεση των ιδιοκτητών τους να διατηρήσουν τον έλεγχο των 

επιχειρήσεων τους. 

Η παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση, προσδιόρισε την έννοια του 

χρηματοδοτικού κενού για τις ΜΜΕ και ανέπτυξε τις θεωρητικές προσεγγίσεις που 

αποσκοπούν στην διεύρυνση των παραγόντων που τις προσδιορίζουν. Οι 

προαναφερόμενες εμπειρικές μελέτες, εξέτασαν μία σειρά χαρακτηριστικών των ΜΜΕ, 

όπως το μέγεθος, την ηλικία, τη ρευστότητα, το κλάδος, τα στοιχεία ενεργητικού και τη 

σχέση που έχουν με την ζήτηση εξωτερικής χρηματοδότησης και ιδιαίτερα την 

τραπεζική. Επιπλέον ένα μέρος αυτών έδειξε το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι 

προτιμήσεις των ιδιοκτητών πάνω στη χρηματοδοτική συμπεριφορά των ΜΜΕ. Η 

πλειοψηφία αυτών των μελετών υποστηρίζει ένα μεγάλο μέρος των προτάσεων της 

Θ.Ι.Τ.Κ.Ε. και της θεωρίας της αντιπροσώπευσης.  

Αν και ο τραπεζικός δανεισμός αποτελεί την κύρια πηγή εξωτερικής 

χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ, οι περιορισμοί πιστώσεων που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, 

συχνά τις οδηγεί στην επιλογή εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, με κυριότερη της 

χρήση της εμπορευματικής πίστωσης.  

Η χρηματοοικονομική θεωρία συνδέει τη χρήση της εμπορευματικής πίστωσης 

με την ασύμμετρη πληροφόρηση και το πλεονέκτημα πληροφόρησης που έχουν οι 

προμηθευτές έναντι των τραπεζών. Σύμφωνα με τους Biais & Gollier (1997), οι 
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προμηθευτές συχνά έχουν περισσότερη και πιο αξιόπιστη πληροφόρηση για τους 

πελάτες τους σε σχέση με τους τραπεζικούς οργανισμούς, είτε λόγω της συχνότερης 

επαφής τους είτε λόγω της δραστηριοποίησης τους σε ίδιους κλάδους με αυτούς των 

πελατών τους. Έτσι, μπορούν ευκολότερα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 

αδιαφάνειας που χαρακτηρίζουν τους πελάτες τους και να τους χρηματοδοτήσουν με τη 

μορφή εμπορευματικής πίστωσης.  

2.9 Εμπορευματική Πίστωση και ΜΜΕ 

 

Η εμπορευματική πίστωση αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία ένας 

προμηθευτής επιτρέπει σε έναν πελάτη του να καθυστερήσει την πληρωμή των αγαθών 

ή υπηρεσιών που του έχει προμηθεύσει. Για τον προμηθευτή η εμπορευματική πίστωση 

αποτελεί μία επένδυση στους λογαριασμούς εισπρακτέους ενώ για τους πελάτες του 

αποτελεί μία πηγή χρηματοδότησης (Garcia-Teruel & Martinez-Solano, 2010) 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αρκετές θεωρητικές προσεγγίσεις εξηγούν τη 

χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα της εμπορευματικής πίστωσης. Οι προσεγγίσεις αυτές, 

επικεντρώνονται στα πλεονεκτήματα που οι προμηθευτές και οι πελάτες τους 

απολαμβάνουν από τη χρήση της εμπορευματικής πίστωσης σε λειτουργικό, εμπορικό 

και χρηματοοικονομικό επίπεδο.  

H εμπορευματική πίστωση, αποτελεί ένα μηχανισμό, ο οποίος διαχωρίζει τη 

διαδικασία διακίνησης των προϊόντων από τη πληρωμή τους. Σύμφωνα με τον Ferris 

(1981), η εμπορευματική πίστωση βοηθάει τον αγοραστή να υιοθετήσει μία πιο 

ευέλικτη πολιτική πληρωμών: Του επιτρέπει να εξοφλεί ένα σύνολο αγορών του σε μία 

και μόνο πληρωμή μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα συναλλακτικά του κόστη. 

Επιπλέον, όπως υποστηρίζει ο Emery (1984,1987), το κίνητρο για χρησιμοποίηση της 

εμπορευματικής πίστωσης, σχετίζεται και με την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης: Η 

εποχικότητα και η αβεβαιότητα της αναμενόμενης ζήτησης, μπορεί να οδηγήσει σε 

αυξομειώσεις των τιμών ή σε μεταβολή της παραγωγικής δραστηριότητας. Εξαιτίας του 

μεγάλου κόστους που εμπεριέχουν οι δύο αυτές περιπτώσεις, η επιχείρηση έχει την 

εναλλακτική της χρήσης εμπορευματικής πίστωσης. προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

παραπάνω διακυμάνσεις.  

Σύμφωνα με τους Lee & Stowe (1993), η καθυστέρηση πληρωμής αποτελεί για 

έναν αγοραστή μία παράταση στην εξόφληση των υποχρεώσεων του, κατά τη διάρκεια 
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της οποίας μπορεί να αξιολογήσει το προϊόν και να προχωρήσει η όχι στην αποπληρωμή 

του. Έμμεσα μπορεί να θεωρηθεί ότι η εμπορευματική πίστωση, αποτελεί και ένα είδος 

εγγύησης για τον αγοραστή, έως ότου επιβεβαιώσει την ποιότητα των εμπορευμάτων 

πριν την πληρωμή της αξίας τους (Chludek, 2011). Επιπλέον, η πίστωση που παρέχουν 

οι προμηθευτές, αποτελεί ουσιαστικά και ένα μηχανισμό διαφοροποίησης της τιμής. 

Όπως επισήμαναν οι Petersen & Rajan (1997), η αύξηση των ημερών πίστωσης ή η 

αύξηση της έκπτωσης προς τους πελάτες σε περίπτωση έγκαιρης εξόφλησης των 

υποχρεώσεων τους, είναι μία πρακτική μείωσης της τιμής. Τέλος, άλλοι ερευνητές (Ng 

et al., 1999), υποστήριξαν ότι η εμπορευματική πίστωση βοηθάει στη διατήρηση των 

μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των προμηθευτών και των πελατών τους. 

Από χρηματοοικονομικής πλευράς, σύμφωνα με τον Schwartz (1974), 

επιχειρήσεις με πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές αγορές είναι σε θέση να προσφέρουν 

εμπορευματική πίστωση σε επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος 

δανεισμού όταν προσφεύγουν σε χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές. Είναι 

προφανές ότι σε μία τέτοια περίπτωση η εμπορευματική πίστωση μπορεί να μειώσει και 

την ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ επιχειρήσεων και τραπεζικών ιδρυμάτων. Όπως 

σημειώνουν οι Biais & Gollier (1997), η καθυστέρηση πληρωμής προς τον προμηθευτή 

μπορεί να μετριάσει άμεσα τους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς που 

αντιμετωπίζουν οι αδιαφανείς επιχειρήσεις, υποκαθιστώντας το τραπεζικό δανεισμό. 

Από την άλλη πλευρά, η εμπορευματική πίστωση έμμεσα καταπολέμα τον περιορισμό 

πιστώσεων διότι μπορεί να θεωρηθεί από τα τραπεζικά ιδρύματα και ως ένα σημάδι 

αξιοπιστίας αυτών των επιχειρήσεων. Αυτή η έμμεση πιστοληπτική αξιολόγηση μπορεί 

να βελτιώσει τη χρηματοδοτική διάθεση των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις.  

Παρά το σημαντικό ρόλο της εμπορευματικής πίστωσης για τις ΜΜΕ, όπως 

επισημαίνουν οι Garcia-Teruel & Martinez-Solano (2010), οι περισσότερες έρευνες 

σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της εμπορευματική πίστωσης έχουν 

εστιάσει σε μεγάλες επιχειρήσεις. Εντούτοις, μία σειρά εμπειρικών ερευνών έχει δείξει 

ότι, οι ΜΜΕ οδηγούνται στη χρήση εμπορευματικής πίστωσης ως εναλλακτική πηγή 

εξωτερικής χρηματοδότησης. Κάποιες από αυτές, οι οποίες διεξήχθησαν στις Η.Π.Α. 

έδειξαν την επίδραση που έχουν τα λειτουργικά, χρηματοοικονομικά και εμπορικά 

κίνητρα για τη χρήση της εμπορευματικής πίστωσης 
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Οι Petersen & Rayan (1997), στην έρευνα τους πάνω σε ένα δείγμα 3404 ΜΜΕ 

στις Η.Π.Α. για την περίοδο 1988-1989, έδειξαν μεταξύ άλλων, ότι οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν περισσότερη εμπορευματική πίστωση όταν η προσφορά 

χρηματοδότησης από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα είναι περιορισμένη. Οι ερευνητές 

έκαναν λόγο για πληροφοριακό πλεονέκτημα που έχουν οι προμηθευτές έναντι των 

τραπεζών απέναντι σε πιστωτικά περιορισμένες επιχειρήσεις. Επιπλέον, στην έρευνα 

επιβεβαιώθηκε ο ρόλος της εμπορευματικής πίστωσης ως μέσο διαφοροποίησης των 

τιμών. 

Οι Elliehausen & Wolken (1993), εξέτασαν ένα δείγμα 3.400 ΜΜΕ με τη χρήση 

ερωτηματολογίου το έτος 1987 στις Η.Π.Α. με σκοπό τον εντοπισμό ευρημάτων 

σχετικά με τα κίνητρα που ωθούν αυτές τις επιχειρήσεις στη χρήση της εμπορευματικής 

πίστωσης. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι, η χρήση της εμπορευματικής πίστωσης από 

τις ΜΜΕ οφείλεται εν μέρει στην ανάγκη να περιορίσουν τα συναλλακτικά τους κόστη. 

Δεύτερον, οι ΜΜΕ που χρησιμοποιούσαν σχετικά μεγάλα ποσά βραχυπρόθεσμων 

τραπεζικών χρηματοδοτήσεων χρησιμοποιούσαν επίσης και υψηλά μεγέθη 

εμπορευματικής πίστωσης υποδεικνύοντας τους περιορισμούς τραπεζικών πιστώσεων 

που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ. Όπως εξήγησαν οι ερευνητές, η χρήση βραχυπρόθεσμων 

τραπεζικών δανείων είναι συχνό φαινόμενο σε επιχειρήσεις με υψηλότερο πιστωτικό 

κίνδυνο και με μικρότερη πιθανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων τους. 

Οι Niskanen & Niskanen (2006), εξέτασαν ένα δείγμα 840 ΜΜΕ Φινλαδικών 

επιχειρήσεων, για την περίοδο 1994-1996. Σκοπός της έρευνας τους ήταν η εμπειρική 

διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της ζήτησης και της προσφοράς 

εμπορευματικής πίστωσης στις ΜΜΕ. Τα ευρήματα έδειξαν πρώτον ότι, 

χρηματοοικονομικά περιορισμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εμπορευματική πίστωση 

ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης και δεύτερον ότι, η διαφοροποίηση τιμής δεν 

αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της χρήσης εμπορευματικής πίστωσης από τις 

ΜΜΕ.  

 Άλλες έρευνες έδειξαν ότι αλλαγές σε οικονομικές-νομισματικές συνθήκες 

επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές επιλογές των ΜΜΕ και ιδιαίτερα το βαθμό χρήσης 

της εμπορευματικής πίστωσης. Έτσι, οι Atanasova & Wilson (2003), επισήμαναν ότι σε 

περιόδους σφιχτής νομισματικής πολιτικής, αυξάνονται οι χρηματοοικονομικοί 
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περιορισμοί που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ από τις τράπεζες, εξετάζοντας ένα δείγμα 639 

ΜΜΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη περίοδο 1989-1999. Ως επακόλουθο, οι ΜΜΕ 

υποκαθιστούν τη τραπεζική χρηματοδότηση με την εμπορευματική πίστωση. Οι 

ερευνητές συμπέραναν ότι η μείωση της χρήσης τραπεζικών δανείων δεν είναι 

αποτέλεσμα μειωμένης ζήτησης, διότι την ίδια στιγμή αυξάνεται η ζήτηση για μία 

λιγότερο επιθυμητή πηγή χρηματοδότησης. Προγενέστερη έρευνα στις Η.Π.Α. (Nilsen, 

2002), έδειξε παρόμοια αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, σε περιόδους αυστηρής 

νομισματικής πολιτικής, οι ΜΜΕ αυξάνουν τη χρήση εμπορευματικής πίστωσης, όχι 

γιατί μειώνεται το ενδιαφέρον τους για την τραπεζική χρηματοδότηση αλλά γιατί η 

ζήτηση τους για πιστώσεις παραμένει αυξημένη. Έτσι, οι ΜΜΕ υποκαθιστούν την 

μειωμένη τραπεζική προσφορά με τη λιγότερο επιθυμητή εναλλακτική μορφή 

χρηματοδότησης που είναι η πίστωση από τους προμηθευτές τους. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω εμπειρικές προσεγγίσεις, η χρήση εμπορευματικής 

πίστωσης από τις ΜΜΕ αποτελεί ένα μέσο υποκατάστασης της τραπεζικής 

χρηματοδότησης λόγω του περιορισμού πιστώσεων που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ. 

Παρόλα αυτά, οι Demircuc-Kunt & Maksimovic (2001), υποστήριξαν ότι κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες η εμπορευματική πίστωση και η τραπεζική χρηματοδότηση 

ενδεχομένως να έχουν και συμπληρωματικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα κατηγοριοποίησαν 

τις θεωρητικές εξηγήσεις σχετικά με την εμπορευματική πίστωση, σε προσεγγίσεις που 

υποστηρίζουν είτε την «υπόθεση υποκατάστασης» είτε την «υπόθεση 

συμπληρωματικότητας». 

Σύμφωνα με την υπόθεση υποκατάστασης, η εμπορευματική πίστωση αποτελεί 

ένα υποκατάστατο της τραπεζικής χρηματοδότησης. Μάλιστα, επισήμαναν ότι η χρήση 

της εμπορευματικής πίστωσης ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερη σε χώρες με λιγότερο 

ανεπτυγμένα χρηματοοικονομικά συστήματα και αναποτελεσματικά νομικά πλαίσια τα 

οποία δεν εγγυώνται τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πιστωτών. Σε αυτή την 

περίπτωση, οι υποψήφιοι δανειολήπτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες άντλησης 

εξωτερικών κεφαλαίων και οδηγούνται στην υποκατάσταση των συνηθισμένων πηγών 

χρηματοδότησης (π.χ. τράπεζες), με πιστώσεις που αντλούν από τους προμηθευτές τους. 

Έτσι, η υπόθεση υποκατάστασης προβλέπει μία αρνητική σχέση μεταξύ του βαθμού 
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αποτελεσματικότητας του χρηματοοικονομικού και νομικού συστήματος και της χρήσης 

εμπορευματικής πίστωσης. 

Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, η σχέση υποκατάστασης μεταξύ 

εμπορευματικής πίστωσης και τραπεζικής χρηματοδότησης θεωρείται φυσιολογική. 

Εντούτοις, είναι πιθανό η προσφορά πίστωσης από επιχειρήσεις-προμηθευτές να 

αυξάνεται όταν αυτοί δεν αντιμετωπίζουν περιορισμούς από τις τράπεζες. Αυτό 

συμβαίνει συνήθως όταν επιχειρήσεις μπορούν να αξιολογήσουν τους πελάτες τους 

αποτελεσματικότερα από τις τράπεζες. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρείται πιο επωφελές 

για τις τράπεζες να δανείσουν στους πελάτες-προμηθευτές τους και αυτοί με τη σειρά 

τους να προσφέρουν πίστωση στους πελάτες τους. Η αποτελεσματικότερη αξιολόγηση 

των προμηθευτών μπορεί να οφείλεται στην καλύτερη πληροφόρηση που έχουν για τους 

πελάτες τους λόγω της συχνής επαφής μαζί τους, αλλά και στη δυνατότητα να 

διακόπτουν άμεσα τη τροφοδοσία των πελατών τους με εμπορεύματα σε περίπτωση που 

οι τελευταίοι δεν αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Σε μία τέτοια περίπτωση είναι 

αναμενόμενη η θετική σχέση μεταξύ της προσφερόμενης εμπορευματικής πίστωσης και 

της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης. Συνοψίζοντας, η υπόθεση της 

συμπληρωματικότητας ενδεχομένως να εξηγεί καλύτερα τη χρηματοδοτική 

συμπεριφορά των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε χώρες με καλύτερα και 

αποτελεσματικότερα τραπεζικά συστήματα δεδομένου ότι η λειτουργία τους 

προϋποθέτει συνθήκες εύκολης άντλησης κεφαλαίων αλλά και ο αποτελεσματικό 

έλεγχο από την πλευρά των πιστωτών προς τους δανειολήπτες. 

Έρευνες, έδειξαν ότι η εμπορευματική πίστωση και η τραπεζική χρηματοδότηση 

δεν αποτελούν μόνο υποκατάστατα αλλά μπορεί να θεωρηθούν και ως 

συμπληρωματικές πήγες χρηματοδότησης. 

Σύμφωνα με τους Biais & Gollier (1997), η χρήση εμπορευματικής πίστωσης 

μπορεί να εξαλείψει άμεσα τους περιορισμούς πιστώσεων που αντιμετωπίζουν οι 

αδιαφανείς επιχειρήσεις. Όπως εξήγησαν οι συγγραφείς, η εμπορευματική πίστωση 

λειτουργεί ως ένα σημάδι αξιοπιστίας προερχόμενο από τις αποκλειστικές πληροφορίες 

που έχουν οι προμηθευτές για τους πελάτες τους. Οι τράπεζες δεν μπορούν να 

εκτιμήσουν την ποιότητα των επενδυτικών σχεδίων κάποιων επιχειρήσεων και δεν 

προχωρούν σε χρηματοδότηση τους. Αντίθετα, κάποιοι προμηθευτές ενδεχομένως να 
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παρέχουν πίστωση σε κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα οι τράπεζες να 

αναθεωρήσουν τις αξιολογήσεις τους και τελικά να προχωρήσουν σε χρηματοδότηση 

καθιστώντας την τραπεζική χρηματοδότηση και εμπορευματική πίστωση ως 

συμπληρωματικές πηγές. Σε παρόμοιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Burkart & 

Ellingsen (2004). Σύμφωνα με την έρευνα τους, η επιπλέον εμπορευματική πίστωση 

από προμηθευτές προς τους πελάτες τους αυξάνει την επενδυτική προσπάθεια των 

δεύτερων και επομένως την αναμενόμενη απόδοση τους. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται 

το κίνητρο του επιχειρηματία να χρησιμοποιήσει διαφορετικά τα ρευστά διαθέσιμα της 

επιχείρησης τους. Συνοψίζοντας τις παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις η χρήση της 

εμπορευματική πίστωσης ως συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης έχει 

πληροφοριακό ρόλο: προβάλλει στα χρηματοδοτικά ιδρύματα την προσωπική 

πληροφορία του προμηθευτή και μειώνει με αυτόν τον τρόπο τους χρηματοδοτικούς 

περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι αδιαφανείς επιχειρήσεις. 

Οι Gama & Mateus (2010), στην εμπειρική τους ερευνά εξετάσανε εάν η 

εμπορευματική πίστωση μπορεί να θεωρηθεί υποκατάστατο ή/και συμπληρωματικό της 

τραπεζικής χρηματοδότησης με σκοπό να εκτιμήσουν την ύπαρξη του περιορισμού 

πίστωσης. Χρησιμοποιώντας ένα πάνελ δεδομένων από ένα δείγμα 7.500 Πορτογαλικών 

και Ισπανικών ΜΜΕ για την περίοδο 1998-2006, εξετάσανε τη συνεισφορά της 

εμπορευματικής πίστωσης στο χτίσιμο μία καλής φήμης για τον δανειζόμενο, ιδιαίτερα 

για νεότερες μικρές εταιρείες. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι, η εμπορευματική 

πίστωση υποκαθιστά τα τραπεζικά δάνεια ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων 

που έχουν αποκλειστική συνεργασία με μία μόνο τράπεζα, επιβεβαιώνοντας έτσι 

ύπαρξη δυσμενούς επιλογής για αυτές τις ΜΜΕ. Παρόλα αυτά οι συγγραφείς 

επισήμαναν, ότι ιδιαίτερα για τις μικρότερες και νεότερες επιχειρήσεις, οι υποθέσεις 

υποκατάστασης και συμπληρωματικότητας δεν αποκλείουν η μία την άλλη. Ο υψηλός 

βαθμός αδιαφάνειας που τις χαρακτηρίζει όντως αυξάνει το κόστος ελέγχου τους από 

τις τράπεζες. Σε αυτή τη περίπτωση, οι προμηθευτές έχουν ένα πλεονέκτημα στη 

παρακολούθηση των επιχειρήσεων διότι λαμβάνουν από αυτές πληροφορίες με 

ελάχιστο κόστος λόγω της συχνής συναλλαγής μαζί τους. Αυτό το πληροφοριακό 

πλεονέκτημα των προμηθευτών, τους δίνει τη δυνατότητα να παρέχουν πίστωση 

ευκολότερα από τις τράπεζες. Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς ουσιαστικά η 
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εμπορευματική πίστωση λύνει τα προβλήματα αντιπροσώπευσης που δημιουργούνται 

μεταξύ των ΜΜΕ και των τραπεζών. Ο λόγος είναι ότι λειτουργεί και ως μηχανισμός 

βελτίωσης της ποιότητας των μικρότερων επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να διευκολύνει 

για αυτές την προσφορά δανείων από τα τραπεζικά ιδρύματα. 

Η Cook (1999), υποστήριξε ότι η εμπορευματική πίστωση αποτελεί ένα 

εργαλείο μείωσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ σχετικά με την 

τραπεζική χρηματοδότηση τους. Εξετάζοντας ένα δείγμα 352 μικρών ρωσικών 

επιχειρήσεων, έδειξε ότι η εμπορευματική πίστωση έχει έναν διπλό ρόλο: Πρώτον, 

μετριάζει τα προβλήματα πληροφόρησης μεταξύ των επιχειρήσεων, διότι οι 

προμηθευτές έχουν πληρέστερες πληροφορίες για τους συνεργάτες τους. Δεύτερον, οι 

επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιούν πίστωση, έχοντας ως σκοπό να προβάλλουν την 

εμπιστοσύνη που τους δείχνουν οι πιστωτές τους ως δείκτη αξιοπιστίας προς τις 

τράπεζες. Με αυτό τον τρόπο μειώνουν την αδιαφάνεια που της χαρακτηρίζει και 

αυξάνουν τις πιθανότητες τους να αντλήσουν τραπεζικά κεφάλαια.  

 Συνοψίζοντας τις παραπάνω εμπειρικές μελέτες, η εμπορευματική πίστωση 

αποτελεί έναν μηχανισμό που καθορίζει την πολιτική πληρωμών που ακολουθεί ένας 

αγοραστής. Επιπλέον, επιτρέπει στον αγοραστή να διαχειρίζεται με λιγότερο κόστος τις 

διακυμάνσεις της ζήτησης των προϊόντων του αλλά και να αξιολογεί καλύτερα την 

ποιότητα των αγαθών που αγοράζει από τον προμηθευτή του και να πετυχαίνει 

χαμηλότερες τιμές αγοράς. Όσον αφορά το χρηματοοικονομικό ρόλο της 

εμπορευματικής πίστωσης οι εμπειρικές μελέτες έδειξαν ότι η εμπορευματική πίστωση 

έχει είτε συμπληρωματικό είτε υποκατάστατο ρόλο σε σχέση με τη τραπεζική 

χρηματοδότηση. Έτσι, ο υψηλός βαθμός αδιαφάνειας που χαρακτηρίζει τις ΜΜΕ, το 

λιγότερο αναπτυγμένο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και οι σφιχτές νομισματικές 

συνθήκες που επικρατούν σε μια οικονομία προκαλούν μία υποκατάσταση της 

τραπεζικής χρηματοδότησης με την εμπορευματική πίστωση. Από την άλλη πλευρά, η 

προσφορά εμπορευματικής πίστωσης από επιχειρήσεις σε πελάτες τους αυξάνει το 

επίπεδο αξιοπιστίας των τελευταίων προς τις τράπεζες. Έτσι, τα τραπεζικά ιδρύματα 

χαλαρώνουν τους πιστωτικούς περιορισμούς τους προς τις ΜΜΕ. Σε αυτή τη περίπτωση 

εμπορευματική πίστωση και τραπεζικά δάνεια δεν υποκαθιστούν το ένα το άλλο, άλλα 

έχουν συμπληρωματικό ρόλο μεταξύ τα 
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3.1 Τράπεζες και ΜΜΕ  

 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η σχέση που διέπει τα τραπεζικά ιδρύματα και τις ΜΜΕ. 

Ειδικότερα, αναλύεται η πρακτική της ¨διατήρησης μακροπρόθεσμών και σταθερών 

πιστωτικών σχέσεών¨ που ακολουθούν οι τράπεζες στη προσπάθεια τους να βελτιώσουν 

αποτελεσματικά και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος την επαφή τους με τις ΜΜΕ. 

Έτσι, περιλαμβάνονται οι μελέτες που εστιάζουν στη σχέση των τραπεζών με τις ΜΜΕ 

με σκοπό τον περιορισμό της ασύμμετρης πληροφόρησης που χαρακτηρίζει τις 

συναλλαγές των δυο αυτών μερών. Στην συνέχεια εξετάζεται η επίδραση της 

διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Πιο συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνονται μελέτες που εξετάζουν πως το μέγεθος των τραπεζών, το καθεστώς 

ιδιοκτησίας τους, η προέλευση των τραπεζικών ιδρυμάτων και ο τραπεζικός 

ανταγωνισμός επηρεάζουν τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Στην αμέσως επόμενη 

παράγραφο της ενότητας αυτής γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις που προκαλούν οι 

εξαγορές και οι συγχωνεύσεις τραπεζών στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Τέλος, το 

τελευταίο μέρος του κεφαλαίου αναφέρεται σε μελέτες που υποδεικνύουν τις 

επιπτώσεις που έχουν στη παροχή τραπεζικής πίστωσης προ τις ΜΜΕ οι συνθήκες που 

επικρατούν στον νομισματικό και χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας 

Οι τράπεζες αποτελούν την κύρια πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης για τις 

ΜΜΕ. Σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση σε 

χρηματιστηριακές αγορές, οι ΜΜΕ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες 

(Keasy & Watson, 1994, Binks & Ennew, 1996). Οι Berger & Udell (1998), στην 

έρευνα τους, με στοιχεία που άντλησαν από το NSSBF9 και το NFIB10, έδειξαν ότι οι 

εμπορικές τράπεζες στις ΗΠΑ, αποτελούν τον εξωτερικό χρηματοδότη των ΜΜΕ με το 

μεγαλύτερο ποσοστό δανειοδότησης (18,75% επί της συνολικής χρηματοδότησης). 

Παρόμοια, έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, 2005), με 

ερωτηματολόγιο προς 3047 διευθυντές ΜΜΕ στα 15 παλαιότερα κράτη της Ε.Ε. έδειξε 

ότι, οχτώ στις δέκα ΜΜΕ αντιλαμβάνονται ως κύρια επιλογή για την άντληση 

δανειακών κεφαλαίων τις τράπεζες (Γράφημα 3.1). 

 

                                                 
9 National Survey of Small Business Finances 
10 National Federation of Independent Business 
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Γράφημα 3.1: Φορείς στους οποίους στρέφονται οι ΜΜΕ για απόκτηση 

χρηματοδότησης 

 

              Σημ: Αφορά απαντήσεις διευθυντών ΜΜΕ που προέρχονται από τα 15 παλαιότερα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. 

              Πηγή:¨SME Access to Finance”, Flash Euro barometer 174, European Commission (2005). 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια, τα προβλήματα της 

ασύμμετρης πληροφόρησης επηρεάζουν σημαντικά τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις 

ΜΜΕ, κάτι που εξηγεί τη δυσκολία άντλησης τραπεζικής χρηματοδότησης. Παρόλα 

αυτά, μέσα από τη συνεχόμενη και στενή επαφή, μία επιχείρηση, μπορεί να δώσει σε 

μία τράπεζα αποτελεσματική πληροφόρηση με αποτέλεσμα τη πιθανή μείωση του 

κόστους χρηματοδότησης αλλά και αύξηση της χρηματοδοτική διαθεσιμότητας. 

 

3.2 Τραπεζική δραστηριότητα ¨διατήρησης μακροπρόθεσμων και σταθερών 

πιστωτικών σχέσεων¨( relationship lending) και ΜΜΕ 

 

Η ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ τραπεζών και ΜΜΕ, δεν αποτελεί ένα αξεπέραστο 

εμπόδιο όσον αφορά την τραπεζική χρηματοδότηση τους. Τα τραπεζικά ιδρύματα, είναι 

ικανά να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν τις αδιαφανείς ΜΜΕ, 

αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας πρακτικές που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία 

ως “relationship lending” ή «διατήρηση μακροπρόθεσμων και σταθερών πιστωτικών 

σχέσεων11». Σύμφωνα με αυτήν, οι τράπεζες συλλέγουν πληροφορίες που σχετίζονται 

με την αξιολόγηση μιας ΜΜΕ, πέραν αυτών που προέρχονται από τις συνηθισμένες 

επίσημες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι πληροφορίες αυτές, συγκεντρώνονται σε 

                                                 
11 Βλέπε Καπόπουλος & Λαζαρέτου (2007, σελ. 28). 
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βάθος χρόνου και μέσω της συνεχής επικοινωνίας και επαφής μεταξύ της τράπεζας και 

της επιχείρησης, του ιδιοκτήτη της και της τοπικής κοινωνίας. Η συλλογή των 

πληροφοριών, μπορεί να προέρχεται από τους πελάτες και τους προμηθευτές της 

επιχείρησης, αλλά και από τη γνώση της τράπεζας για την δραστηριότητα της 

επιχείρησης μέσα στο περιβάλλον που λειτουργεί (Berger et al., 2001b). Σύμφωνα με 

τους Diamond & Rajan (2001), η γνώση που αποκτά μία τράπεζα για ένα συγκεκριμένο 

δανειζόμενο της και η εξειδίκευση που αποκομίζει από μία συνεχόμενη επαφή με μία 

συγκεκριμένη ομάδα δανειοληπτών, της δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξει δεξιότητες 

απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη χρήση των διαθεσίμων της. Είναι λοιπόν 

σκόπιμο, να αναλύσουμε παρακάτω τη συμπεριφορά της τραπεζικής χρηματοδότησης, 

εστιάζοντας σε αυτή τη μορφή τραπεζικής πρακτικής προς τις ΜΜΕ. 

Σχετικές εμπειρικές έρευνες, από τον Ευρωπαϊκό χώρο και τις Η.Π.Α., έδειξαν 

ότι η εφαρμογή της τακτικής του RL από τα τραπεζικά ιδρύματα διευκολύνει τη 

χρηματοδότηση των ΜΜΕ και ελαχιστοποιεί τους περιορισμούς πίστωσης που 

υφίστανται οι τελευταίες. Πιο συγκεκριμένα, η διαχρονική ενδυνάμωση των σχέσεων 

μεταξύ των τραπεζών και των ΜΜΕ, όπως επίσης και η συνεχής συνεργασία των 

τελευταίων με τα ίδια τραπεζικά ιδρύματα έχει ως αποτέλεσμα 1) την μείωση του 

επιτοκίου δανεισμού, 2), την απαίτηση λιγότερων ενυπόθηκων εγγυήσεων, και 3) την 

αύξηση της χρηματοδοτικής διαθεσιμότητας. 

Οι Petersen & Rajan (1994), εξέτασαν πως η σχέση ενός δείγματος 3404 ΜΜΕ 

και των πιστωτών τους, επιδρά στη διαθεσιμότητα και στο κόστος χρηματοδότησης. 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η διαθεσιμότητα πίστωσης προς τις ΜΜΕ από ένα 

τραπεζικό ίδρυμα αυξάνεται εξαιτίας δύο λόγων: πρώτον, από τη διατήρηση 

μακροχρόνιας σχέσης με το δανειστή τους και δεύτερον, από την ενδυνάμωση των 

δεσμών τους με την τράπεζα μέσω της χρησιμοποίησης περισσότερων προϊόντων και 

υπηρεσιών και μέσω της κάλυψης των δανειακών της αναγκών από ένα δανειστή. Από 

την άλλη πλευρά, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι η σχέση τράπεζας και ΜΜΕ έχει 

μικρότερη επίδραση στο κόστος χρηματοδότησης. Αυτή η διαφορετική επίδραση στη 

διαθεσιμότητα και στο κόστος χρηματοδότησης μπορεί να οφείλεται σε τρεις λόγους: 

Πρώτον, στη περίπτωση που οι ΜΜΕ υφίστανται περιορισμό πιστώσεων και η απόδοση 

της επένδυσης τους είναι μεγαλύτερη του κόστους χρηματοδότησης, τότε ενδεχομένως 
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να προτιμούν να δανειστούν περισσότερη ποσότητα χρήματος, παρά να δανειστούν πιο 

φτηνά. Δεύτερον, το κόστος άντλησης πληροφόρησης σχετικά με έναν δανειζόμενο, 

μειώνεται όσο αυξάνεται η διάρκεια σχέσης του με ένα τραπεζικό οργανισμό. Έτσι, η 

τράπεζα αποκτά μονοπωλιακή πληροφόρηση, που αποτελεί πλεονέκτημα έναντι των 

άλλων ανταγωνιστών της, και δεν είναι διατεθειμένη να μοιραστεί αυτή τη μείωση του 

κόστους με την επιχείρηση-πελάτη της. Τρίτον, ενδεχομένως η οργανωτική δομή της 

τράπεζας μπορεί να επιτρέπει στο ανθρώπινο δυναμικό της να παρεμβαίνει σε 

αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τη ποσότητα της πίστωσης αλλά όχι με το επιτόκιο 

της. 

Επίσης, άλλες έρευνες επισήμαναν τη σημασία της σχέσης που έχουν τα 

τραπεζικά ιδρύματα με τις ΜΜΕ και σε άλλα πεδία συνεργασίας εκτός της 

δανειοδότησης, όπως π.χ. της διατήρησης λογαριασμού καταθέσεων από την πλευρά 

της επιχείρησης. Σύμφωνα με τους Berger & Udell (1998), προσφέροντας οι τράπεζες 

ένα διευρυμένο σύνολο υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ, μπορούν να αντλούν από τις 

τελευταίες, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη πιστοληπτική τους ικανότητα. 

Συνήθως, οι πληροφορίες αυτές έχουν αποκλειστικό χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται 

προκειμένου να αποφασιστεί η διαθεσιμότητα και οι όροι πίστωσης προς τις 

επιχειρήσεις (Diamond, 1984). 

Ο Cole (1998), εξέτασε την επίδραση που έχει η τυχόν προηγούμενη 

συναλλακτική σχέση μεταξύ ΜΜΕ και του πιθανού πιστωτή της, στην απόφαση του 

τελευταίου να επεκτείνει τη χρηματοδότηση η όχι προς την επιχείρηση, εξετάζοντας ένα 

δείγμα 5356 ΜΜΕ στις Η.Π.Α. για την περίοδο 1991-1994. Ο ερευνητής διαπίστωσε 

ότι, η διατήρηση τραπεζικών καταθέσεων από τις ΜΜΕ ή η προσφορά 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από τη τράπεζα ως μορφές προγενέστερης 

συνεργασίας, επηρεάζουν τη πιθανότητα επιπλέον χρηματοδότησης προς τις 

επιχειρήσεις. Επίσης, σε περίπτωση που οι ΜΜΕ, συνεργάζονται με πολλές τράπεζες, η 

αξία της πληροφόρησης που έχει συλλεχθεί από ένα δυνητικό χρηματοδότη μειώνεται, 

με αποτέλεσμα να μειώνεται και η πιθανότητα χρηματοδότησης αυτών των 

επιχειρήσεων. Το τελευταίο εύρημα είναι σύμφωνο με την άποψη ότι, οι πιθανοί 

χρηματοδότες δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολλές 

πηγές άντλησης χρηματοοικονομικής υποστήριξης. Σύμφωνα επίσης με τους ερευνητές, 



 

59 

 

η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών εμπεριέχει κόστος, το οποίο είναι 

πολύ πιθανό να επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις που έχουν αξιολογηθεί και με τη πρακτική 

του RL. Παρόλα αυτά, εκτίμησαν ότι οι ΜΜΕ είναι πρόθυμες να απορροφήσουν αυτό 

το κόστος, προκειμένου να αποκτήσουν τραπεζική χρηματοδότηση με πιο ευνοϊκούς 

όρους. 

Παρόμοια, οι Degryse & Cayseele (2000), αναλύοντας δεδομένα από περίπου 

18.000 συμβόλαια τραπεζικών δάνειων με βελγικές ΜΜΕ την περίοδο 1995-1997, 

εξέτασαν την επίδραση που έχει η δυναμική της σχέση τους (σε όρους διάρκειας και 

αποκλειστικότητας), πάνω στο κόστος δανεισμού και στο ύψος των απαιτούμενων 

ενυπόθηκων εγγυήσεων. Στα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι, το επιτόκιο δανεισμού 

αυξάνεται όσο αυξάνεται η σχέση μεταξύ ΜΜΕ και τραπεζών. Παρόλα αυτά, 

υποστήριξαν ότι το εύρος της συνεργασίας μειώνει σταδιακά το κόστος 

χρηματοδότησης. Ειδικότερα, το επιτόκιο δανεισμού μειώνεται, όταν οι ΜΜΕ, 

χρησιμοποιούν και άλλα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες της τράπεζας με την οποία 

ήδη συνεργάζονται. Όπως επισήμαναν οι ερευνητές η επίδραση του εύρους της 

συνεργασίας είναι σημαντικότερη από την διάρκεια. Τέλος, η αύξηση της δυναμικής της 

σχέσης μεταξύ των δύο πλευρών, μειώνει την απαίτηση για ενυπόθηκες εγγυήσεις. 

Αυτό όμως συμβαίνει μόνο στην περίπτωση, της αύξησης της διάρκειας της 

συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών ενώ αντίθετα αποτελέσματα έχει η αύξηση τους 

εύρους της σχέσης. 

Μία άλλη έρευνα που διεξήχθη στο Βέλγιο με τη χρήση ερωτηματολογίου σε 

300 ΜΜΕ για την περίοδο 1998-1999, ανέλυσε τη σχέση μεταξύ του περιορισμού 

πιστώσεων, του RL και του αριθμού των τραπεζών για τις ΜΜΕ. Πιο συγκεκριμένα, οι 

De Bodt et al. (2005), εξέτασαν δύο υποθέσεις σχετικά με τη μέθοδο που οι ΜΜΕ 

πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να μειώσουν την ασύμμετρη πληροφόρηση και 

να αποφύγουν το περιορισμό πιστώσεων. Σύμφωνα με την πρώτη, η παραπάνω επιδίωξη 

επιτυγχάνεται μέσα από μία μακροχρόνια και πιο αποκλειστική σχέση με μία τράπεζα. 

Σύμφωνα με την δεύτερη, η επιλογή από μέρους μίας ΜΜΕ να συνεργαστεί με πολλές 

τράπεζες, ενδεχομένως να μειώσει τη πιθανότητα απόρριψης των αιτημάτων της για 

χρηματοδότηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει ένας βέλτιστος αριθμός 

τραπεζών. Οι πολύ μικρές ΜΜΕ με μεγαλύτερο βαθμό αδιαφάνειας, είναι πιο πιθανό να 
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αυξήσουν τον αριθμό των τραπεζών με σκοπό την αποφυγή του χρηματοοικονομικού 

περιορισμού τους. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες και πιο διαφανείς ΜΜΕ, επιδιώκουν την 

ενδυνάμωση των σχέσεων τους με μία τράπεζα, έχοντας ως στρατηγικό τους σκοπό να 

ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες αποκλεισμού τους από τη τραπεζική χρηματοδότηση. 

Οι Harhoff & Korting (1998), εξετάσανε την επίδραση του RL πάνω στο κόστος 

και τη διαθεσιμότητα της εξωτερικής χρηματοδότησης αλλά και στο ύψος των 

ενυπόθηκων εγγυήσεων που απαιτούν τα τραπεζικά ιδρύματα για τη παροχή πίστωσης. 

Η έρευνα πάνω σε ένα δείγμα 1509 ΜΜΕ έδειξε ότι, οι ΜΜΕ με μακροβιότερες και πιο 

ολοκληρωμένες σχέσεις με συγκεκριμένες τράπεζες, αντιμετωπίζουν μικρότερες 

απαιτήσεις για ενυπόθηκες εγγυήσεις και απολαμβάνουν μεγαλύτερη διαθεσιμότητα 

πίστωσης Επίσης, επιβαρύνονται με μικρότερο κόστος δανεισμού, αν και όπως 

υποστήριξαν οι ερευνητές η επίδραση της είναι λιγότερο σημαντική. Σύμφωνα με τους 

ίδιους, τα παραπάνω αποτελέσματα μπορεί να σχετίζονται με την ποιότητα ή την 

κατάσταση της επιχείρησης. Όπως επισήμαναν, ενδεχομένως οι πιο «καλές» από τις 

επιχειρήσεις τείνουν να συνεργάζονται με λίγα τραπεζικά ιδρύματα. Αντίθετα οι 

λιγότερο αξιόπιστες και πιο αδιαφανείς, επιδιώκουν τη συνεργασία με πολλές τράπεζες, 

επειδή οι τελευταίες πιθανόν να μην επιθυμούν να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου το ρίσκο 

συνεργασίας. Σε παλιότερη έρευνα με γερμανικές ΜΜΕ, οι Elsas & Krahnen (1998), 

έκαναν σύγκριση μεταξύ των τραπεζών που ασκούν RL και των “κανονικών”, όπως 

ονόμασαν, τραπεζών που δεν ακολουθούν αυτή τη πρακτική. Η ανάλυση τους 

στηρίχτηκε στο τραπεζικό ιστορικό 200 ΜΜΕ, το οποίο αντλήθηκε από το 

χαρτοφυλάκιο των πέντε μεγαλύτερων τραπεζικών οργανισμών στη Γερμανία για μία 

περίοδο 5 ετών. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι, οι τράπεζες που ασκούν πρακτικές RL, 

παρέχουν ρευστότητα σε περιπτώσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από υποβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας μία επιχείρησης, αυξάνοντας το μερίδιο της χρηματοδότησης 

τους, ενώ αντίθετα μειώνεται το μερίδιο των υπολοίπων τραπεζών.  

Οι Lehman & Neuberger (2001), ερεύνησαν την επίδραση που έχουν στη 

τραπεζική χρηματοδότηση προς τις ΜΜΕ, όχι μόνο η ύπαρξη ενυπόθηκων εγγυήσεων 

και η διάρκεια της σχέσης μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων αλλά και ο βαθμός 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης ο οποίος προσδιορίστηκε με βάση τη σταθερότητα της σχέσης 

τους, τη προθυμία του δανειστή να ενημερώνει για σχετικά προβλήματα των 
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δανειζόμενο, την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών και το καλό ιστορικό παρελθόν, 

που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών. Οι ερευνητές, χρησιμοποιώντας δεδομένα από 

ένα ερωτηματολόγιο που στάλθηκε σε 1200 γερμανικές τράπεζες το 1997, υπέθεσαν 

πρώτον, ότι οι μικρές και νέες επιχειρήσεις όπως και αυτές με χαμηλή πιστοληπτική 

αξιολόγηση, επιβαρύνονται με υψηλότερα επιτόκια δανεισμού, έχουν λιγότερη 

πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης, και αναγκάζονται να παρέχουν 

περισσότερες ενυπόθηκες εγγυήσεις σε σχέση με μεγαλύτερες, παλιότερες και καλύτερα 

αξιολογημένες επιχειρήσεις. Δεύτερον, οι επιχειρήσεις με πιο μακροχρόνιες σχέσεις με 

τράπεζες, έχουν χαμηλότερο κόστος δανεισμού, απολαμβάνουν μεγαλύτερη πιστωτική 

διαθεσιμότητα και υποχρεώνονται στη δέσμευση λιγότερων ενυπόθηκων εγγυήσεων. 

Τρίτον, ότι ο βαθμός αμοιβαίας εμπιστοσύνης επηρεάζει θετικά το κόστος, τη διάθεση 

πίστωσης και τις εγγυήσεις Τα αποτελέσματα της έρευνας τεκμηρίωσαν τις παραπάνω 

υποθέσεις. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές επισήμαναν ότι η ανάλυση του RL με βάση την 

αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι πολυπλοκότερη από τους προσδιοριστικούς παράγοντες 

που χρησιμοποίησαν, συστήνοντας μια πιο αναλυτική ανάλυση στο μέλλον. 

Στη Ιταλία, οι Angelini et al. (1998), εξέτασαν την επίδραση των σχέσεων 

μεταξύ 600 συνεταιριστικών ή μη τραπεζών και ενός δείγματος 6164 Ιταλικών ΜΜΕ, 

πάνω στο κόστος και στη διαθεσιμότητα πίστωσης. Η έρευνα έδειξε ότι, η διάρκεια της 

σχέσης αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης στη περίπτωση των απλών τραπεζών, ενώ 

στην περίπτωση των συνεταιριστικών το παραπάνω ισχύει μόνο για τους πελάτες που 

δεν είναι μέλη τους. Δεύτερον, σύμφωνα και με προηγούμενες έρευνες η συνεργασία 

των ΜΜΕ με ένα περιορισμένο αριθμό τραπεζικών ιδρυμάτων, αυξάνει τη 

διαθεσιμότητα πίστωσης που απολαμβάνουν. 

Οι Hernandez-Canovas & Martınez-Solano (2010), χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 

185 ισπανικών ΜΜΕ, εξέτασαν την επίδραση που έχει η εμπιστοσύνη μεταξύ τραπεζών 

και ΜΜΕ, η επικέντρωση και η διάρκεια της σχέσης τους, στη διαθεσιμότητα και στο 

κόστος δανεισμού όπως επίσης και στις εγγυήσεις που απαιτούν οι τράπεζες. Οι 

ερευνητές υποστήριξαν, ότι οι ΜΜΕ οι οποίες διατηρούν μακροβιότερη σχέση με 

τράπεζες, έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε δανειοδοτήσεις αλλά ταυτόχρονα 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά έξοδα. Επίσης, επισημάνθηκε, ότι 

υπάρχει ένας περιορισμός στο βαθμό που οι ΜΜΕ επικεντρώνουν τις συναλλαγές τους 
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με ένα συγκεκριμένο αριθμό τραπεζών. Έτσι, ΜΜΕ οι οποίες επικεντρώνουν τις 

δραστηριότητές σε δύο τραπεζικά ιδρύματα, επιβαρύνονται με λιγότερο κόστος 

χρηματοδότησης σε σχέση με επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται με ένα η 

περισσότερα από δύο ιδρύματα. Από την άλλη πλευρά, η σχέση που βασίζεται σε 

αμοιβαία εμπιστοσύνη, βελτιώνει τη διαθεσιμότητα πίστωσης για τις ΜΜΕ, και 

ταυτόχρονά μειώνει το κόστος δανειοδότησης, αλλά υποχρεώνει τις τελευταίες σε 

υποθήκευση περισσότερων εγγυήσεων προς τις τράπεζες. 

Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό, ότι η εφαρμογή του RL από τα τραπεζικά 

ιδρύματα, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των τραπεζών, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της ασύμμετρής πληροφόρησης και να αυξήσουν την 

χρηματοδότηση τους προς τις ΜΜΕ. 

Παρόλα αυτά, μία σειρά παραγόντων επηρεάζει την ικανότητα του τραπεζικού 

συστήματος να δανειοδοτεί επιχειρήσεις που στηρίζονται περισσότερο στο RL, όπως οι 

ΜΜΕ. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται άμεσα με: α) τη διάρθρωση του τραπεζικού 

συστήματός και β) τις επικρατούσες συνθήκες στο νομισματικό και χρηματοπιστωτικό 

τομέα της οικονομίας. 

Η διάρθρωση του τραπεζικού συστήματός αφορά το συνολικό αριθμό των 

τραπεζικών ιδρυμάτων και το βαθμό συγκέντρωσης της τραπεζικής αγοράς. 

Συγκεκριμένα το μέγεθος των τραπεζικών ιδρυμάτων, ο ανταγωνισμός της τραπεζικής 

αγοράς, αποτελούν κύρια στοιχεία επίδρασης της προσφοράς χρηματοδότησης προς τις 

ΜΜΕ. 

Η επίδραση που έχει η δομή του χρηματοοικονομικού συστήματος πάνω στο 

επίπεδο διαθεσιμότητας της εξωτερικής χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και την 

οικονομική ανάπτυξη, αποτελεί σημαντικά ενδιαφέρον πεδίο έρευνας για τους 

ερευνητές τις τελευταίες δεκαετίες. Η διεθνής βιβλιογραφία έχει επισημάνει τη 

σημαντικότητα που παίζει ο τραπεζικός τομέας στην ανάπτυξη μιας οικονομίας σε 

όρους ΑΕΠ, αύξησης της παραγωγικότητας, μείωση της φτώχειας και ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων (Beck et al., 2000, 2008a, Klaper et al. 2006).  
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3.3 Η Διάρθρωση του Τραπεζικού Τομέα και οι συνέπειες του στη χρηματοδότηση 

των ΜΜΕ 

 

Η σημασία της διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα στο βαθμό πρόσβασης των 

επιχειρήσεων στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις και κατ’ επέκταση στην οικονομική 

ανάπτυξη έχει απασχολήσει ευρέως την διεθνή ερευνητική κοινότητα. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία, ένα μεγάλος μέρος ερευνών έχει εστιάσει στις επιδράσεις που έχει η 

διάρθρωση των τραπεζικών αγορών στη δανειοδότηση των ΜΜΕ. Πιο συγκεκριμένα, η 

ικανότητα των τραπεζών να παρέχουν υπηρεσίες σε αυτού τους είδους τις επιχειρήσεις, 

κυρίως μέσα από το RL, εξαρτάται από: α) το μέγεθος των τραπεζικών ιδρυμάτων, β) το 

καθεστώς ιδιοκτησίας, γ) την προέλευση τους (εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα ή ξένα), και 

δ) την ολιγοπωλιακή ισχύ στην αγορά. 

 

α) Το μέγεθος των τραπεζικών ιδρυμάτων 

 

Σύμφωνα με την υπόθεση των μεγάλων τραπεζικών εμποδίων (large-bank barrier 

hypothesis), οι μεγάλες τράπεζες, δείχνουν απρόθυμες να δανειοδοτήσουν τις 

αδιαφανείς ΜΜΕ. Η απροθυμία αυτή, ενδεχομένως να οφείλεται στην αδυναμία 

ταυτόχρονης εξυπηρέτησης μεγάλων επιχειρήσεων και ΜΜΕ, εξαιτίας των 

διαφορετικών στρατηγικών που πρέπει να ακολουθήσουν σε αυτά τα δύο είδη των 

επιχειρήσεων. Συνήθως, οι στρατηγικές που ακολουθούν οι μεγάλοι τραπεζικοί 

οργανισμοί για να επιτύχουν μία κοινή πολιτική χρηματοδοτήσεων, βασίζεται σε 

δεδομένα τα οποία ανιχνεύονται εύκολα, έχουν αξιολογηθεί και δημοσιευτεί. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα, την τυποποίηση των διαδικασιών δανειοδότησης, το οποίο είναι 

εντελώς αντίθετο από την εφαρμογή του RL. Επιπλέον, η απόσταση μεταξύ έδρας των 

τραπεζών και των ΜΜΕ λειτουργεί αρνητικά στη χρηματοδότηση των τελευταίων12: 

Σύμφωνα με τους Hauswald & Marquez (2000), η αποδυνάμωση του RL λόγω της 

ποιότητας της πληροφορίας που αποκτάται ή λόγω του αυξανόμενου κόστους που 

απαιτείται για να αντληθεί, είναι άμεσα συνδεδεμένα με την φυσική απόσταση μεταξύ 

των συναλλασσόμενων μερών. 

Ένα σημαντικός αριθμός εμπειρικών μελετών έχει επιβεβαιώσει την απροθυμία 

των μεγάλων τραπεζών να χορηγήσουν δάνειο προς τις ΜΜΕ. Ορισμένες εξ αυτών, 

                                                 
12Βλέπε Beck et al. (2003). 
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έδειξαν ότι οι μεγάλες τράπεζες σε σχέση με τις μικρότερες, χρησιμοποιούν ένα 

μικρότερο μέρος τους ενεργητικού τους, για να εξυπηρετήσουν τις ΜΜΕ.  

Οι Berger et al. (1995), έδειξαν ότι η μεγέθυνση των τραπεζικών ιδρυμάτων στις 

Η.Π.Α την περίοδο 1979-1994 λόγω των συγχωνεύσεων και εξαγορών, οδήγησε σε 

μείωση των δανείων προς τις ΜΜΕ. Σύμφωνα με τους συγγραφείς αυτό οφείλεται 

κυρίως στην αδυναμία των μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων να προσφέρουν δάνεια 

ακολουθώντας πολιτικές που στηρίζονται στο RL. 

Οι Strahan & Weston (1998), μελέτησαν τη σχέση μεταξύ τραπεζικής 

χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ, από μεγάλα και μικρά τραπεζικά ιδρύματα (με βάση το 

ενεργητικό τους). Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι, η επίδραση πάνω στη χρηματοδότηση των 

ΜΜΕ ως αποτέλεσμα των αλλαγών στο μέγεθος των τραπεζικών ιδρυμάτων (λόγω 

τραπεζικής συγκέντρωσης), μπορεί να οφείλεται σε δύο λόγους: πρώτον, το κόστος 

δανεισμού να αυξάνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος και η οργανωτική δομή των 

τραπεζικών επιχειρήσεων. Δεύτερον, η εξειδίκευση των τραπεζών ενδεχομένως να 

ενισχύει τη τραπεζική δανειοδότηση των ΜΜΕ, και να αντισταθμίζει τις αρνητικές 

επιδράσεις λόγω της εμφάνισης μεγάλων τραπεζών. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το 

Call Report13 του 1995, οι ερευνητές έδειξαν ότι, η χρηματοδότηση των ΜΜΕ 

αυξάνεται από τράπεζες με ενεργητικό έως και 300 εκατ. $. Αντίθετα, μεγάλα τραπεζικά 

ιδρύματα με ενεργητικό άνω των 300 εκατ. $, αυξάνουν σημαντικά τη χρηματοδότηση 

τους προς τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ η σημασία των ΜΜΕ για το χαρτοφυλάκιο τους 

μειώνεται. 

Σύμφωνα με τον Stein (2002), τα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα αποφεύγουν τη 

χρηματοδότηση ΜΜΕ, διότι πρόκειται για μία δραστηριότητα η οποία στηρίζεται σε 

πληροφόρηση η οποία δεν προέρχεται από αξιόπιστες τυποποιημένες πηγές ( π.χ. 

ετήσιες εκθέσεις). 

Παρακινούμενοι από το παραπάνω οι Berger et al. (2005), εξέτασαν πως 

τράπεζες διαφορετικού μεγέθους προσεγγίζουν το θέμα της δανειοδότησης των ΜΜΕ. 

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα δείγμα μικρών και μεγάλων τραπεζών από το Call 

Report, οι οποίες είχαν συνάψει δάνεια με 1131 ΜΜΕ την περίοδο μεταξύ 1990 και 

1994 στις Η.Π.Α. Τα αποτελέσματα έδειξαν πρώτον, ότι οι μεγάλες τράπεζες δανείζουν 

                                                 
13 Consolidated Report of Condition and Income 
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κυρίως σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις με αξιόπιστα λογιστικά αρχεία, ενώ οι μικρότερες 

σε πιο αδιαφανείς. Δεύτερον, οι μεγάλες τράπεζες που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση 

από τους πελάτες τους, δρουν πιο απρόσωπα, έχουν μικρότερες και όχι αποκλειστικές 

σχέσεις συνεργασίας και δεν είναι τόσο αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση των 

πιστωτικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ. Τα παραπάνω, είναι σύμφωνα 

με την υπόθεση ότι οι μικρές τράπεζες έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην 

δανειοδότηση των ΜΜΕ ασκώντας πρακτικές RL. 

Παρόμοια, οι Cole et al. (2004), μελέτησαν την διαφορετική προσέγγιση που 

κάνουν μικρές και μεγάλες τράπεζες (με βάσει το ενεργητικό τους), στην διαδικασία 

έγκρισης δανείων προς τις ΜΜΕ . Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα δείγμα 1102 ΜΜΕ 

οι οποίες έκαναν αίτηση (που εγκρίθηκε), για δανειοδότηση από 46 εμπορικές τράπεζες 

στις Η.Π.Α. την περίοδο 1993-1994. Στην έρευνά τους τεκμηρίωσαν την άποψη ότι οι 

μεγαλύτεροι τραπεζικοί οργανισμοί (με ενεργητικό 1 δις $ και άνω), προχωρούν στην 

παροχή χρηματοδότησης σε ΜΜΕ, μόνο όταν οι τελευταίες έχουν επίσημα 

χρηματοοικονομικά αρχεία και υψηλά χρηματικά διαθέσιμα. Αντίθετα, αρνούνται 

χρηματοδότηση όταν οι ΜΜΕ έχουν ήδη μεγάλη μόχλευση ή ο ιδιοκτήτης τους ανήκει 

σε κάποια μειονότητα, η οποία λειτουργεί ως πιθανή ερμηνεία του εισοδήματος και του 

πιστωτικού ιστορικού της. Από την άλλη πλευρά, οι μικρές τράπεζες χρησιμοποιούν μια 

πιο διακριτική προσέγγιση: Στηρίζονται περισσότερο σε πληροφορίες σχετικά με τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του δανειζομένου και δίνουν λιγότερη βαρύτητα σε 

τυποποιημένες λογιστικές αναφορές από ότι οι μεγάλες τράπεζες. 

Ευρήματα από άλλες εμπειρικές μελέτες, υποστηρίζουν ότι το τραπεζικό 

μέγεθος, δεν έχει απαραίτητα αρνητικές επιδράσεις στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. 

Εξετάζοντας ένα δείγμα 1519 ΜΜΕ στις Η.Π.Α. που έκαναν αίτηση για δανειοδότηση 

προς εμπορικές τράπεζές το 1993, οι Cole & Walranen (1998), έδειξαν ότι τράπεζες που 

εμπλέκονται σε δραστηριότητες συγχώνευσης, κυρίως αυτές οι οποίες εξαγοράζουν 

άλλες τράπεζες, είναι πολύ πιθανό να επεκτείνουν την χρηματοδοτική τους 

δραστηριότητα προς τις ΜΜΕ σε σχέση με άλλες. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι, αυτές 

οι τράπεζες, ενδεχομένως να θέλουν να διευρύνουν την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα όχι μόνο μέσω εξαγορών, αλλά και μέσω της επέκτασης των εργασιών 

τους και προς τις ΜΜΕ.  
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Οι Jayarathe & Wolkεn (1999), εξέτασαν κατά πόσο η μεγέθυνση των τραπεζών 

λόγω συγχωνεύσεων και η επακόλουθη μείωση των μικρών τραπεζών, επηρεάζει τη 

χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από ένα δείγμα 4630 ΜΜΕ 

από το NSSBF για το 1993, υποθέσανε ότι, σε μία τέτοια περίπτωση σε περιοχές με 

λίγες πια μικρές τράπεζες, οι ΜΜΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους 

περιορισμούς στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις σε αντίθεση με περιοχές όπου 

κυριαρχούν μικροί τραπεζικοί οργανισμοί. Τα ευρήματα της έρευνας τους, δεν 

επιβεβαίωσαν την παραπάνω υπόθεση. Οι ερευνητές, ως πιθανή εξήγηση των 

παραπάνω, επισήμαναν τη μικρή παρουσία ΜΜΕ στις προς εξέταση περιοχές. Μία 

δεύτερη εξήγηση ήταν η ύπαρξη πολλών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων (πέρα των 

τραπεζικών), οι οποίες ανάλαβαν τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και τέλος, ότι 

ενδεχομένως οι μεγάλες τράπεζες να ήταν το ίδιο πρόθυμες με τις μικρές να 

συνεργαστούν με ΜΜΕ, διότι δεν έβρισκαν την δανειοδότηση των τελευταίων 

περισσότερο επιζήμια από ότι οι μικρές τράπεζες. 

Οι Berger et al. (2001a), εξετάσανε κατά πόσο η διαθεσιμότητα τραπεζικής 

πίστωσης και το κόστος χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ, εξαρτάται όχι από το μέγεθος 

της τράπεζας, αλλά από τη παρουσία των τραπεζικών ιδρυμάτων στη τοπική αγορά. Η 

έρευνα τους βασίστηκε σε ένα δείγμα 4630 ΜΜΕ από το NSSBF, χρησιμοποιώντας 

στοιχεία για τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, την οργανωτική τους δομή και τα 

τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάστηκαν το 1993. Οι ερευνητές υποστήριξαν 

ότι, σημαντικό ρόλο στην απόκτηση τραπεζικής χρηματοδότησης από μία ΜΜΕ, έχει η 

διάρθρωση της τραπεζικής αγοράς, ιδιαίτερα το μερίδιο αγοράς που κατέχουν οι 

τράπεζες στην τοπική αγορά, όχι το μέγεθος τους. Επιπλέον, σε περιοχές όπου 

κυριαρχούν οι μεγάλες τράπεζες τα ευρήματα έδειξαν ότι, τα επιτόκια δανεισμού είναι 

χαμηλά, ενώ αντίθετα τα επιτόκια σε περιοχές όπου κυριαρχούν οι μικρές τράπεζες είναι 

υψηλότερα εξαιτίας του λιγότερου ανταγωνισμού.  

 

β) Το καθεστώς ιδιοκτησίας των τραπεζών 

 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών, κρατικό ή ιδιωτικό, αποτελεί επίσης ένα 

διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της τραπεζικής αγοράς, με επίδραση στη χρηματοδότηση 

των ΜΜΕ. Σύμφωνα με τους Βerger & Udell (2006), η λειτουργία των κρατικών 
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τραπεζών, στηρίζεται σε κυβερνητικές επιχορηγήσεις και συχνά η δραστηριότητα τους 

επικεντρώνεται, κατόπιν κυβερνητικών υποδείξεων, στην χρηματοδότηση 

συγκεκριμένων ΜΜΕ με βάση το κλάδο στον οποίο ανήκουν ή με βάση τη περιοχή που 

εδρεύουν. Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, τα παραπάνω δεν εξασφαλίζουν μία 

ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων τραπεζικών πόρων, διότι συχνά δεν 

τοποθετούνται σε κερδοφόρα επενδυτικά σχέδια. Επιπλέον, είναι πιθανό οι κρατικές 

τράπεζες εξαιτίας της στοχευόμενης χρηματοδοτικής πολιτικής που ακολουθούν ή 

ακόμα και της έλλειψης ξεκάθαρης στρατηγικής από μέρους τους, να παρουσιάζουν 

αδυναμία ελέγχου των πελατών τους και αδυναμία συγκέντρωσης πληροφοριών. 

Σχετικές έρευνες έδειξαν ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρηματοδότηση εξυπηρετεί 

πολιτικούς σκοπούς και παίρνει τη μορφή είτε αύξησης της προσφερόμενης δανειακής 

ποσότητας σε εκλογικές περιόδους (Cole, 2009), είτε μείωσης των επιτοκίων δανεισμού 

προς επιλεγμένες επιχειρήσεις. Π.χ. ο Sapienza (2004), έδειξε ότι στην Ιταλία οι 

κρατικές τράπεζες, συστηματικά χρεώνουν επιτόκια δανεισμού σε επιχειρήσεις, 

μικρότερα σε σχέση με αυτά των ιδιωτικών τραπεζών. Επιπλέον, όσο πιο καλά εκλογικά 

αποτελέσματα απολαμβάνει σε μία περιοχή ένα πολιτικό κόμμα, τόσο πιο χαμηλό είναι 

το κόστος δανεισμού. Οι La Porta et al. (2002), χρησιμοποιώντας δεδομένα σχετικά με 

την κρατική ιδιοκτησία τραπεζών από 92 χώρες έδειξαν ότι: πρώτον, η ύπαρξη 

κρατικών τραπεζών με μεγάλο μερίδιο σε μία χώρα, σχετίζεται με αναποτελεσματικά 

χρηματοοικονομικά συστήματα, παρεμβατικότητα και αναποτελεσματικότητα από την 

κυβερνητική πλευρά και δεύτερον, ότι επιβραδύνει την χρηματοοικονομική ανάπτυξη 

της χώρας και την αύξηση της παραγωγικότητας.  Παρόμοια αποτελέσματα έδειξαν και 

οι Barth et al. (2004). Εξετάζοντας, τη σχέση μεταξύ συγκεκριμένων κανονιστικών και 

εποπτικών πρακτικών προς τον τραπεζικό τομέα και της ανάπτυξης-

αποτελεσματικότητας του τραπεζικού κλάδου σε 107 χώρες, οι προαναφερόμενοι 

ερευνητές κατέληξαν μεταξύ άλλων στο συμπέρασμα ότι, η κρατική ιδιοκτησία 

σχετίζεται αρνητικά με τραπεζικά αποτελέσματα όπως η παραγωγικότερη τοποθέτηση 

κεφαλαίων. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι ΜΜΕ σε πολλές περιπτώσεις 

αντιμετωπίζουν περιορισμό πιστώσεων σε χώρες όπου η παρουσία κρατικών τραπεζών, 

αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς.  
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Οι Beck et al. (2004b), εξετάσανε την επίδραση που έχει η διάρθρωση του 

τραπεζικού τομέα στην πρόσβαση των επιχειρήσεων στη τραπεζική χρηματοδότηση, 

χρησιμοποιώντας δεδομένα για ΜΜΕ, για κύριους δείκτες τραπεζικής συγκέντρωσης 

και ιδιοκτησιακό καθεστώς τραπεζών από 74 αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. 

Τα αποτελέσματα τους έδειξαν, ότι η συγκέντρωση αυξάνει τα χρηματοοικονομικά 

εμπόδια, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τα εμπόδια 

αυτά, επιδεινώνονται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των αναπτυσσόμενων κρατών, όπου 

μεταξύ άλλων υπάρχει υψηλός βαθμός κρατικής εμπλοκής στο τραπεζικό σύστημα και 

το μερίδιο αγοράς των κρατικών τραπεζών είναι μεγάλο. Οι Berger et al. (2004), 

αναλύοντας δεδομένα από αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, σχετικά με την 

συνεισφορά των τραπεζικών ιδρυμάτων στην οικονομική ανάπτυξη, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι κρατικά τραπεζικά ιδρύματα με μεγάλο μερίδιο στη τραπεζική αγορά 

των αναπτυσσόμενων χωρών, επιδρούν αρνητικά στη πρόσφορα χρηματοδότησης προς 

τις ΜΜΕ14. 

 

γ) Προέλευση των τραπεζικών ιδρυμάτων 

 

Η αυξανόμενη παρουσία ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων σε πολλές χώρες την τελευταία 

εικοσαετία, αποτελεί ένα από τα κύρια διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των τραπεζικών 

αγορών. Στις χώρες του ΟΟΣΑ το ποσοστό των ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων (στο 

σύνολο των τραπεζών), αυξήθηκε κατά 31% (από 21% το 1995 σε 28% το 2009)15. 

Σύμφωνα με τους Clarke et al. (2005), η είσοδος ξένων τραπεζών σε μία αγορά, 

συνοδεύεται από νέα κεφάλαια, βελτίωση και ενίσχυση των τραπεζικών προϊόντων και 

υπηρεσιών με συνέπεια πιο αποτελεσματικές και ανταγωνιστικότερες τραπεζικές 

πρακτικές. Επιπλέον, οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που διαθέτουν οι ξένες 

τράπεζες, πέραν των εγχώριων διαθεσίμων, είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε υψηλότερο 

βαθμό χρηματοδότησης και να επωφεληθούν από αυτό όλοι οι δυνητικοί δανειολήπτες 

(Demirgüç-Kunt et al., 1998a, Claessens et al., 2001, Dages et al., 2000). Από την άλλη 

πλευρά, τα ξένα τραπεζικά ιδρύματα είναι συνήθως μεγάλοι και πολυσύνθετοι 

                                                 
14 Οι κρατικές τράπεζες στα αναπτυγμένα κράτη έχουν μικρότερη σημασία από ότι στα αναπτυσσόμενα, 

πρώτον διότι η παρουσία τους είναι μικρότερη στη πρώτη περίπτωση και δεύτερον διότι στα κράτη αυτά 

υπάρχει ένα πολύ καλά αναπτυγμένο ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα το οποίο αποδυναμώνει την ανάγκη για 

κυβερνητική παρέμβαση( Berger et al., 2004a, p.12). 
15 Βλέπε Claessens  & Van Horen  (2012, p. 31-32). 
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οργανισμοί και ως εκ τούτου, είναι πολύ πιθανό να αποφεύγουν τη χρηματοδότηση προς 

ΜΜΕ. 

Έρευνες σχετικά με την επίδραση των ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων στη 

διαθεσιμότητας πίστωσης προς τις ΜΜΕ, έχουν δείξει διαφορετικά αποτελέσματα. 

Κάποιες εξ αυτών, υποστηρίζουν ότι η παρουσία ξένων τραπεζών δεν βελτιώνει το 

επίπεδο χρηματοδότησης που απολαμβάνουν οι ΜΜΕ. Άλλες πάλι, τεκμηριώνουν την 

άποψη, ότι η είσοδος τραπεζών από άλλες χώρες, συνέβαλλε στην μείωση του 

πιστωτικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ. 

Οι De Young & Nolle (1996), εξέτασαν το επίπεδο αποτελεσματικότητας σε 

όρους κερδοφορίας, 62 ξένων και 240 αμερικανικών τραπεζών, οι οποίες 

δραστηριοποιήθηκαν στις Η.Π.Α. την περίοδο 1985-1990. Στα αποτελέσματα τους 

μεταξύ άλλων έδειξαν ότι, ξένα τραπεζικά ιδρύματα δεν εστίασαν σε δραστηριότητες 

λιανικής τραπεζικής, αλλά επικεντρώθηκαν περισσότερο στη χονδρική τραπεζική.  

Οι Berger et al. (2001b), υποστήριξαν ότι, οι αδιαφανείς ΜΜΕ στην Αργεντινή, 

είναι λιγότερο πιθανό να αποκτήσουν πίστωση από ξένες τράπεζες, ιδιαίτερα όταν οι 

κεντρικές διοικήσεις των τελευταίων βρίσκονται σε μία μακρινή χώρα και 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή του RL. Στην ίδια διαπίστωση κατέληξε και 

ο Mian (2006), υποστηρίζοντας ότι η γεωγραφική απόσταση μεταξύ της κεντρικής 

διοίκησης ενός τραπεζικού οργανισμού και των τοπικών υποκαταστημάτων που 

διατηρεί σε μία άλλη χώρα, ενδεχομένως να οδηγεί στην αποφυγή χρηματοδότησης 

ΜΜΕ, τις οποίες χαρακτηρίζει «πληροφοριακά δύσκολες». Σύμφωνα με τον ερευνητή, 

η απόσταση δημιουργεί δυσκολίες στις ξένες τράπεζες να εφαρμόσουν εύκολα διμερείς 

διαπραγματεύσεις με ΜΜΕ. Παρόμοια οι Gianneti & Ongena (2005), έδειξαν ότι 

τραπεζικά ιδρύματα που εγκαταστάθηκαν σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, μετά το 

1993, χρηματοδοτούν ευκολότερα τις μεγαλύτερες και πιο διαφανείς επιχειρήσεις από 

ότι τις ΜΜΕ. 

Οι Clarke et al. (2005), αναλύοντας τραπεζικά δεδομένα (χαρτοφυλάκιο 

δανείων, μέγεθος, προέλευση, συμμετοχή σε διαδικασίες συγκέντρωσης), από μία 

μεγαλύτερη ομάδα αναπτυσσόμενων αυτή τη φορά χωρών (Αργεντινή, Χιλή, Κολομβία 

και Περού), στα μέσα της δεκαετίας του 1990, εξετάσανε εάν η προέλευση της τράπεζας 

επηρεάζει το μερίδιο και το ρυθμό μεταβολής της χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ. 
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Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ξένες τράπεζες δανειοδοτούν κατά μέσο όρο λιγότερο 

τις ΜΜΕ από ότι οι τοπικές τράπεζες. Εντούτοις, εξειδικεύοντας το δείγμα τους, 

έδειξαν ότι οι μεγάλες ξένες τράπεζες εμφανίζονται να δανείζουν περισσότερο σε σχέση 

με τις αντίστοιχες εγχώριες ενδεχομένως διότι χώρες που επιδιώκουν την βελτίωση των 

χρηματοοικονομικών συνθηκών για τις ΜΜΕ, δίνουν κίνητρα στις ξένες τράπεζες να 

αναπτύξουν μία σημαντική τοπική παρουσία. 

Άλλες έρευνες έδειξαν ότι η υιοθέτηση των τεχνολογικών αλλαγών μπορεί να 

βελτιώσει την πιστωτική πολιτική προς τις ΜΜΕ. Η Mester (1997), υποστήριξε ότι τα 

πλεονεκτήματα της πιστοληπτικής αξιολόγησης των ΜΜΕ, σε συνδυασμό με τη χρήση 

της τεχνολογίας και την αυξανόμενη διαθεσιμότητα δεδομένων, μπορεί να οδηγήσει σε 

αύξηση της χρηματοδότησης τους, από απομακρυσμένα τραπεζικά ιδρύματα. Οι 

Petersen & Rajan (2002), εξέτασαν τους λόγους οι οποίοι ευθύνονται για την μεταβολή 

της απόστασης μεταξύ ενός δείγματος ΜΜΕ και των δανειστών τους στις Η.Π.Α.(5891 

ζεύγη) την περίοδο 1973-1993. Στα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι, οι επιχειρήσεις 

επιλέγουν πιο απομακρυσμένους δανειστές και επικοινωνούν με αυτούς με πιο 

απρόσωπους τρόπους. Έτσι, η αύξηση της παραγωγικότητας των δανειστών, λόγω των 

πλεονεκτημάτων που τους προσφέρουν οι Η/Υ και τα συστήματα επικοινωνίας, 

διευκολύνουν την παροχή πίστωσης σε ΜΜΕ. Παρόμοια, οι Clarke et al. (2003), 

εξετάζοντας τη συμπεριφορά των ξένων τραπεζών σε αναπτυσσόμενες οικονομίες της 

Λατινικής Αμερικής και της Ανατολικής Ευρώπης τόνισαν ότι οι τεχνολογικές αλλαγές, 

ενδεχομένως να επιτρέπουν τα μεγάλα ξένα τραπεζικά ιδρύματα να συνεργαστούν με τις 

ΜΜΕ. 

Οι Beck at al. (2004b), έδειξαν ότι η αρνητική επίδραση που έχει η τραπεζική 

συγκέντρωση στη προσφορά χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ σε 74 αναπτυγμένες και 

αναπτυσσόμενες χώρες, μειώνεται από τη παρουσία ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Παρομοίως, οι Berger et al. (2004), υποστήριξαν ότι, στις αναπτυσσόμενες χώρες του 

δείγματος τους, το μεγαλύτερο μερίδιο ξένων τραπεζών σχετίζεται με την οικονομική 

ανάπτυξη σε όρους αύξησης του ΑΕΠ. Επιπλέον, εξετάζοντας την επίδραση που έχει 

ένα υγιές τραπεζικό σύστημα στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στις ΜΜΕ, 

υποστήριξαν ότι η παρουσία ξένων τραπεζών σχετίζεται με την αύξηση των ποσοστών 

θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ. 
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δ) Τραπεζικός ανταγωνισμός 

 

Μία σημαντική διάσταση της τραπεζικής διάρθρωσης που επηρεάζει την προσφορά 

τραπεζικής πίστωσης, είναι ο βαθμός ανταγωνισμού που επικρατεί στην τραπεζική 

αγορά. Σύμφωνα με την παραδοσιακή θεωρία της δύναμης αγοράς (market power), οι 

τράπεζες που κατέχουν μεγάλη δύναμη, ενδεχομένως να δανείζουν με υψηλότερα 

επιτόκια, να επιβάλλουν αυστηρότερα κριτήρια δανειοδότησης και να παρουσιάζουν 

μικρό ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση ακόμα και αξιόπιστων ΜΜΕ. Από την άλλη 

μεριά, μέσω της στρατηγικής του RL, η αυξημένη δύναμη των τραπεζών, μπορεί να 

σχετίζεται με μεγαλύτερη πίστωση προς τις ΜΜΕ. Oπως επισήμαναν οι Berger & Udell 

(2006), τα τραπεζικά ιδρύματα είναι πιθανό να επενδύουν σε μακροχρόνιες σχέσεις με 

τις ΜΜΕ. Σύμφωνα με τους ίδιους, οι τράπεζες επιδιώκουν μακροχρόνιες σχέσεις με τις 

ΜΜΕ, προσφέροντας σε αυτές ένα ελκυστικό (χαμηλό) επιτόκιο δανεισμού 

βραχυπρόθεσμα. Με αυτή την τακτική, αποσκοπούν μακροπρόθεσμα, στη χρέωση ενός 

υψηλότερου επιτοκίου, το οποίο οι ΜΜΕ θα αποδεχθούν να επιβαρυνθούν. 

Συμπερασματικά, η επίδραση της δύναμης αγοράς πάνω στη διαθεσιμότητα πίστωσης 

προς τις ΜΜΕ, εξαρτάται από την χρηματοδοτική συμπεριφορά που υιοθετούν οι 

τράπεζες για αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα των επιχειρήσεων. 

Εμπειρικές έρευνες εξέτασαν τη σχέση μεταξύ πιστωτικής διαθεσιμότητας των 

ΜΜΕ και δεικτών της δύναμης αγοράς, όπως είναι η συγκέντρωση καθώς και οι 

περιορισμοί στην είσοδο των νέων ΜΜΕ αλλά και ο βαθμός τραπεζικού ανταγωνισμού. 

Ένα μέρος από αυτές έδειξε αρνητικές συνέπειες για τις ΜΜΕ. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Cetorelli (2001), χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 35 

βιομηχανικών κλάδων από 17 χώρες του ΟΟΣΑ, εξέτασε αν η τραπεζική συγκέντρωση 

ευνοεί τον σχηματισμό κλάδων αποτελούμενων από λίγες μεγάλες επιχειρήσεις (υψηλή 

συγκέντρωση), ή διευκολύνει την συνεχή είσοδο νέων εταιρειών, κάτι το οποίο 

υποδεικνύει ουσιαστικά, τη διεύρυνση της τραπεζικής χρηματοδοτικής υποστήριξης 

προς τις ΜΜΕ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, σε χώρες στις οποίες ο τραπεζικός κλάδος 

είναι πιο συγκεντρωμένος, οδηγεί στο σχηματισμό βιομηχανικών κλάδων με υψηλή 

συγκέντρωση, οι οποίοι είναι πιο εξαρτημένοι από τραπεζική χρηματοδότηση. Όπως 

σημειώνει ο ερευνητής, αυτό έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι οι κλάδοι οι οποίοι 

εξαρτώνται συνήθως περισσότερο από την εξωτερική χρηματοδότηση, κατά μέσο όρο, 
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αφορούν μικρότερες σε μέγεθος επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τράπεζες με 

μεγάλη ισχύ, είναι πιθανό να δανείζουν σε λίγες επιχειρήσεις με τις οποίες διατηρούν 

μακροχρόνιες σχέσεις. Εντούτοις, η έρευνα έδειξε ότι η επίδραση της τραπεζικής 

συγκέντρωσης, είναι λιγότερο σημαντική σε χώρες τους δείγματος με πιο αναπτυγμένες 

χρηματοοικονομικές αγορές και πιο αποτελεσματικά νομοθετικά συστήματα. 

Οι Beck et al. (2004b), εξέτασαν την επίδραση που είχε η τραπεζική 

συγκέντρωση σε 74 αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, στο επίπεδο πρόσβασης 

για τραπεζική χρηματοδότηση και στα χρηματοοικονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν 

οι επιχειρήσεις. Τα ευρήματα της μελέτης τους έδειξαν ότι, η τραπεζική συγκέντρωση 

αυξάνει τα χρηματοοικονομικά εμπόδια και μειώνει την πιθανότητα λήψης τραπεζικής 

χρηματοδότησης. Επισήμαναν δε, ότι οι επιπτώσεις αυτές επιδρούν σημαντικότερα στις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με τις μεγάλες, ιδιαίτερα, όπως και στη 

προηγούμενη έρευνα, σε χώρες που χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό κρατικής 

επέμβασης στο τραπεζικό σύστημα και υψηλό μερίδιο κρατικών τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Oι Cetorelli & Strahan (2006), εξέτασαν πως ο ανταγωνισμός σε τραπεζικές 

αγορές των Η.Π.Α., επηρεάζει τη διάρθρωση ενός δείγματος μη χρηματοπιστωτικών 

κλάδων, αποτελούμενου από 3562 ΜΜΕ, για την περίοδο 1980-1997. Η ανάλυση έδειξε 

ότι, η υψηλή τραπεζική συγκέντρωση, προκαλεί δυσκολία πρόσβασης στη τραπεζική 

πίστωση για τις πιθανές νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τους ερευνητές, 

αυτό ίσως να οφείλεται, στη προσπάθεια των τραπεζών να προστατεύσουν τη 

κερδοφορία των πελατών τους. Παράλληλα επισήμαναν και αυτοί ότι, η βελτίωση του 

τραπεζικού ανταγωνισμού, αυξάνει την είσοδο μικρότερων επιχειρήσεων. Αντίθετα, δεν 

έχει καμία επίδραση στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι οι τελευταίες έχουν 

πρόσβαση και σε άλλες χρηματοδοτικές πηγές όπως ομόλογα ή χρηματιστήριο. 

Άλλες έρευνες, έδειξαν ότι ο τραπεζική συγκέντρωση, μπορεί να οδηγήσει σε 

διεύρυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ. 

Οι Petersen & Rajan (1995), μελέτησαν την επίδραση που έχει ο ανταγωνισμός 

στις τραπεζικές αγορές, πάνω στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Σε ένα δείγμα 3404 

ΜΜΕ, η έρευνα έδειξε ότι οι τράπεζες με μεγάλη δύναμη αγοράς, διευκολύνουν την 

πρόσβαση για πίστωση σε νέες και άγνωστες επιχειρήσεις, γνωρίζοντας ότι θα 

μπορέσουν να αποκτήσουν μελλοντικά οφέλη όταν οι τελευταίες θα γίνουν κερδοφόρες. 
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Οι Cetorelli & Cambera (2001), εξέτασαν εάν η διάρθρωση της τραπεζικής 

αγοράς σχετίζεται με την οικονομική ανάπτυξη ενός δείγματος που περιλάμβανε 42 

χώρες, και για κάθε μία από αυτές, 36 κλάδους όλους προερχόμενους από το 

δευτερογενή τομέα, για την περίοδο 1989-1996. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους, 

έδειξαν ότι η τραπεζική συγκέντρωση οδηγεί σε χαμηλότερη πιστωτική διαθεσιμότητα 

προς το σύνολο των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το βαθμό εξάρτηση τους από 

εξωτερική χρηματοδότηση. Εντούτοις, υποστήριξαν ότι μεταξύ των κλάδων, οι 

επιδράσεις της συγκέντρωσης είναι ετερογενείς. Συγκεκριμένα, πιο εξαρτημένοι κλάδοι, 

ιδιαίτερα νεότερες επιχειρήσεις, αποκομίζουν περισσότερα θετικά οφέλη από μία 

συγκεντρωμένη τραπεζική αγορά. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι, η αύξηση της 

τραπεζικής συγκέντρωσης, διευκολύνει την ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων, το οποίο 

με την σειρά του ευνοεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

Σε άλλη έρευνα ο Cetorelli (2004), εξέτασε κατά πόσο οι αλλαγές που 

συντελέστηκαν στον τραπεζικό τομέα της Ε.Ε., επηρέασαν την διάρθρωση των μη 

χρηματοοικονομικών κλάδων χρησιμοποιώντας ένα δείγμα βιομηχανικών κλάδων από 

29 χώρες μέλη και μη του ΟΟΣΑ για την περίοδο 1980-1997. Τα αποτελέσματα τους 

ήταν σύμφωνα με την υπόθεση, ότι τράπεζες με μεγάλη δύναμη στην αγορά, 

ενδεχομένως να προκαλούν χρηματοοικονομικά εμπόδια τα οποία με τη σειρά τους 

αποτρέπουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων. Εντούτοις οι ερευνητές υποστήριξαν, ότι η 

παραπάνω επίδραση της τραπεζικής συγκέντρωσης μειώθηκε στις χώρες μέλη της Ε.Ε. 

υποδεικνύοντας ότι σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις έχουν 

ευκολότερη πρόσβαση στις πηγές κεφαλαίου. Επιπλέον τα ευρήματα έδειξαν ότι, η 

αναδιάρθρωση της τραπεζικού κλάδου, μέσα από την εφαρμογή της Δεύτερης 

Τραπεζικής Οδηγίας, οδήγησε σε μείωση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων οι 

οποίες είχαν τη δυνατότητα να αντλήσουν τραπεζική χρηματοδότηση. 

Tέλος, οι Bonaccorsi di Patti & Dell’Ariccia (2004), μελέτησαν τις επιδράσεις 

του τραπεζικού ανταγωνισμού στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων για ένα δείγμα 22 

βιομηχανικών κλάδων σε 103 τοπικές τραπεζικές αγορές στην Ιταλία για την περίοδο 

1996-1999. Τα ευρήματα έδειξαν, ότι μεταξύ τραπεζικής συγκέντρωσης και 

δημιουργίας νέων επιχειρήσεων υπάρχει θετική σχέση και δεύτερον ότι αυτή η 
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τραπεζική συγκέντρωση, λειτουργεί πιο ωφελιμιστικά προς περισσότερο αδιαφανείς 

επιχειρήσεις και λιγότερο για πιο διαφανείς. 

 

3.4 Εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών και οι επιπτώσεις τους στη 

χρηματοδότηση των ΜΜΕ 

 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μία άνευ προηγουμένου, διαδικασία συγχωνεύσεων 

και εξαγορών μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με 

τους Berger et al. (1999), oι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την συνεχόμενη τραπεζική 

συγκέντρωση είναι πρώτον, η τεχνολογική πρόοδος, η οποία βελτίωσε την 

αποτελεσματικότητα των τραπεζών και συνετέλεσε στην εμφάνιση νέων 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Δεύτερον, η ενοποίηση των εθνικών αγορών (π.χ. 

Ε.Ε.), οδήγησε σε διαδικασίες ολοκλήρωσης των χρηματοοικονομικών αγορών: η 

μεταφορά αγαθών, κεφαλαίου και υπηρεσιών μεταξύ των αγορών, δημιούργησε ζήτηση 

για νομισματικά διαθέσιμα και δάνεια από διεθνή χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Έτσι, η 

παγκοσμιοποίηση των αγορών συνετέλεσε και σε διακρατικές συγχωνεύσεις και 

εξαγορές μεταξύ των τραπεζοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τρίτον, οι περιορισμοί που 

υπήρχαν τόσο σε Η.Π.Α., όσο και σε Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την γεωγραφική 

επέκταση των τραπεζών, σταδιακά καταργήθηκαν, με αποτέλεσμα την διεύρυνση των 

τραπεζών μέσω των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Έτσι, στις Η.Π.Α. ο αριθμός των 

τραπεζών μειώθηκε περισσότερο από το ένα τρίτο έως και το τέλος της δεκαετίας του 

1990 ενώ ανάλογη μείωση παρατηρήθηκε και στην Ε.Ε. για την περίοδο 1995-2004 

(από 9500 σε 6400)16. 

Τα κίνητρα για την συνεχόμενη διαδικασία συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα 

είναι κοινά για τις περισσότερες χώρες. Όπως αναφέρουν οι Αmel et al. (2004), οι 

τράπεζες προκειμένου να ανταποκριθούν στις θεμελιώδεις αλλαγές που παρατηρούνται 

τόσο στο ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους, όσο και στη τεχνολογία σε παγκόσμιο 

επίπεδο, προσπαθούν να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους τους, να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα τους και να αυξήσουν το πελατολόγιο τους επεκτείνοντας τη 

γεωγραφική τους δραστηριότητα και προσφέροντας καινούρια προϊόντα και υπηρεσίες. 

Αυτά επιτυγχάνονται, μέσα από διαδικασίες συγχώνευσης και εξαγορών, όπου τα 

                                                 
16Βλέπε Schmieder et al. (2010, p. 449) & ECB (2005, p.79). 
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τραπεζικά ιδρύματα αυξάνουν άμεσα το μέγεθος τους και βελτιώνουν την γνώση τους 

για νέα προϊόντα και αγορές. Επιπλέον οι διαδικασίες συγκέντρωσης, επιτρέπουν τα 

τραπεζικά ιδρύματα να αυξάνουν το μερίδιο αγοράς τους και να διαφοροποιήσουν το 

χαρτοφυλάκιό τους17.  

Για όσο το τραπεζικό περιβάλλον συνεχίζει να συγκεντρώνεται, οι σχέσεις 

μεταξύ των τραπεζών και των πελατών τους μεταβάλλονται, ιδιαίτερα στην περίπτωση 

των ΜΜΕ, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη τραπεζική χρηματοδότηση. 

Έτσι, η επίδραση της τραπεζικής συγκέντρωσης στη χρηματοδότηση τους, έχει 

αρνητικές και θετικές επιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, η εμφάνιση μεγάλων 

τραπεζικών ιδρυμάτων μπορεί να οδηγήσει στην μείωση της προσφοράς 

χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ, λόγω π.χ. της επιλογής των τραπεζών να 

χρηματοδοτήσουν μεγαλύτερες και πιο διαφανείς επιχειρήσεις από τις ΜΜΕ. Το ίδιο 

αποτέλεσμα έχει και η ταυτόχρονη μείωση των μικρών τραπεζών, εξαιτίας της 

εξειδίκευσης τους στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ (Schmieder et al., 2010). Στη δεύτερη 

περίπτωση, η διαδικασία της εξαγορών και συγχωνεύσεων, μπορεί να οδηγήσει τις 

τράπεζες στη προσαρμογή των λειτουργιών τους, προκειμένου προσαρμοστούν στις 

νέες συνθήκες και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα τους. Έτσι, η διαδικασία 

συγκέντρωσης μπορεί να λειτουργήσει ωφελιμιστικά για τις ΜΜΕ.  

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί συστηματικά με την επίδραση της 

διαδικασίας εξαγορών και συγχωνεύσεων, στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις. H πρώτη από αυτές, εξετάζει τη 

συσχέτιση που παρατηρείται μεταξύ του μεγέθους των τραπεζικών ιδρυμάτων και της 

πρόσβασης των ΜΜΕ στην τραπεζική χρηματοδότηση. 

Οι Strahan & Weston (1996), εξέτασαν εάν η μείωση των ανεξάρτητων μικρών 

τραπεζών, λόγω συγχωνεύσεων και εξαγορών, οδηγεί και σε περιορισμό των πιστώσεων 

προς τις ΜΜΕ, εξετάζοντας ένα δείγμα 180 τραπεζικών συγχωνεύσεων που έλαβαν 

χώρα τη περίοδο 1993-1994 στην τραπεζική αγορά των Η.Π.Α. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι, αν και οι μικρές τράπεζες (με ενεργητικό έως και 5 δις δολάρια), κατείχαν 

το μεγαλύτερο μερίδιο στη χρηματοδότηση ΜΜΕ, εντούτοις οι μεγαλύτερες τράπεζες 

                                                 
17Τα αίτια της τραπεζικής συγκέντρωσης έχουν τεκμηριωθεί σε πολύ καλό βαθμό από τους Berger et al. 

(1999). 
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(με ενεργητικό πάνω από 5 δις δολάρια), που προήλθαν μέσω συγχωνεύσεων και 

εξαγορών, αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 1/3 των συνολικών τραπεζικών 

χρηματοδοτήσεων προς τις ΜΜΕ. Επιπλέον, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι η 

χρηματοδότηση των ΜΜΕ από τις εναπομείνασες μικρές τράπεζες ως ποσοστό του 

ενεργητικού των τελευταίων, αυξήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Σύμφωνα με τους 

προαναφερόμενους η παραπάνω αύξηση, αντιστάθμισε, εν μέρει τουλάχιστον, την 

αρνητική επίδραση στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, λόγω της μείωσης του αριθμού των 

μικρών τραπεζών.  

Οι ίδιοι μελετητές (2002), εξέτασαν ένα δείγμα 563 τραπεζών που είχαν 

εμπλακεί σε διαδικασίες συγχώνευσης και εξαγοράς στις Η.Π.Α. για την περίοδο 1993-

1996, προκειμένου να δείξουν εάν η τραπεζική συγκέντρωση οδήγησε σε αύξηση ή 

μείωση της δανειοδότησης των ΜΜΕ. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι, η 

χρηματοδότηση των ΜΜΕ κινήθηκε με αύξοντα ρυθμό έως ότου οι συγχωνευμένοι 

τραπεζικοί οργανισμοί να φτάσουν περίπου τα 300$ εκατ. ενεργητικό. Αντίθετα, οι 

τραπεζικοί οργανισμοί που δημιουργήθηκαν με ενεργητικό πάνω από τα 300$ εκατ., 

αύξησαν ραγδαία τη χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι ίδιοι 

τραπεζικοί οργανισμοί αύξησαν έστω και με χαμηλότερο ρυθμό τη χρηματοδότηση 

προς τις ΜΜΕ έχοντας όμως μικρότερη σημασία για το χαρτοφυλάκιο τους. Οι 

ερευνητές κατέληξαν ότι, οι τράπεζες προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες τις αγοράς, 

ενισχύοντας τη χρηματοδότηση τόσο των μεγάλων επιχειρήσεων όσο και των ΜΜΕ. 

Οι Graig & Hardee (2007), εξέτασαν πως το επίπεδο του συνολικού χρέους 3651 

ΜΜΕ, επηρεάζεται λόγων των διαφορετικών τραπεζικών αγορών των Η.Π.Α μέσα στις 

οποίες λειτουργούν. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι, η τραπεζική συγκέντρωση που 

οδηγεί σε μεγάλες τράπεζες με μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (σε όρους ενεργητικού), 

ενδεχομένως περιορίζει τη πιστωτική διαθεσιμότητα προς τις ΜΜΕ. Επιπλέον, σε 

περιοχές, με ισχυρή παρουσία μικρών τραπεζών, οι ΜΜΕ με θετική καθαρή θέση, έχουν 

αυξημένες πιθανότητες να απολαμβάνουν τραπεζική πίστωση. Από την άλλη πλευρά, 

ΜΜΕ με αρνητική καθαρή θέση, στρέφονται σε εναλλακτικά χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα, όπως οι επιχειρήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ανεξάρτητα από το βαθμό 

παρουσίας μικρών η μεγάλων τραπεζών.  
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Peek & Rosengren (1998), 

σύμφωνα με τους οποίους, εκτός από την επακόλουθη επίδραση που έχει το τραπεζικό 

μέγεθος στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, σημαντικό ρόλο στη τραπεζική συμπεριφορά 

προς τις τελευταίες (μετά τη διαδικασία συγχώνευσης/εξαγοράς), παίζει και το πεδίο 

δραστηριότητας στο οποίο εξειδικεύονταν προηγουμένως οι εμπλεκόμενοι τραπεζικοί 

οργανισμοί. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 872 αγοραστών-τραπεζών 

για την περίοδο 1993-1996 στις Η.Π.Α., έδειξαν ότι, οι μεγαλύτερες τράπεζες 

ασχολούνται λιγότερο με τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, σε αντίθεση με τις μικρότερες. 

Εν τούτοις, στις μισές τουλάχιστον περιπτώσεις του εξεταζόμενου δείγματος, οι μεγάλες 

τράπεζες-αγοραστές εξειδικεύτηκαν και στη δανειοδότηση των ΜΜΕ αυξάνοντας το 

μερίδιο των χορηγήσεων προς τις τελευταίες στο χαρτοφυλάκιο τους μετά τη 

συγχώνευση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό οφείλεται στον βαθμό δραστηριότητας 

που είχε αναπτύξει η τράπεζα-αγοραστής με τις ΜΜΕ, πριν την εμπλοκή της στη 

διαδικασία συγχώνευσης ο οποίος αποτελεί ένα καθοριστικό προσδιοριστικό παράγοντα 

για τη συνέχιση της συνεργασία της με τις ΜΜΕ και μετά τη ολοκλήρωση της 

συγχώνευσης. 

Στην εμπειρική του έρευνα ο Dietsch (2003), υποστήριξε ότι η συγκέντρωση του 

τραπεζικού τομέα στη Γαλλία, λόγω κυρίως των συγχωνεύσεων που έλαβαν μέρος στο 

δεύτερο μισό του 1990, δεν είχε τις αρνητικές επιδράσεις για τις ΜΜΕ, που αναμενόταν 

εξαιτίας: i) της τάσης των μεγάλων τραπεζών να επικεντρώνουν τις δραστηριότητες 

τους στις μεγάλες επιχειρήσεις και ii), της εφαρμογής του Συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ: 

παρατηρητές είχαν επισημάνει ότι το Σύμφωνο θα έβλαπτε τη χρηματοδότηση των 

ΜΜΕ, από τη στιγμή που οι τελευταίες δεν αξιολογούνται για τη πιστωτική τους 

φερεγγυότητα από εξωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και επομένως δεν θα ήταν 

δυνατή μια ρεαλιστική εκτίμηση του πιστωτικού τους κινδύνου. Ο ερευνητής, 

χρησιμοποίησε στοιχεία από ισολογισμούς μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την 

περίοδο 1993-2000 από την βάση δεδομένων της Coface group καθώς και δεδομένα για 

επιχειρηματικά δάνεια άνω των 76 χιλ. ευρώ από την Τράπεζα της Γαλλίας. Τα 

αποτέλεσμα έδειξαν μία σημαντικά θετική σχέση μεταξύ της διαθεσιμότητας πίστωσης 

και του αριθμού των πιστωτών και της διάρκεια της σχέσης τράπεζας και επιχείρησης. 

Ειδικότερα, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του κύματος 
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συγχωνεύσεων αύξησαν τον αριθμό των τραπεζών από τις οποίες αντλούσαν 

χρηματοδότηση αλλά και την ικανότητα να δανείζονται περισσότερα δάνεια. Αντίθετα, 

οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν αύξησαν τον αριθμό των τραπεζών από τις οποίες 

δανειζόταν, πιθανόν διότι θεωρήθηκε από μέρους τους, ως διαδικασία που θα τις 

επιβάρυνε με μεγαλύτερο κόστος. Εντούτοις οι περιορισμοί πίστωσης που 

αντιμετωπίζουν οι τελευταίες, σταδιακά μειώνονται, αυξάνοντας έτσι το μερίδιο τους 

στο συνολικό χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων. Τέλος στην ίδια έρευνα 

επισημάνθηκε ότι, οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις δεν αποκτήσαν μεγαλύτερο 

δάνειο κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Παρόλα αυτά πολλές από αυτές οι οποίες 

δανειοδοτήθηκαν από τις τράπεζες στα τέλη της δεκαετίας του ’90, δεν είχαν καμία 

τραπεζική χρηματοδότηση στις αρχές της.  

Τέλος, οι Bonaccorsi di Patti & Gobbi (2007), εξέτασαν σε ένα δείγμα 16000 

κυρίως ΜΜΕ στην Ιταλία, εάν επηρεάστηκε η πιστωτική τους διαθεσιμότητα λόγω της 

συμμετοχής τραπεζών με τις οποίες συνεργάζονταν, σε διαδικασίες συγχωνεύσεων για 

την περίοδο 1989-1998. Οι ερευνητές διαχώρισαν τις επιχειρήσεις σε δύο ομάδες: 

Πρώτον, σε αυτές οι οποίες βίωσαν έναν τερματισμό σχέσης με τις τράπεζες που 

συνεργάζονταν, ως συνέπεια της τραπεζικής συγκέντρωσης και δεύτερον, σε αυτές που 

δεν αντιμετώπισαν έναν τέτοιο τερματισμό. Η ανάλυση έδειξε μία μείωση της τάξης του 

10% στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ από τις τράπεζες που συγχωνεύτηκαν. Ο 

τερματισμός των σχέσεων είχε μία πολύ μεγαλύτερη επίδραση στη πίστωση, περίπου 

στο 100% του ποσού που λάμβαναν οι επιχειρήσεις πριν τις συγχωνεύσεις. Σύμφωνα με 

τους ερευνητές, αυτές οι επιδράσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών ήταν προσωρινές 

(διάρκειας 3 χρόνια), υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν την ικανότητα να 

επανέλθουν, απορροφώντας τους κραδασμούς από τη τραπεζική συγκέντρωση.   

Διάφορες μελέτες έχουν εξετάσει κατά πόσο η συμμετοχή τραπεζών σε 

συγχωνεύσεις και εξαγορές, επηρεάζει τις πολιτικές δανειοδότησης που εφαρμόζουν 

προς τις ΜΜΕ, αλλά και τους παράγοντες που προσδιορίζουν τη σχέση τους με τις 

τελευταίες.  

 Η Sapienza (2002), εξέτασε πως επηρεάζεται το κόστος και η διαθεσιμότητα 

χρηματοδότησης για ένα δείγμα 9068 ΜΜΕ στην Ιταλία, λόγω συμμετοχής σε 

συγχωνεύσεις και εξαγορές των συνεργαζόμενων με αυτές τραπεζών την περίοδο 1989-
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1995. Οι ΜΜΕ του δείγματος, είχαν συναλλαγές με 819 ιδιωτικές τράπεζες οι οποίες 

είχαν εμπλακεί σε 138 συγχωνεύσεις και αντιπροσώπευαν το 99% της ιδιωτικής 

τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις. Η έρευνα 

έδειξε πρώτον, ότι η απόκτηση τραπεζικών οργανισμών με μικρό μερίδιο αγοράς από 

άλλες που λειτουργούν στην ίδια περιοχή, οδηγεί σε επωφελή για τους δανειζόμενους 

αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, το επιτόκιο δανεισμού μειώνεται σημαντικά, 

επισημαίνοντας ότι τα οφέλη αποτελεσματικότητας είναι σημαντικά για τους 

δανειζόμενους. Αντίθετά, εάν η συγχώνευσή οργανισμών, πάλι προερχόμενων από την 

ίδια περιοχή, περιλαμβάνει την απόκτηση και μίας τοπικής τράπεζας με μεγάλο μερίδιο 

αγοράς, αυτό οδηγεί σε αύξηση του κόστους δανεισμού. Αυτό υποδεικνύει ότι, η 

μονοπωλιακή δύναμη που αποκτά ο νέος τραπεζικός οργανισμός, εξουδετερώνει 

οποιαδήποτε οφέλη αποτελεσματικότητας. Στην περίπτωση αυτή, ακόμα και οι 

ανταγωνίστριες τράπεζες, συμπεριφέρονται παρόμοια με τους συγχωνευμένους 

οργανισμούς, αυξάνοντας τα επιτόκια δανεισμού. Δεύτερον, η τραπεζική συγκέντρωση 

επιδρά διαφορετικά στους δανειζόμενους, ανάλογα με το βαθμό σχέσεων που έχουν με 

τις τράπεζες. Έτσι, στην περίπτωση που οι ΜΜΕ, έχουν μια διευρυμένη και 

μακροχρόνια σχέση με τα τραπεζικά ιδρύματα, η συμμετοχή των τελευταίων σε 

μεγάλης κλίμακας συγχωνεύσεις, δεν επηρεάζει σημαντικά το επιτόκιο δανεισμού τους. 

Τρίτον, μειώνεται  περισσότερο η πιθανότητα χρηματοδότησης των ΜΜΕ οι οποίες 

ήταν πελάτες των αποκτώμενων τραπεζικών οργανισμών, από την νέα τράπεζα που 

δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση. Το τελευταίο επιβεβαιώνει την αρνητική σχέση 

που έχει το τραπεζικό μέγεθος και η χρηματοδότηση προς τις ΜΜΕ αλλά και την άποψη 

ότι μεγάλες και μικρές τράπεζες διαφοροποιούνται σχετικά με την οργανωσιακή τους 

δομή και τη πολιτική χρηματοδότησης που θα ακολουθήσουν. 

Εξετάζοντας πάνω από 6000 συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών που έλαβαν 

μέρος στις Η.Π.Α. από τα τέλη του 1970 έως και τις αρχές του 1990 οι Berger et al. 

(1998), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συγκέντρωση των τραπεζικών ιδρυμάτων, ναι 

μεν συνοδεύεται από ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για την χρηματοδότηση των ΜΜΕ, 

εντούτοις υπάρχουν αντισταθμιστικές επιδράσεις. Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι η 

μείωση της χρηματοδότησης (αρνητική επίδραση), από έναν ενοποιημένο τραπεζικό 

οργανισμό προς τις ΜΜΕ, δίνει την δυνατότητα σε άλλες τοπικές τράπεζες να 
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αναλάβουν τη χρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων (εξωτερική αντισταθμιστική 

επίδραση). Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι σε περίπτωση εξαγοράς, η αρνητική επίδραση 

μπορεί να εξουδετερωθεί και από την άμεση αντίδραση των τραπεζών, που εμπλέκονται 

στην προαναφερόμενη διαδικασία. Έτσι, μεγάλες συγχωνευμένες τράπεζες, 

ενδεχομένως να αυξήσουν την χρηματοδότηση προς τις ΜΜΕ, είτε λόγω της επιθετικής 

πολιτικής επέκτασης των αγοραστών, είτε διότι τα ενοποιημένα τραπεζικά ιδρύματα 

εφαρμόζουν νέες τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου, αυξάνοντας έτσι την 

αποτελεσματικότητα τους και το επίπεδο ανάληψης ρίσκου (αντισταθμιστική επίδραση 

αναδιοργάνωσης). 

‘Άλλες έρευνες τέλος, έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ της τραπεζικής 

συγκέντρωσης με τη πρόσβαση των ΜΜΕ αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν στην 

τραπεζική χρηματοδότηση. 

Οι Avery & Samolyk (2000), εξετάσανε πως επηρεάστηκε η δανειοδότηση των 

μικρών επιχειρήσεων σε αστικές και αγροτικές περιοχές των Η.Π.Α, εξαιτίας της 

τραπεζικής συγκέντρωσης που έλαβε μέρος την περίοδο 1993-1997. Τα ευρήματα 

έδειξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών όπως 

επίσης και μεταξύ τραπεζικών αγορών με υψηλή ή χαμηλή συγκέντρωση. Ειδικότερα, 

σε αγροτικές περιοχές η τραπεζική συγκέντρωση συνδέεται με μικρότερη αύξηση της 

δανειοδότησης από ότι σε αστικές περιοχές, εκτός από την περίπτωση συγχώνευσης 

μικρών τραπεζικών ιδρυμάτων όπου παρατηρείται ενδυνάμωση της τραπεζικής 

χρηματοδότησης. 

Σε παρόμοια συμπεράσματα σχετικά με τη προσφορά τραπεζικής 

χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ, κατέληξαν και οι De Young et al. (1999), μελετώντας 

τη διάθεση των τραπεζικών ιδρυμάτων για χρηματοδότηση ΜΜΕ, από την ίδρυση τους 

έως και την μετατροπή τους σε ώριμα τραπεζικά ιδρύματα. Οι ερευνητές ανέλυσαν ένα 

δείγμα 2374 εμπορικών τραπεζών σε αγροτικές και αστικές περιοχές των Η.Π.Α., οι 

οποίες είχαν διάρκεια ζωής από 6 μήνες έως και 25½ έτη και ενεργητικό έως και τα 500 

εκατ. δολάρια. Τα ευρήματα τους έδειξαν πρώτον, ότι ηλικία και το μέγεθος των 

τραπεζών επιδρούν αρνητικά στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Παρόλα αυτά, οι νέες 

τράπεζες έχουν τη τάση να χρηματοδοτούν περισσότερο τις ΜΜΕ, σε σχέση με τις 

μεγαλύτερες. Δεύτερον, η τραπεζική συγκέντρωση, επιδρά διαφορετικά στη 
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χρηματοδότηση των ΜΜΕ, ανάλογα με την περιοχή που λαμβάνει χώρα. Έτσι η 

αυξημένη συγκέντρωση σε αστικές περιοχές (όπου είναι ήδη υψηλή), διευκολύνει τη 

παροχή τραπεζικών κεφαλαίων προς τις ΜΜΕ, ενώ στις αγροτικές (όπου η 

συγκέντρωση είναι χαμηλότερη), υπάρχουν ενδείξεις αρνητικών επιπτώσεων. Οι 

ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, μία συνεχόμενη είσοδος νέων τραπεζών οι 

οποίες μπορούν να απορροφήσουν πρώην δανειολήπτες συγχωνευμένων τραπεζών, 

μπορεί να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες της τραπεζικής συγκέντρωσης. 

Μία πιο πρόσφατη έρευνα, αυτή τη φορά στη Γερμανία από τους Schmieder et 

al. (2010), έδειξε ότι η συνεχιζόμενη τραπεζική συγκέντρωση στην Γερμανική 

επικράτεια δεν επηρέασε αρνητικά τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Η εμπειρική τους 

ανάλυση στηρίχτηκε σε μία βάση δεδομένων προερχόμενη από τους ισολογισμούς όλων 

των γερμανικών τραπεζών και τους ισολογισμούς ενός δείγματος 6156 επιχειρήσεων 

(στη πλειοψηφία τους ΜΜΕ), για τη περίοδο 1996-2002. Επισημαίνοντας την 

ιδιαιτερότητα του γερμανικού τραπεζικού συστήματος, λόγω του υψηλού βαθμού 

τμηματοποίησης του αλλά και του σημαντικού ρόλου που έχει το RL στην 

συγκεκριμένη αγορά, οι ερευνητές εξέτασαν πρώτον, εάν μία τράπεζα που συμμετέχει 

σε δραστηριότητες συγχώνευσης και εξαγορών μειώνει τη πίστωση προς τις ΜΜΕ και 

δεύτερον, εάν το μέγεθος των τραπεζικών ιδρυμάτων επηρεάζει αρνητικά τις 

χρηματοοικονομικές συνθήκες των ΜΜΕ (π.χ. περιορίζει τη διαθεσιμότητα τραπεζικής 

πίστωσης προς τις ΜΜΕ). Τα αποτελέσματα, απέρριψαν και τις δύο υποθέσεις, με τους 

ερευνητές να επισημαίνουν ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες και ιδιαίτερα με τις Η.Π.Α, 

αυτό οφείλεται στις ιδιαιτερότητες που έχει το Γερμανικό τραπεζικό σύστημα, όπως ο 

χαμηλός βαθμός τραπεζικής συγκέντρωσης σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. 

Τα αποτελέσματα από τις παραπάνω εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι οι 

αρνητικές επιπτώσεις της τραπεζικής συγκέντρωσης πάνω στη διαθεσιμότητα πίστωσης 

προς τις ΜΜΕ, είναι υπερεκτιμημένα. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπό εξέταση 

τραπεζικών αγορών. 
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3.5 Oι συνθήκες στον νομισματικό και χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας 

και οι επιδράσεις τους στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ 

 

Σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, έχουν οι νομισματικές συνθήκες που 

επικρατούν στην οικονομία. Ως νομισματικές συνθήκες εννοούμε το αποτέλεσμα ενός 

συνόλου ενεργειών μέσα από το οποίο, η κεντρική κυβέρνηση, η κεντρική τράπεζα ή 

μία διευρυμένη νομισματική αρχή, όπως η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), 

ρυθμίζει τη προσφορά του χρήματος, τη διαθεσιμότητα ρευστών και το κόστος 

χρηματοδότησης με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και την σταθεροποίηση του 

οικονομικού περιβάλλοντος. 

Σημαντικό ρόλο στην προσφορά τραπεζικών χρηματοδοτήσεων προς τις ΜΜΕ, 

πέραν της διάρθρωσης της τραπεζικής αγοράς, έχουν και οι χρηματοοικονομικές και 

νομισματικές συνθήκες που επικρατούν. Πιο συγκεκριμένα, το κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας των τραπεζών, ο ιδιοκτησιακός χαρακτήρας τους αλλά και ο βαθμός 

κρατικής παρέμβασης επηρεάζουν τη προσφορά δανείων. 

Σύμφωνα με τους Beck et al. (2003), οι περιοριστικοί κανονισμοί μειώνουν τον 

τραπεζικό ανταγωνισμό, ανεξάρτητα από τη διάρθρωση της τραπεζικής αγοράς. Αυτοί 

οι περιορισμοί ενδεχομένως να επιδρούν αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα και την 

αποτελεσματικότητα του τραπεζικού συστήματος. Επιπλέον, όπως τονίζουν ίδιοι 

συγγραφείς μέσα σε ένα περιορισμένο περιβάλλον οι τράπεζες δεν μπορούν να 

εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα που έχουν μέσω της συλλογής πληροφοριών για 

τους δυνητικούς τους πελάτες. 

Επίσης το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών, με τη σειρά του μπορεί να 

επηρεάζει τη διαθεσιμότητα και το κόστος της χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, 

τράπεζες που λειτουργούν υπό την κρατική εποπτεία συχνά επικεντρώνουν τις 

δραστηριότητες τους σε συγκεκριμένες ομάδες επιχειρήσεων.  

Σημαντικό ρόλο, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

ΜΜΕ σχετικά με την χρηματοδότησή τους από τραπεζικούς οργανισμούς έχουν οι 

συνθήκες που επικρατούν στον χρηματοπιστωτικό και νομισματικό τομέα. Η κοινή 

διαπίστωση ότι οι ΜΜΕ : (i) είναι οι κύριες πηγές καινοτομίας και ανάπτυξης, (ii) 

βοηθούν στη μείωση της ανεργίας ως κατεξοχήν επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας, και 

(iii) είναι αντιμέτωπες με περιορισμούς σχετικούς με τη χρηματοδότηση τους, κάνει 
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απαραίτητη την επέμβαση των κυβερνήσεων κυρίως μέσα από την μεταρρύθμιση του 

χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος προωθώντας ρυθμιστικά πλαίσια τα οποία κυρίως 

εντείνουν τον ανταγωνισμό στον τραπεζικό τομέα, διευκολύνοντας έτσι τη 

χρηματοδοτική υποστήριξη στις ΜΜΕ μέσα από ένα πλαίσιο αναπτυξιακών πολιτικών 

(Beck, 2007). 

Η θετική επίδραση που έχει η ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού τομέα ως 

καταλύτη για την ευημερία μιας χώρας είναι ένα επιχείρημα που διατυπώθηκε αρκετά 

χρόνια πριν (Schumpeter, 1911). Σύμφωνα με τους Demirgüç-Kunt & Levine (2008), 

σκοπός ενός χρηματοοικονομικού συστήματος είναι να μειώσει, τα συναλλακτικά 

κόστη και την ασύμμετρη πληροφόρηση τα οποία εμποδίζουν την οικονομική 

δραστηριότητα. Σύμφωνα με προαναφερόμενους συγγραφείς, δύο από τις κύριες 

λειτουργίες του είναι: (i) να παρέχει εκ των προτέρων (ex ante), πληροφορίες για 

πιθανές επενδύσεις και τοποθέτηση κεφαλαίου, (ii) να εποπτεύει τις επενδύσεις και να 

ασκεί έλεγχο μετά την παροχή χρηματοδότησης.  

Η αποτελεσματικότητα ενός χρηματοοικονομικού συστήματος εξαρτάται από το 

πόσο καλά, εκτελεί τις παραπάνω λειτουργίες και η χρηματοοικονομική ανάπτυξη 

αναφέρεται στο επίπεδο βελτίωσή αυτού του συστήματος (Εstrada et.al, 2010). 

Ένα αποτελεσματικό νομικό και χρηματοοικονομικό σύστημα είναι απαραίτητο 

για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ένα τέτοιο περιβάλλον, χαρακτηρίζεται από την 

ύπαρξη χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίοι αποτελούν και πηγές παροχής 

κεφαλαίου αλλά επίσης λειτουργούν και ως μηχανισμοί ελέγχου των επιχειρήσεων 

εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι επενδυτές έχουν σωστή πληροφόρηση για τις 

δραστηριότητες τις επιχείρησης (Demircuc-Kunt & Maksimovic, 1998). 

Εμπειρικές έρευνες έδειξαν τη σημασία που έχει η δομή του 

χρηματοοικονομικού περιβάλλοντoς και πως αυτό επηρεάζει τους χρηματοδοτικούς 

περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι  επιχειρήσεις. 

 Οι Beck et al. (2006), μελέτησαν την επίδραση που έχουν τα χαρακτηριστικά μιας 

χώρας (υποδομές, εγκληματικότητα, μακροοικονομικές πολιτικές, διαφθορά, 

ανεπάρκειες του νομικού συστήματος και την χρηματοδότηση), στην δημιουργία 

χρηματοοικονομικών εμποδίων για τις επιχειρήσεις. Τα ευρήματα τους έδειξαν ότι οι 

επιχειρήσεις σε χώρες με υψηλότερο βαθμό ανάπτυξης στη χρηματοοικονομική 
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διαμεσολάβηση και πιο αποτελεσματικά νομικά συστήματα αντιμετωπίζουν 

χαμηλότερους χρηματοδοτικούς περιορισμούς, με την πρώτη να αποτελεί το 

σημαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα. Επίσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

κατάταξη των επιχειρήσεων με βάσει το μέγεθος τους, την ηλικία και το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς τους με σκοπό να ελεγχθεί η επίδραση των χρηματοοικονομικών περιορισμών 

οδηγεί σε σημαντικά συμπεράσματα. Σε αντίθεση, κριτήρια κατάταξης των 

επιχειρήσεων όπως π.χ. εάν είναι ενταγμένες σε χρηματιστήριο, έχουν πολυεθνική 

ιδιοκτησία ή αποτελούν μέλος ομίλου επιχειρήσεων, δίνουν αναληθείς συσχετισμούς. 

Παλαιότερη έρευνα (Rajan & Zingales, 1998), έδειξε ότι, η χρηματοοικονομική εξέλιξη 

σε μία χώρα έχει μία ουσιαστική υποστηρικτική επίδραση στο βαθμό οικονομικής 

ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα η θετική επίπτωση μεταφράζεται σε μείωση του κόστους 

εξωτερικής χρηματοδότησης, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι πιο 

εξαρτημένες από αυτήν. 

Η θετική επίδραση της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης μπορεί να παρατηρηθεί 

και μέσα από τον βαθμό χρήσης εξωτερικής χρηματοδότησης. Στη έρευνα τους οι Beck 

et al. (2008), ερεύνησαν πως διαφέρει η χρηματοδοτική συμπεριφορά των μεγάλων από 

τις μικρές επιχειρήσεις. Αποτελούμενο το δείγμα τους κατά 80% από μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, στα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι το μέγεθος της επιχείρησης παίζει 

σημαντικό ρόλο στους τρόπους χρηματοδότησης της και ότι οι μικρές επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν λιγότερη τραπεζική χρηματοδότηση. Επισήμαναν όμως, ότι οι μικρές 

επιχειρήσεις επωφελούνται περισσότερο από τις μεγάλες μέσω της καλύτερης 

προστασίας των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας18 όσον αφορά την πρόσβαση τους σε 

εξωτερική χρηματοδότηση και ιδιαίτερα σε τραπεζική. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι, η 

τραπεζική χρηματοδότηση όπως και οι κυβερνητικές πηγές κεφαλαίων επικεντρώνονται 

στις μεγάλες επιχειρήσεις του δείγματος. Άλλες μορφές, όπως το leasing, δεν καλύπτουν 

το κενό χρηματοδότησης για τις μικρές επιχειρήσεις, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι 

ο πιο αποτελεσματικός τρόπος βελτίωσης της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων σε 

εξωτερικές πηγές κεφαλαίων είναι η μεταρρύθμιση του τραπεζικού περιβάλλοντος.  

Η χρηματοοικονομική και τραπεζική ανάπτυξη, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου 

μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, λειτουργούν κάτω από τους ίδιους κανόνες. Έτσι, 

                                                 
18Βλέπε Beck et al. (2008), p.471. 



 

85 

 

επιτυγχάνεται η εξάλειψη του κενού που υπάρχει μεταξύ των μικρών και μεγάλων 

επιχειρήσεων σε όρους πρόσβασης στη τραπεζική χρηματοδότησης. Οι Beck et al., 

(2008b), υποστήριξαν ότι η χρηματοοικονομική αναμόρφωση, ενδυναμώνει την 

οικονομική ανάπτυξη περιορίζει την επίδραση παραγόντων που επηρεάζουν την 

επέκταση των ΜΜΕ. Εξετάζοντας ένα δείγμα 44 χωρών με χρηματοοικονομικά 

συστήματα διαφορετικού επιπέδου ανάπτυξης και 36 επιχειρήσεων προερχόμενων από 

το βιομηχανικό κλάδο, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μικρές επιχειρήσεις 

αναπτύσσονται ταχύτερα από τις μεγάλες, σε χώρες όπου το χρηματοοικονομικό 

περιβάλλον είναι πιο ολοκληρωμένο. Η παραπάνω επισήμανση, επιβεβαιώνεται και από 

άλλες έρευνες οι οποίες εστιάζουν σε περισσότερο λεπτομερείς διακρατικές συγκρίσεις. 

Για παράδειγμα, οι Sleuwaegen & Goedhuys (2002), στην έρευνα τους χρησιμοποίησαν 

ως δείκτη ανάπτυξης για 185 επιχειρήσεις στην Ακτή του Ελεφαντοστού, τη μεταβολή 

του εργατικού δυναμικού και τη μεταβολή των πωλήσεων για μία περίοδο 5 χρόνων 

(1989-1994). Συγκρίνοντας τους παραπάνω δείκτες με αντίστοιχούς δείκτες Γερμανικών 

μικρών επιχειρήσεων για την περίοδο 1989-1997, έδειξαν ότι οι μικρές επιχειρήσεις στη 

Γερμανία αναπτύχτηκαν γρηγορότερα από τις μεγάλες. Σε αντίθεση, οι μικρές 

επιχειρήσεις στην Ακτή του Ελεφαντοστού αναπτύχθηκαν σχετικά πιο αργά από τις 

μεγάλες.  

Το επίπεδο ανάπτυξης ενός χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος δεν επηρεάζει 

μόνο το βαθμό πρόσβασης των επιχειρήσεων στην εξωτερική χρηματοδότηση αλλά και 

την είσοδο νέων επιχειρήσεων. Οι Aghion et al. (2007), αναλύοντας ένα δείγμα 

επιχειρήσεων από 16 βιομηχανικές και αναδυόμενες οικονομίες, υποστήριξαν ότι η 

πρόσβαση στη χρηματοδότηση, είναι πολύ σημαντική για την είσοδο μικρών 

επιχειρήσεων στην αγορά, αλλά και για κλάδους οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγαλύτερο 

βαθμό από εξωτερική χρηματοδότηση. Επίσης υποστήριξαν, ότι ο ρόλος των 

κεφαλαιαγορών για τις νέες επιχειρήσεις είναι σημαντικός, ιδίως μετά από την ίδρυση 

τους. Το παραπάνω εύρημα υποδεικνύει ότι σε χρηματοοικονομικά συστήματα όπου 

κυριαρχεί ο τραπεζικός τομέας, η σχέση μεταξύ δανειστών και μικρών επιχειρήσεων 

είναι όχι μόνο αδύναμη, αλλά επίσης και λιγότερο αποτελεσματική ιδιαίτερα στην 

περίπτωση νέων καινοτόμων ΜΜΕ που χαρακτηρίζονται από υψηλό ρίσκο και 

ανεφάρμοστα επιχειρησιακά μοντέλα (Stein 2002, OECD, 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΜΜΕ 
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4.1 Εισαγωγή 
 

Στα προηγούμενα κεφάλαια εξετάστηκαν οι θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται 

με την χρηματοδοτική λειτουργία των ΜΜΕ. Εξετάστηκαν οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των ΜΜΕ για την επιλογή του 

καταλληλότερου τρόπου χρηματοδότησης των επενδυτικών τους σχεδίων, τόσο από τη 

πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς. Στο παρών κεφάλαιο, θα 

συζητηθεί η διαδικασία της Ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης, και 

ειδικότερα η ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού τραπεζικού χώρου, καθώς και οι 

αναμενόμενες επιδράσεις της στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Ειδικότερα, γίνεται 

αναφορά στον μετασχηματισμό που επήλθε στο Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα λόγω 

της Ενιαίας αγοράς και της εισόδου του Ευρώ ώστε να γίνει κατανοητή η διαδρομή και 

το μέγεθος των αλλαγών που συντελέστηκαν στον Ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Έπειτα, 

περιγράφονται οι επιδράσεις που έλαβαν μέρος στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ από τη 

διαδικασία της ΟΝΕ από τη πλευρά της προσφοράς και της ζήτησης. Στη συνέχεια, 

εξετάζουμε τις κυριότερες δομικές αλλαγές που συντελέσθηκαν στον Ευρωπαϊκό 

τραπεζικό τομέα. Στην αμέσως επόμενη ενότητα εξετάζεται ο βαθμός ολοκλήρωσης που 

έχει επιτευχθεί στα χρηματοοικονομικά συστήματα της Ευρώπης και ειδικότερα το 

βαθμό ολοκλήρωσης του τραπεζικού τομέα και των επιμέρους κλάδων του εστιάζοντας 

στη λιανική τραπεζική που συνδέεται άμεσα με τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Τέλος, η 

τελευταία ενότητα του κεφαλαίου, εστιάζει στην παρουσίαση δεικτών που 

υποδεικνύουν το βαθμό ολοκλήρωσης της λιανικής τραπεζικής δραστηριότητας. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, τα χρηματοοικονομικά συστήματα των αναπτυγμένων 

χωρών έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές. Όπως αναφέρουν οι Hartman et al. (2003), 

ένα πλήθος χρηματοοικονομικών καινοτομιών έκανε την εμφάνιση του, ενώ τα εμπόδια 

που περιόριζαν το πεδίο δραστηριότητας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο, σταδιακά άρχισαν να περιορίζονται. Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς, σε ένα τέτοιο δυναμικό περιβάλλον, οι τράπεζες εξελίχτηκαν με σκοπό να 

παραμείνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές. Ως κινητήριες δυνάμεις για τις παραπάνω 

εξελίξεις, οι συγγραφείς, θεώρησαν την χρηματοοικονομική απελευθέρωση, την 

επανάσταση στην τεχνολογία των πληροφοριακών συστημάτων αλλά και την ίδρυση 

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής ένωσης. 
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Το μέγεθος και η σημασία της τελευταίας αποτελεί μία μοναδική περίπτωση 

στην παγκόσμια ιστορία, ενώ οι επιδράσεις της είναι σημαντικές τόσο σε οικονομικό 

όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Σκοπός της Ε.Ε., από τον πρόδρομο της (Ε.Ο.Κ.), έως και 

σήμερα, είναι η κατάργηση των περιορισμών μεταξύ των κρατών-μελών της και η 

συνεχής διαδικασία ενοποίησης και ολοκλήρωσης της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

κινείται την τελευταία εικοσαετία και η διαδικασία χρηματοοικονομικής σύγκλισης της 

Ε.Ε. με σκοπό την ανάπτυξη μίας χρηματοοικονομικά ολοκληρωμένης αγοράς. Η 

ολοκλήρωση των χρηματοοικονομικών αγορών των κρατών-μελών, έχει ως σκοπό την 

ομαλή λειτουργία της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, την χρηματοοικονομική 

σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη.  

Η χρηματοοικονομική ολοκλήρωση αναφέρεται στην ευκολία με την οποία οι 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται είτε σε τοπικό, είτε σε 

διεθνές επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Baele et al. (2004, p. 6), «Μία 

αγορά που αφορά ένα σύνολο χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, είναι 

πλήρως ολοκληρωμένη, όταν όλοι οι πιθανοί συμμετέχοντες με τα ίδια σχετικά 

χαρακτηριστικά, σε αυτήν: 1) αντιμετωπίζουν ένα κοινό πλαίσιο κανόνων όταν 

αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω χρηματοοικονομικά προϊόντα και 

υπηρεσίες, 2) έχουν την ίδια δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά και 3), έχουν την ίδια 

αντιμετώπιση όταν δραστηριοποιούνται σε μία τέτοια αγορά». Σύμφωνα με τους 

προαναφερόμενους, τα κύρια οφέλη που απορρέουν από την χρηματοοικονομική 

ολοκλήρωση είναι τρία:  

1. Παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για επιμερισμό κινδύνου: Η αύξηση των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών και η δυνατότητα διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων σε διεθνές επίπεδο, προσφέρουν τη δυνατότητα 

διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων των συμμετεχόντων και 

επιμέρους κατανομή του κινδύνου μεταξύ διαφορετικών περιοχών.  

2. Βέλτιστη τοποθέτηση των κεφαλαίων: Η κατάργηση των περιορισμών σε ένα 

ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικά περιβάλλον, επιτρέπει τις επιχειρήσεις να 

επιλέγουν την καλύτερη δυνατή συναλλακτική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι 

επενδυτές έχουν την δυνατότητα να τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους, 

οπουδήποτε θεωρούν ότι θα αποδώσουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για αυτούς. 
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Έτσι, η τοποθέτηση των κεφαλαίων από ένα μέρος ή το σύνολο των 

επενδυτών θα γίνει προς τις πιο παραγωγικές επενδυτικές ευκαιρίες. 

3. Οικονομική ανάπτυξη: Η παραγωγικότερη τοποθέτηση των επενδυτικών 

κεφαλαίων οδηγεί με τη σειρά της σε οικονομική ανάπτυξη. Η 

χρηματοοικονομική ανάπτυξη, αποτελεί ένα εργαλείο της 

χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης με το οποίο επηρεάζει το επίπεδο της 

οικονομικής ανάπτυξης. 

Είναι επόμενο λοιπόν, ότι η μελέτη και κατανόηση της χρηματοοικονομικής 

μεταρρύθμισης και ολοκλήρωσης στην Ε.Ε., έχει ουσιώδη σημασία τόσο σε οικονομικό 

όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Έρευνες σχετικά με τον μετασχηματισμό των 

χρηματοοικονομικών συστημάτων, αναγνωρίζουν σήμερα την επίδραση αυτή στο 

επίπεδο ευημερίας των κρατών. 

Οι King & Levine (1993), εξέτασαν τη σχέση μεταξύ ενός συνόλου δεικτών 

χρηματοοικονομικής εξέλιξης και της οικονομικής ανάπτυξης, για ένα δείγμα 80 χώρων 

την χρονική περίοδο από το 1960 έως και το 1989. Η ανάλυση τους έδειξε ότι, το 

μέγεθος ενός χρηματοοικονομικού συστήματος σχετίζεται έντονα με το επίπεδο της 

οικονομικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα: i) το μέγεθος των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων (ως ποσοστό του συνόλου των liquid liabilities-M3 σε σχέση με το ΑΕΠ), ii) 

η σημασία των τραπεζών σε σχέση με την κεντρική τράπεζα (ως ποσοστό του 

συνολικού ενεργητικού των τραπεζών με το συνολικό ενεργητικό αυτών και της 

κεντρικής τράπεζας), iii) το ποσοστό της χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα από 

το χρηματοοικονομικό σύστημα και τέλος, iv) ο λόγος των τραπεζικών πιστώσεων προς 

τις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε σχέση με το ΑΕΠ, σχετίζονται θετικά με την οικονομική 

ανάπτυξη και την αποτελεσματική τοποθέτηση του κεφαλαίου. 

Ο Levine (1997), στην έρευνα του υποστήριξε ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ 

της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και της οικονομικής ευημερίας. Σύμφωνα με τον 

ερευνητή, η ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών αγορών και ιδρυμάτων αποτελεί 

θεμελιώδη χαρακτηριστικό της διαδικασίας οικονομικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, 

χώρες με μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα και πιο εξελιγμένα χρηματιστήρια, 

αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσα σε 
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αναπτυγμένες τραπεζικές αγορές, εξελίσσονται γρηγορότερα, σε σχέση με επιχειρήσεις 

σε χώρες όπου επικρατούν λιγότερο εξελιγμένα χρηματοοικονομικά συστήματα.  

Άλλες έρευνες, έδειξαν ότι η συνεχόμενη αύξηση της χρηματοοικονομικής 

ολοκλήρωσης, μπορεί να μειώσει το κόστος δανεισμού και συνεπώς να δώσει ώθηση 

στην οικονομική ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με τους Gianneti et al. (2002), η χρηματοοικονομική ανάπτυξη μπορεί 

να ευνοήσει την οικονομία με δύο τρόπους: Πρώτον, με τη μείωση του κόστους 

τραπεζικής χρηματοδότησης εξαιτίας της εισόδου ή της εμφάνισης νέων τραπεζικών 

ιδρυμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, ο βαθμός ανταγωνισμού αυξάνεται και 

περιορίζονται οι επικρατούσες μονοπωλιακές συνθήκες στη τραπεζική αγορά.  Έτσι, το 

επιτόκιο της τραπεζικής χρηματοδότησης συμπιέζεται, γεγονός που οδηγεί στη αύξηση 

της χρηματοδοτικής προσφοράς. Επιπλέον, ένα ανεπτυγμένο χρηματοοικονομικό 

σύστημα, αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τα προβλήματα της ασύμμετρης 

πληροφόρησης υιοθετώντας αποτελεσματικές πρακτικές ελέγχου της συμπεριφοράς των 

δανειοληπτών τους. Αυτή η βελτίωση του ελέγχου, επίσης επιτρέπει τα τραπεζικά 

ιδρύματα να μειώνουν το κόστος χρηματοδότησης και να αυξήσουν τη ποσότητα των 

δανείων. Δεύτερον, η χρηματοοικονομική ανάπτυξη, επιτρέπει στους επενδυτές να 

χρηματοδοτούν υψηλότερου κινδύνου κερδοφόρα επενδυτικά σχέδια, τα οποία σε άλλη 

περίπτωση θα είχαν εγκαταλειφθεί. Επίσης, πιο ειδικευμένα διαμεσολαβητικά ιδρύματα, 

ξεχωρίζουν ευκολότερα κερδοφόρες και μη κερδοφόρες επενδύσεις, με αποτέλεσμα την 

αποδοτικότερη τοποθέτηση των διαθεσίμων τους και κατά συνέπεια την επιτάχυνση της 

οικονομικής ανάπτυξης. 

Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και η τελική έκθεση των London 

Economics (2002), προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως επισημαίνεται σε αυτήν, η 

χρηματοοικονομική ολοκλήρωση της Ε.Ε. θα οδηγήσει σε θεμελιώδεις αλλαγές στη 

δομή και στη λειτουργία του χρηματοοικονομικού κλάδου. Μία αποτελεσματική 

Ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αγορά, θα βοηθήσει τους επενδυτές λόγω 

περισσότερων ευκαιριών, να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο τους. Από την άλλη 

πλευρά, οι επιχειρήσεις θα απολαμβάνουν ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικές 

πηγές. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός των 
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χρηματοοικονομικών μεσολαβητών, θα έχει ως αποτέλεσμα τη παροχή μίας μεγάλης 

γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών, με χαμηλότερο κόστος. 

Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος που έχει η χρηματοοικονομική ολοκλήρωση 

στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με τους Baele et al. (2004), η 

αποτελεσματική εφαρμογή κοινής νομισματικής πολιτικής, όπως στην περίπτωση της 

ευρωζώνης, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού χρηματοοικονομικού 

συστήματος. Ο βαθμός χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης καθορίζει την αξιοπιστία 

εφαρμογής αυτής της πολιτικής με τις τράπεζες να διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο: 

είναι τα ιδρύματα που χορηγούν δάνεια τόσο προς τα νοικοκυριά, όσο και προς τις 

επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην ευρωζώνη, ο τραπεζικός τομέας παραμένει 

ο πιο σημαντικός τύπος χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης. Όπως επισημαίνουν οι 

προαναφερόμενοι συγγραφείς, οι διαρθρωτικές διαφορές στα ευρωπαϊκά τραπεζικά 

συστήματα, αποτελούν την κύρια αιτία των ασυμμετριών που παρατηρούνται στην 

άσκηση της κοινής νομισματικής πολιτικής. 

Παρόμοια αποτελέσματα έδειξαν στην έρευνα τους και οι Guiso et al. (2004). Οι 

ερευνητές υποστήριξαν ότι, η χρηματοοικονομική ολοκλήρωση στην Ε.Ε. έχει θετική 

επίδραση στην ανάπτυξη τόσο των χωρών-μελών, όσο και των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτές. Σύμφωνα με τους ίδιους, η χρηματοοικονομική 

ολοκλήρωση αυξάνει τη πρόσβαση των επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση 

στο ίδιο σχεδόν επίπεδο με το αντίστοιχο στις Η.Π.Α. 

 

4.2 Ο μετασχηματισμός του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού συστήματος λόγω της 

Ενιαίας Αγοράς και της εισαγωγής του Ευρώ 

 

Έως και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι Ευρωπαϊκές τραπεζικές αγορές, 

αντιμετώπιζαν σημαντικούς περιορισμούς στην άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Οι 

περιορισμοί αυτοί, ενίσχυαν την εικόνα μίας κατακερματισμένης ευρωπαϊκής 

τραπεζικής αγοράς (Dermine, 2003). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.1, σε όλες τις 

χώρες- μέλη (με εξαίρεση την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο), υπήρχε διοικητικός 

καθορισμός των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων. Στις περισσότερες χώρες 

υπήρχε έλεγχος της κινήσεως των κεφαλαίων με αποτέλεσμα τον περιορισμό των 

διασυνοριακών τραπεζικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, με εξαίρεση τις Κάτω Χώρες, 
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τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μία σειρά περιοριστικών κανόνων στα υπόλοιπα 

κράτη-μέλη, όπως η απαγόρευση εισόδου των τραπεζών στις χρηματιστηριακές αγορές, 

ο περιορισμός στον αριθμό υποκαταστημάτων, η απαγόρευση εισόδου ξένων 

τραπεζικών ιδρυμάτων, οι υποχρεωτικές χορηγήσεις σε συγκεκριμένους 

επιχειρηματικούς κλάδους κ.α., καθιστούσε τον τραπεζικό τομέα των περισσοτέρων 

χωρών αναποτελεσματικό. 

 

Πίνακας 4.1. Τραπεζικοί Περιορισμοί το 1980 στις χώρες μέλη της ΕΟΚ 

 ΒΕΛ ΓΕΡ ΔΑΝ ΙΣΠ ΓΑΛ ΕΛΛ ΙΤΑ ΙΡΛ ΛΟΥ ΟΛΛ ΠΟΡ ΗΒ 

Καθορισμός Επιτοκίων ν ν ν ν ν ν ν ν ν  ν  

Έλεγχος  Τραπεζικού 

Κεφαλαίου 
ν  ν ν ν ν ν ν   ν  

Είσοδος στο 

Χρηματιστήριο 
  ν ν ν  ν    ν ν 

Περιορισμός 

Υποκαταστημάτων 
    ν  ν    ν  

Είσοδος Ξένων Τραπεζών    ν  ν ν    ν  

Πιστωτικά Όρια   ν ν ν ν ν    ν  

Υποχρεωτικές 

Χρηματοδοτήσεις 
   ν ν ν    ν ν  

Απαγόρευση 

Ασφαλιστικών Υπηρεσιών 
 ν ν ν ν ν    ν ν  

Απαγόρευση Χρη/κων. 

Μισθώσεων 
   ν  ν     ν  

Πηγή: Dermine, J., (2003, p. 40). 

 

Σε ένα τέτοιο περιορισμένο τραπεζικό περιβάλλον, οι εμπορικές τράπεζες 

προσπάθησαν να εδραιωθούν όχι διαφοροποιώντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, 

αλλά αναπτύσσοντας τα δίκτυα των υποκαταστημάτων τους. Έως και τα μέσα του 1980 

οι τράπεζες θεωρούσαν ως κλειδί για την ανάπτυξη τους την εφαρμογή νέων 

τεχνολογιών και την επικέντρωση τους στους κύριους τομείς της βιομηχανίας. Οι 

διαθρωτικές αλλαγές θεωρούνταν λιγότερo σημαντικές (European Commission, 1997).  

Οι πρώτες προσπάθειες για την δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοοικονομικού 

περιβάλλοντος στην Ευρώπη έγιναν τη δεκαετία του 1970 με την «Πρώτη Τραπεζική 

Οδηγία19» του 1977 (Βuch & Heinrich, 2002). Η οδηγία αυτή καθιέρωσε την ελευθερία 

εγκατάστασης, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στις τράπεζες των κρατών-μελών να 

                                                 
19 Οδηγία 77/780/ΕΟΚ. 
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λειτουργήσουν υποκαταστήματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Παρόλα 

αυτά, σύμφωνα με τον Κατσικά (2012), οι διασυνοριακές τραπεζικές δραστηριότητες 

συνέχισαν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς, καθώς οι εποπτικές αρχές της χώρας 

εγκατάστασης ασκούσαν εποπτεία στα ξένα τραπεζικά ιδρύματα και καθόριζαν τη 

διαδικασία αδειοδότησης τους. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, 

τα οικονομικά κίνητρα των ξένων τραπεζών ήταν περιορισμένα. 

Σε αντίθεση με την παραπάνω αργή και περιορισμένη νομοθετική πρωτοβουλία, 

την δεκαετία του 1980 παρουσιάστηκε μία αξιοσημείωτη κινητικότητα για τη 

δημιουργία μίας ενιαίας χρηματοπιστωτικής αγοράς. Έτσι, το 1985, η Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνέταξε τη Λευκή Βίβλο για την Ολοκλήρωση της 

Εσωτερικής Αγοράς20, η οποία προέβλεπε την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, αγαθών 

και κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το 1987. 

Ειδικότερα, για την τραπεζική αγορά, η Λευκή Βίβλος επέβαλλε: i) την αρχή της ενιαίας 

λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων (single banking license). Σύμφωνα με την αρχή 

αυτή, τα κράτη μέλη έπρεπε να προσαρμόσουν την τραπεζική τους νομοθεσία, έτσι 

ώστε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αποκτούν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από 

τη χώρα-μέλος στο οποίο επιθυμούσαν να εγκατασταθούν, ii) την αρχή της υπαγωγής 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην εποπτεία των αρχών του κράτους από το 

οποίο προέρχονταν (home country control) και iii) στην αρχή της αμοιβαίας 

αναγνώρισης21. Αυτές οι αρχές ενσωματώθηκαν στην Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία22 

σύμφωνα με την οποία όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούσαν σε μία χώρα-

μέλος, είχαν το δικαίωμα να ιδρύσουν υποκαταστήματα ή να παρέχουν 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε άλλες χώρες, χωρίς την επιπλέον έγκριση των αρχών 

της χώρας εγκατάστασης. Σύμφωνα με τον Dermine (2006), η χώρα εγκατάστασης, είχε 

το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε θέματα σχετικά με το δημόσιο συμφέρον, όπως και σε 

θέματα ρευστότητας και νομισματικής πολιτικής. Το τραπεζικό μοντέλο που 

                                                 
20 Commission of the European Communities (1985). 
21 Η αρχή του home country και της αμοιβαίας αναγνώρισης είχε ως έναυσμα την φημισμένη υπόθεση του 

Cassis de Dijon (Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γερμανίας,205/84,ΕCR 3755). Σε αυτή την υπόθεση το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Γερμανία δεν μπορούσε να απαγορεύσει την εισαγωγή λικέρ το 

οποίο νόμιμα παράγονταν και πουλιόταν στη Γαλλία επειδή η περιεκτικότητα σε αλκοόλ ήταν πολύ μικρή 

για να θεωρηθεί λικέρ σύμφωνα με τη Γερμανική νομοθεσία. 
22 Οδηγία 89/646/ΕΟΚ. 
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επικράτησε στην Ε.Ε. είναι το μοντέλο της «καθολικής τραπεζικής23» (universal 

banking model). Tο μοντέλο αυτό, επιτρέπει στις τράπεζες να προσφέρουν ένα μεγάλο 

εύρος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, αλλά 

και τη συμμετοχή τους σε άλλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και μη 

χρηματοπιστωτικών (Benston, 1994). 

 

Πίνακας 4.2. Τα τρία στάδια προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

ΣΤΑΔΙΟ 1  ΣΤΑΔΙΟ 2  ΣΤΑΔΙΟ 3 
Ιούλιος 1990  Ιανουάριος 1994  Ιανουάριος 1999 

Πλήρης απελευθέρωση 

της διακίνησης  

κεφαλαίων 

 

Ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Νομισματικού Ινστιτούτου 

 Αμετάκλητός καθορισμός 

των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών των 

νομισμάτων 

  

  

  

Αύξηση της συνεργασίας 

μεταξύ των κεντρικών 

τραπεζών 

 Απαγόρευση 

χρηματοδότησης του 

Δημοσίου Τομέα από τις 

Κεντρικές Τράπεζές και 

κατάργηση της 

προνομιούχας μεταχείρισης 

του κράτους από τα χρημ/κα 

ιδρύματα 

   

  
Εισαγωγή  του ευρώ 

  

  

Άσκηση της κοινής 

νομισματικής πολιτικής 

από την ΕΚΤ 

    

Ελεύθερη χρήση του 

ECU 
  

    

   
Αυξανόμενος συγχρονισμός 

των νομισματικών 

πολιτικών 

 

Βελτίωση της 

οικονομικής σύγκλισης 

  

  

  

      

   

Ενίσχυση της διαδικασίας 

οικονομικής σύγκλισής 

 

Έναρξη εφαρμογής του 

Μηχανισμού 

Συναλλαγματικών 

Ισοτιμιών ( ΜΣΙ ΙΙ) 

    

    

    

      

   

Ανεξαρτητοποίηση των 

εθνικών κεντρικών 

τραπεζών το αργότερο έως 

και την καθιέρωση του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος 

των Κεντρικών Τραπεζών. 

 

    

    

Τίθεται σε ισχύ το 

Σύμφωνό Σταθερότητάς 

και Ανάπτυξης 

    

    

    

    

    

Πηγή: ΕΜΙ (1997, p. 11). 

 

                                                 
23 Βλέπε Κατσικά (2012, σελ. 9). 
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Το 1988 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύστησε την Επιτροπή για τη Μελέτη της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (Committee for the Study of Economics and 

Monetary Union), υπό τη προεδρία του Jacque Delors και τη συμμετοχή όλων των 

διοικητών των κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στα συμπεράσματα 

τους, τα οποία ενσωματώθηκαν το 1992 στην συνθήκη του Μάαστριχτ, προσδιόρισαν 

ως στόχο της νομισματικής ένωσης, την πλήρη απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, 

την πλήρη ενοποίηση των χρηματοοικονομικών αγορών, την αμετάκλητη 

μετατρεψιμότητα των νομισμάτων, τον αμετάκλητο καθορισμό των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και τη αντικατάσταση των εθνικών νομισμάτων με ένα κοινό νόμισμα. 

Τα παραπάνω βήματα, σύμφωνα με την αναφορά Delor, θα επιτυγχανόταν μέσω 

μιας διαδικασίας τριών φάσεων και διάρκειας 10 ετών (πίνακας 4.2): Η πρώτη φάση 

από το 1990 έως και το τέλος τους 1993, είχε ως σκοπό την ολοκλήρωση της κοινής 

αγοράς, την απελευθέρωση της μεταφοράς κεφαλαίων και τον συντονισμό των 

επιμέρους νομισματικών πολιτικών των κρατών μελών. Η δεύτερη φάση (1994-1999), 

είχε ως σκοπό την έναρξη της δραστηριότητας του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου 

με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας των κεντρικών τραπεζών και την προετοιμασία  

του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (Ε.Σ.Κ.Τ). Τέλος, η τρίτη φάση 

οδήγησε στην Οικονομική Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.), την μετάβαση στο κοινό 

νόμισμα, με αμετάκλητες συναλλαγματικές ισοτιμίες για τα εθνικά νομίσματα των 

αρχικών κρατών-μελών της ευρωζώνης.  

Από την ίδια χρονική περίοδο οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου λειτουργούσαν 

με το ευρώ, ενώ συνεχίστηκε η χρησιμοποίηση των εθνικών νομισμάτων έως και το 

τέλος του 2001. Από την 1η Ιανουαρίου του 2002, όλες οι χώρες της ευρωζώνης, 

αντικατέστησαν τα νομίσματα τους με το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, το ευρώ. 

Το 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας παρουσίασε το Σχέδιο 

Δράσης Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Financial Services Action Plan, FSAP), το 

οποίο περιείχε μία σειρά μέτρων με σκοπό την πλήρη ολοκλήρωση των τραπεζικών 

αγορών. 

Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο δράσης επιδίωκε την εναρμόνιση όλων των εθνικών 

νομοθεσιών στο τομέα των τραπεζών, των ασφαλειών και των κεφαλαιαγορών με στόχο 

i) μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά χονδρικής η οποία επιτρέπει την άντληση 
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χρηματοδότησης με ανταγωνιστικούς όρους, ii) μία ανοικτή και ασφαλής αγορά 

λιανικής τραπεζικής, η οποία εξασφαλίζει τη ευκολότερη συμμετοχή των μικρότερων 

επενδυτών και iii) την εφαρμογή των καλύτερων προληπτικών και εποπτικών κανόνων, 

με τη καλύτερη δυνατότητα προσαρμογής στις εξελίξεις και στις μεταβολές στις 

πρακτικές διαχείρισης τους κινδύνου. 

 

4.3 Οι επιπτώσεις της διαδικασίας της ΟΝΕ στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ 

 

Η αρχική συζήτηση σχετικά με την επίδραση της ΟΝΕ, υποστήριξε ότι η διαδικασία της 

νομισματικής ενοποίησης θα είχε σημαντική επίδραση, και στη ζήτηση αλλά και στην 

προσφορά για τραπεζική χρηματοδότησης από και προς τις ΜΜΕ. Έτσι η ζήτηση για 

τραπεζική πίστωση, επηρεάζεται θετικά από τη διαδικασία ενοποίησης διότι:  

α) Η μείωση του κόστους συναλλάγματος λόγω της κατάργησης των εθνικών 

νομισμάτων, οδηγεί σε μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων για τις επιχειρήσεις 

και κατ’ επέκταση σε μείωση του συνολικού κόστους δανειοδότησης. Επιπλέον, αυτή η 

μείωση του κόστους συναλλαγής ευνοεί περισσότερο τις ΜΜΕ σε σχέση με τις μεγάλες 

εταιρείες, β) Η κατάργηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, οδηγεί σε απελευθέρωση 

του εμπορίου και είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη των ΜΜΕ και κρατών με 

λιγότερο ανεπτυγμένα χρηματοοικονομικά συστήματα και τέλος, γ) η αβεβαιότητα των 

επενδυτών λόγω της ύπαρξης εθνικών νομισμάτων και άσκησης ανεξάρτητης 

νομισματικής πολιτικής από κάθε χώρα ξεχωριστά, μειώνεται με την είσοδο ενός κοινού 

νομίσματος, όπως το ευρώ. Σε μία τέτοια περίπτωση, το κόστος χρηματοδότησης που 

πρέπει να επιβαρυνθούν οι ΜΜΕ, μειώνεται και τις δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουν 

τα επενδυτικά τους σχέδια. 

Από την άλλη πλευρά και η προσφορά τραπεζικής χρηματοδότησης επηρεάζεται 

από την διαδικασία εισόδου του ευρώ. Ειδικότερα, α) Ο τραπεζικός τομέας αναζητεί 

καινούριες δραστηριότητες και προσαρμόζει τις ήδη υπάρχουσες προκειμένου να 

αντισταθμίσει την απώλεια εσόδων από παραδοσιακές λειτουργίες του, όπως η αμοιβή 

τους από την μετατροπή συναλλάγματος, β) Η δομή του τραπεζικού συστήματος 

αναμενόταν να αλλάξει προκειμένου να ανταποκριθεί στις καινούριες συνθήκες που 

δημιουργούσε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, με αυξανόμενες διασυνοριακές 

δραστηριότητες, αύξηση του ανταγωνισμού και βελτίωση της τραπεζικής 
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αποτελεσματικότητας και γ) η ενοποίηση της αγοράς χρήματος και η άσκηση κοινής 

νομισματικής πολιτικής, αναμένεται να επιφέρει μείωση του κόστους χρηματοδότησης 

των τραπεζικών ιδρυμάτων και κατ’ επέκταση μείωση των τραπεζικών επιτοκίων. 

4.4 Δομικές αλλαγές στον τραπεζικό τομέα της Ε.Ε. 

 

Ο Ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος τις τελευταίες δεκαετίες βίωσε θεμελιώδεις αλλαγές. 

Οι διαρθρωτικές αλλαγές που υιοθέτησε με τη πολιτική της η Ε.Ε. και η τεχνολογική 

εξέλιξη, οδήγησαν σε ένα ολοένα και αυξανόμενο ανταγωνισμό μέσα στον ευρωπαϊκό 

τραπεζικό τομέα (Vives, 2000). Η εφαρμογή της ενιαίας αγοράς στον τραπεζικό τομέα 

και η υιοθέτηση του ευρώ επιτάχυναν την διαδικασία ολοκλήρωσης για 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα, ανταποκρίθηκαν 

στις διαρθρωτικές αλλαγές μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, με σκοπό να αυξήσουν 

το μέγεθος τους και να ενισχύσουν το πεδίο δραστηριότητας τους. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση του αριθμού των τραπεζών τις τελευταίες δεκαετίες.  

 

Πίνακας 4.3. Αριθμός Τραπεζικών Ιδρυμάτων στην ΕΕ 15 (1985-2008) 

ΧΩΡΕΣ 1985 1990 1995 2000 2005 2008 
Μεταβολή (%) 

(1985-2008) 

ΑΥΣΤΡΙΑ 1406 1210 1041 848 818 803 -43 
ΒΕΛΓΙΟ 120 115 143 118 100 105 -12 
ΓΑΛΛΙΑ 1952 2027 1469 1099 854 728 -63 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4739 4720 3785 2742 2089 1989 -58 
ΙΣΠΑΝΙΑ 695 696 506 368 348 362 -48 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 42 48 56 81 78 82 95 
ΙΤΑΛΙΑ 1101 1156 970 861 792 818 -26 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 118 177 220 202 155 152 29 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 224 260 233 218 186 175 -22 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 81 111 102 586 401 302 273 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 654 529 381 341 363 357 -45 
ΕΛΛΑΔΑ 38 39 53 57 62 66 74 

ΟΝΕ 12 11170 11088 8959 7521 6246 5939 -47 
ΔΑΝΙΑ 166 124 122 210 197 171 3 
ΣΟΥΗΔΙΑ 598 498 249 146 200 182 -69 
ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
695 696 564 491 400 391 -44 

ΕΕ 15 12629 12406 9894 8368 7043 6683 -47 
  Σημ.: Αφορά τα 12 κράτη μέλη της ΟΝΕ έως και 2001 και τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ έως 

  και το  1995 

 Πηγές: ECB (1999), ECB (2002 & 2008),Goddard et al. (2007). 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.3, από το 1985 έως και το 2008, ο αριθμός των 

τραπεζικών ιδρυμάτων στην ΕΕ, μειώθηκε κατά 47% (από 12629 σε 6683), ενώ το ίδιο 
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ποσοστό μείωσης, παρατηρήθηκε και στην ΟΝΕ-12. Οι μεγαλύτερες μειώσεις 

παρατηρούνται στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Αντίθετα την ίδια 

περίοδο, αύξηση των τραπεζικών ιδρυμάτων παρατηρείται στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, 

την Ολλανδία και την Ιρλανδία, ενώ ο αριθμός των τραπεζικών ιδρυμάτων σε Βέλγιο 

και Δανία παρέμεινε σχεδόν σταθερός. 

Η μείωση στον αριθμό των τραπεζικών ιδρυμάτων αντικατοπτρίζει τη 

διαδικασία συγκέντρωσης που παρατηρήθηκε στον Ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο τα 

τελευταία 15 χρόνια. Ιδιαίτερα την περίοδο 1997-2004, έγιναν 1003 συγχωνεύσεις και 

εξαγορές (Πίνακας 4.4). Εντούτοις, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών (50%), έγιναν σε 

εθνικό επίπεδο. Αντίθετα μόνο ένα 24% έγιναν μεταξύ χωρών μελών της Ε.Ε., ενώ 

περίπου μία στις τέσσερεις Ε. & Σ. (26%), πραγματοποιήθηκαν μεταξύ χωρών μελών 

της Ε.Ε. και άλλων τρίτων χωρών. 

 

Πίνακας 4.4. Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Τραπεζικών Ιδρυμάτων στην ΕΕ (1997-2004). 

ΧΩΡΕΣ 
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ 

ΕΠΊΠΕΔΟ 

ΜΕΤΑΞΎ 

ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΤΗΣ ΕΕ 

ΜΕΤΑΞΎ  

ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 
ΑΥΣΤΡΙΑ 18 4 6 

ΒΕΛΓΙΟ 10 14 26 

ΓΑΛΛΙΑ 80 31 39 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 91 29 51 

ΙΣΠΑΝΙΑ 47 36 42 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1 3 3 

ΙΤΑΛΙΑ 154 27 22 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0 21 3 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 14 14 6 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 9 17 17 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2 5 5 

ΕΛΛΑΔΑ 21 9 10 

ΟΝΕ 12 447 (50%) 210 (24%) 230 (26%) 

ΔΑΝΙΑ 6 11 3 

ΣΟΥΗΔΙΑ 5 12 13 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 22 11 33 

ΕΕ 15 480 (48%) 244 (24%) 279 (28%) 

Πηγή:Dermine (2006), υπολογισμοί συγγραφέα. 
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Το σύνολο ενεργητικού των τραπεζικών κλάδων, όλων των χωρών, παρουσίασε 

την ίδια περίοδο μία αξιοσημείωτη αύξηση αντικατοπτρίζοντας από την μία πλευρά την 

συνεχόμενη διαδικασία τραπεζικής συγκέντρωσης και από την άλλη την δυναμική 

ανάπτυξη τραπεζικών σχημάτων κυρίως ως αποτέλεσμα των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων. Στην έρευνα τους οι Goddard et al. (2007), έδειξαν ότι το ποσοστό του 

συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στις πέντε μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ, με 

βάση το πληθυσμό ή το AEΠ (Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία και 

Γαλλία), προς το ΑΕΠ το 1985 ήταν 175% ενώ το 2004 άγγιξε το 348%. Η αύξηση αυτή 

σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος εφαρμογής της ενιαίας αγοράς σχετικά με την απελευθέρωση της 

λειτουργίας των ευρωπαϊκών τραπεζικών συστημάτων.   

 

Πίνακας 4.5. Μερίδιο των 5 μεγαλύτερων Τραπεζών σε σύνολο ενεργητικού, CR5, 

(1985-2005) 

ΧΩΡΕΣ 1985 1990 1995 2000 2005 
Μεταβολή (%) 

(1985-2005) 

ΑΥΣΤΡΙΑ μ/δ 35.00 39.00 43.00 45.00 28.6 
ΒΕΛΓΙΟ 48.00 48.00 54.00 75.00 85.30 77.7 
ΓΑΛΛΙΑ 46.00 42.00 41.30 47.00 49.20 7.0 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ μ/δ 14.00 16.70 20.00 21.60 54.3 
ΙΣΠΑΝΙΑ 35.10 35.00 47.30 54.00 42.00 19.7 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 47.50 44.00 44.40 41.00 45.70 -3.8 
ΙΤΑΛΙΑ μ/δ 19.00 32.40 23.00 26.80 41.0 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 26.80 μ/δ 21.20 26.00 30.70 14.6 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 61.00 58.00 74.00 59.00 68.80 12.8 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 72.90 73.00 76.10 81.00 84.50 15.9 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 61.00 53.00 72.00 87.00 82.90 35.9 

ΕΛΛΑΔΑ 80.60 83.00 75.70 65.00 65.60 -18.6 

Μ.Ο. Ευρωζώνης n/a 45.80 49.51 51.75 54.00 17.9 

ΔΑΝΙΑ 61.00 76.00 72.00 60.00 66.30 8.7 

ΣΟΥΗΔΙΑ μ/δ 70.00 86.50 88.00 57.30 -18.1 
ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
μ/δ μ/δ 28.30 30.00 36.30             28.3 

Μ.Ο.Ε.Ε. n/a 50.00 52.06 53.30 53.90              8.0 

Σημ.: Αφορά τα 12 κράτη μέλη της ΟΝΕ έως και 2001 και τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ έως  και το 1995.Το 

CR5 κράτους –μέλους είναι το ποσοστιαίο μερίδιο των πέντε μεγαλύτερων  τραπεζικών  ιδρυμάτων, 

ταξινομημένο σύμφωνά με το ενεργητικό, σε σχέση με το σύνολο των ενεργητικών όλων των τραπεζικών 

ιδρυμάτων του συγκεκριμένου κράτους - μέλους. Τα πέντε μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα μπορεί να 

διαφέρουν με την πάροδο του χρόνου. 

Πηγές:ECB (2002 & 2008),Goddard et al. (2007), υπολογισμοί συγγραφέα. 
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Ο βαθμός συγκέντρωσης του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος με βάση το 

μερίδιο αγοράς των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών (CR5), παρουσίασε την τελευταία 

εικοσαετία μία αυξητική τάση η οποία φανερώνει τη συνεχόμενη διαδικασία 

συγκέντρωσης και την μείωση του αριθμού των τραπεζικών ιδρυμάτων (πίνακας 4.5). 

Εντούτοις, μεταξύ των κρατών μελών υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Έτσι, 

στην Αυστρία, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία το 

Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο ο βαθμός συγκέντρωσης είναι κάτω από το 

50%. Αντίθετα, στο Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, την Φινλανδία, την 

Ελλάδα, την Σουηδία και τη Δανία το επίπεδο συγκέντρωσης είναι πάνω από 60%. 

Αυτό φανερώνει ολιγοπωλιακές δομές στο τραπεζικό τομέα οι οποίες μπορούν 

να αποτελέσουν τροχοπέδη για την ενίσχυση του τραπεζικού ανταγωνισμού σε τοπικό 

επίπεδο (Allen & Gale., 1995). Όπως υποστηρίζουν μάλιστα οι Cole & Walranen 

(1998), οι τραπεζικές συγχωνεύσεις σε μικρές αγορές, μπορεί να μειώσουν αντί να 

αυξήσουν τον ανταγωνισμό αλλά και να διαταράξουν τις σχέσεις μεταξύ των τραπεζών, 

που αποτελούν στόχο εξαγοράς, και των πελατών τους.  

 

Πίνακας 4.6. Δείκτης Herfindahl-Hirschman για τον Ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα 

(1995-2009) 

ΧΩΡΕΣ 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 
Μεταβολή (%) 

(1995-2009) 
ΑΥΣΤΡΙΑ δ/υ 831 511 561 557 560 527 414 -50.2 
ΒΕΛΓΙΟ 986 699 1518 1587 2063 2112 2079 1622 64.5 
ΓΑΛΛΙΑ 398 449 509 606 597 758 679 605 52.0 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 148 114 140 158 173 174 183 206 81.0 
ΙΣΠΑΝΙΑ 376 496 716 844 506 487 459 507 34.8 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ δ/υ 500 580 512 500 600 600 881 76.2 
ΙΤΑΛΙΑ 316 306 220 260 240 230 330 353 11.7 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓ δ/υ 210 236 278 315 312 276 288 37.1 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ δ/υ 600 600 991 1043 1154 1097 1150 91.7 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2058 1654 1700 1762 1744 1796 1928 2032 -1,2 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2110 2307 2152 2186 2420 2730 2540 3120 35.2 
ΕΛΛΑΔΑ δ/υ 885 986 1113 1130 1096 1096 1184 33.8 
ΔΑΝΙΑ δ/υ 1431 1499 1119 1114 1115 1120 1042 -27.2 
ΣΟΥΗΔΙΑ δ/υ 2040 1951 760 760 845 934 899 -55.9 
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ δ/υ 207 263 292 347 399 449 467 125.6 
ONE(μ.ο.) 913 754 822 904 940 1000 982 1030 36.6 
EE 15(μ.ο.)   848 905 868 900 957 953 984 16.0 
Σημ.: Ο δείκτης παίρνει τιμές από 0 έως και 10000.Ως γενικό κανόνας, κάτω από 1000 δείχνει χαμηλή  

συγκέντρωσή ενώ πάνω από 1800 υψηλή συγκέντρωση. Μεταξύ 1000 και 1800, θεωρείται ένας τομέας 

ότι είναι συγκρατημένα συγκεντρωμένος.                                                                                 

Πηγή: ECB (2002, 2008, 2010), υπολογισμοί του συγγραφέα. 
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Παρά το γεγονός ότι ο CR5 είναι ένας αρκετά χρησιμοποιούμενος δείκτης, έχει 

το μειονέκτημα να μην λαμβάνει υπόψη το μέγεθος το υπολοίπων τραπεζικών 

ιδρυμάτων εκτός των πέντε μεγαλύτερων. Έτσι, ο δείκτης δεν μεταβάλλεται όταν 

συμβαίνουν αλλαγές σε τραπεζικά ιδρύματα εκτός των πέντε πρώτων. 

Ένας πιο αξιόπιστος δείκτης μέτρησης της συγκέντρωσης στην αγοράς είναι ο 

Herfindahl-Hirschman (HHI), ο υπολογισμός του οποίου γίνεται με βάση το άθροισμα 

των τετραγώνων του ενεργητικού κάθε τράπεζας. Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.6, ο 

δείκτης αυξήθηκε σε όλες τις χώρες-μέλη, με εξαίρεση την Αυστρία, Δανία, τη Σουηδία 

και την Ολλανδία (οριακά) υποδηλώνοντας τη συγκεντρωτική τάση του τραπεζικού 

τομέα.  

Χώρες όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Σουηδία, 

το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τραπεζικά συστήματα με χαμηλό 

βαθμό συγκέντρωσης. Από την άλλη πλευρά χώρες, όπως το Βέλγιο, η Πορτογαλία, η 

Ελλάδα και η Δανία έχουν ένα σχετικά μέτριο βαθμό συγκέντρωσης, ενώ η Ολλανδία 

και η Φινλανδία εμφανίζονται ως οι χώρες με τραπεζικά συστήματα με τον υψηλότερο 

βαθμό συγκέντρωσης. 

Αναμφισβήτητα, η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η δημιουργία 

της ενιαίας τραπεζικής αγοράς συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό στις προαναφερόμενες 

δομικές αλλαγές την τελευταία εικοσαετία. Παρόλα αυτά και σύμφωνα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία, ο βαθμός στον οποίο έχει επιτευχθεί το ιδανικό επίπεδο ολοκλήρωσης 

στους επιμέρους τραπεζικούς κλάδους, διαφέρει και παραμένει ανοικτός προς συζήτηση 

(Goddard et al., 2007). Στο παρακάτω κεφάλαιο εξετάζουμε λεπτομερώς τον βαθμό 

ολοκλήρωσης που έχει επιτευχθεί στην Ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά. 

 

4.5 Ευρωπαϊκή τραπεζική Ολοκλήρωση και τραπεζική χρηματοδότηση των ΜΜΕ 

στην πράξη 

 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, το Ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό τοπίο 

άλλαξε δραματικά, ενώ η ίδρυση  της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (Ο.Ν.Ε.), 

επιτάχυνε το ρυθμό της διαδικασίας ολοκλήρωσης (Baele et al., 2004). Από τις 

σημαντικότερες αλλαγές που παρατηρήθηκαν είναι η συνεχής διαδικασία ολοκλήρωσης 

των Ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών αγορών. Εντούτοις, κάποιοι τομείς του 

χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, παρουσιάζουν περισσότερη πρόοδο σε σχέση με 
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κάποιους άλλους όσον αφορά το βαθμός ολοκλήρωσης τους. Έρευνες έχουν δείξει ότι 

τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, η ολοκλήρωση και εναρμόνιση 

επιμέρους τμημάτων των ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών αγορών, όπως οι 

χρηματιστηριακές αγορές, οι αγορές χρήματος και κεφαλαίων (Emiris, 2002, Baele et 

al., 2004, Cappiello et al., 2006). Από την άλλη πλευρά, δεν ισχύει το ίδιο και για τον 

τραπεζικό τομέα στην Ευρώπη. Μία σειρά μελετών έδειξε ότι, ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων σε εθνικό επίπεδο, προβάλλει εμπόδια για την 

ολοκλήρωση της τραπεζικής αγοράς. Τα εμπόδια αυτά σχετίζονται με τις διαφορετικές 

εγχώριες οικονομικές συνθήκες, τη διαφορά κουλτούρας και γλώσσας, καθώς επίσης 

και με τα διαφορετικά νομικά και οικονομικά συστήματα των χωρών μελών.  

Οι Berger et al. (2001c), έδειξαν ότι το επίπεδο των διασυνοριακών τραπεζικών 

συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ε.Ε., ως ένδειξη τραπεζικής ολοκλήρωσης, ήταν 

πολύ μικρότερο από το επίπεδο της τραπεζικής συγκέντρωσης που έλαβε μέρος μέσα 

στα εθνικά όρια των χωρών-μελών την περίοδο 1985-1997. Σύμφωνα με τους 

ερευνητές, η ύπαρξη εμποδίων μειώνει την πιθανότητα αποτελεσματικής λειτουργίας 

ενός τραπεζικού ιδρύματος σε άλλη χώρα: η γεωγραφική απόσταση, η κουλτούρα, τα 

διαφορετικά νομίσματα και ρυθμιστικά πλαίσια που ισχύουν μεταξύ των κρατών καθώς 

επίσης και επίσημοι ή άτυποι κανονισμοί εναντίον της λειτουργίας των ξένων 

τραπεζικών ιδρυμάτων επιβραδύνουν το ρυθμό συγκέντρωσης των 

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων μέσα στην Ευρώπη και κατά συνέπεια και τη 

διαδικασία δημιουργίας μίας ενιαίας Ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς. Αν και όπως 

επισήμαναν, η Ενιαία Αγορά και η εισαγωγή του ευρώ βοήθησαν στην εξάλειψη 

κάποιων εμποδίων, εντούτοις τραπεζικά ιδρύματα προερχόμενα από άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες παρουσιάζουν χαμηλότερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με εγχώριες τράπεζες.  

Παρόμοια οι Βuch & Heinrich (2002), στην έρευνα τους έδειξαν ότι την περίοδο 

1990-1997, το μερίδιο αγοράς των ξένων τραπεζών στην Ε.Ε. (ως ποσοστό του 

συνολικού τραπεζικού ενεργητικού), ήταν σχετικά χαμηλό. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα 

με τους ερευνητές πρώτον, στις λίγες διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις και 

εξαγορές που έγιναν μέσα την Ευρώπη, σε αντίθεση με τις τραπεζικές συγχωνεύσεις 

που έγιναν σε εθνικό επίπεδο μεταξύ 1985 και 2000 (11% και 84% αντίστοιχα), 

δεύτερον, στη μικρή πιθανότητα επιτυχίας των διασυνοριακών τραπεζικών 
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συγχωνεύσεων και εξαγορών και τέλος στην αυξημένη πιθανότητα των ξένων τραπεζών 

να έχουν μικρότερη απόδοση στην επιχειρησιακή τους δραστηριότητα σε σχέση με τα 

τοπικά τραπεζικά ιδρύματα.24 

Παρόλα αυτά, νεότερες έρευνες έδειξαν ότι ο βαθμός της τραπεζικής 

ολοκλήρωσης στον Ευρωπαϊκό χώρο κερδίζει έδαφος με την εισαγωγή του ευρώ. Στην 

έρευνα τους οι Perez et al. (2005), εξέτασαν την εξέλιξη και τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της τραπεζικής ολοκλήρωση στις χώρες μέλη της Ε.Ε., εστιάζοντας στην 

πιθανή επίδραση του ευρώ σε αυτή τη διαδικασία για την περίοδο 1999-2003. Οι 

ερευνητές υπέθεσαν, ότι η είσοδος τους ενιαίου νομίσματος και η επακόλουθη μείωση 

του συναλλαγματικού κινδύνου, θα έδινε κίνητρο στις τράπεζες να αυξήσουν την 

εισροή και εκροή κεφαλαίων προς τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της ευρωζώνης. Στα 

αποτελέσματα τους εντόπισαν μια σημαντική θετική επίδραση του ευρώ στη τάση των 

εισροών και εκροών τραπεζικών κεφαλαίων, από και προς χώρες της ευρωζώνης, 

υποδεικνύοντας ότι, η διαδικασία τραπεζικής ολοκλήρωσης επιταχύνθηκε μέσα στην 

ευρωζώνη, και μάλιστα με μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι στην Ε.Ε., ή στο σύνολο των 

αναπτυγμένων χωρών.  

Πιο πρόσφατα ο Dermine (2006), έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή τραπεζική 

ολοκλήρωση επιταχύνεται σε όρους επίσης διασυνοριακών τραπεζικών ροών, μεριδίου 

αγοράς των ξένων τραπεζών σε χώρες-μέλη και διασυνοριακών συγχωνεύσεων και 

εξαγορών σημαντικού μεγέθους.  

Οι Sorensen & Gutierez (2006), χρησιμοποίησαν τεχνικές ανάλυσης (cluster 

analysis), ανά ομάδες χωρών-μελών της ευρωζώνης προκειμένου να εξετάσουν το 

βαθμό ομοιογένειας των εθνικών τραπεζικών κλάδων, για την περίοδο 1998-2004. Οι 

ερευνητές έδειξαν ότι, η είσοδος του ευρώ αύξησε την ομοιογένεια των τραπεζικών 

τομέων ανά ομάδα κρατών μελών, παρά το γεγονός ότι παρέμειναν σημαντικές 

διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, τα τραπεζικά συστήματα των δυτικών και κεντρικών 

ευρωπαϊκών χώρων (Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Αυστρία και Ιταλία), 

παρουσίασαν μια πιο ομοιογενή εικόνα μεταξύ τους, ενώ Ισπανία, Πορτογαλία και 

Ελλάδα συνέθεσαν μία άλλη ομάδα, με κοινά τραπεζικά χαρακτηριστικά. 

                                                 
24 Βλέπε Berger et al. (2000).  
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Επιπλέον, η διαδικασία ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα 

διαφέρει και μεταξύ των επιμέρους κλάδων του. Ειδικότερα, μία σειρά ερευνών έδειξε 

ότι σε αντίθεση με τη χονδρική τραπεζική (wholesale banking), η λιανική τραπεζική η 

οποία περιλαμβάνει τα παραδοσιακά είδη τραπεζικών προϊόντων όπως η καταναλωτική 

πίστη, τα στεγαστικά δάνεια, τους λογαριασμούς καταθέσεων αλλά και τα 

επιχειρηματικά δάνεια προς τις ΜΜΕ παραμένει σε μεγάλο βαθμό τμηματοποιημένη. 

Σύμφωνα με τους Gabral et al. (2002), η λιανική τραπεζική διαφέρει από τη χονδρική 

τραπεζική και από τις αγορές κεφαλαίου εξαιτίας κυρίως δύο λόγων: Πρώτον, η 

δυνατότητα προσέγγισης των τραπεζών στους πελάτες έχει ουσιαστική σημασία λόγω 

της διασποράς τους αλλά και της σχετικά μικρής δυνατότητας μετακίνησης των 

τελευταίων. Έτσι, τα τραπεζικά δίκτυα διανομής συνεχίζουν να έχουν σημαντικό ρόλο 

στη λιανική τραπεζική, έως ότου τουλάχιστον γίνουν ευρέως διαδεδομένες οι τεχνικές 

διανομής υπηρεσιών και προϊόντων που στηρίζονται στην τεχνολογία της 

πληροφορικής. Επιπλέον, το πλαίσιο της λιανικής τραπεζικής αγοράς είναι αρκετά 

κατακερματισμένο δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός τραπεζών διαφορετικών 

μεγεθών ανταγωνίζονται μεταξύ τους παρά την μείωση τους εξαιτίας της συγκέντρωσης 

που παρατηρείται στον Ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Όπως μάλιστα επισήμαναν οι 

Barros et al. (2005), η πρόσβαση που έχει μία τοπική τράπεζα στη πληροφόρηση 

σχετικά με την αξιοπιστία ενός δανειολήπτη δημιουργεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα 

απέναντι σε μία ξένη τράπεζα και εντείνει τον κατακερματισμό της τραπεζικής αγοράς. 

Οι Gabral et al. (2002), έδειξαν μεταξύ άλλων στην έρευνα τους, ότι υπάρχουν 

ισχυρές ενδείξεις για μία σημαντικά ολοκληρωμένη αγορά, όσον αφορά τις συναλλαγές 

μεταξύ των τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Επισήμαναν μάλιστα, 

τη σημαντικότητα αυτού του είδους τραπεζικής, ως παράγοντα βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος, δεδομένου ότι μια τράπεζα 

μπορεί να αντιμετωπίσει την έλλειψη ρευστότητας της αντλώντας κεφάλαια από μία 

άλλη, συνεχίζοντας έτσι να διοχετεύει πιστώσεις και να πραγματοποιεί πληρωμές. Από 

την άλλη πλευρά, στην έρευνα τους υποστήριξαν ότι η τμηματοποίηση στο πεδίο της 

τραπεζικής λιανικής παραμένει έντονη, χρησιμοποιώντας ως ένδειξη τις αισθητές 

διαφορές που εμφάνισαν τα περιθώρια επιτοκίων δανεισμού και καταθέσεων στην 

ευρωζώνη για την περίοδο 1998-2002. Η διαφοροποίηση αυτή, σύμφωνα με τους 
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ερευνητές, οφείλεται στη στενή επαφή που επιδιώκουν τα νοικοκυριά και οι ΜΜΕ με τα 

τραπεζικά ιδρύματα και η οποία αποτελεί σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα 

συνεργασίας με τις τράπεζες. Επισήμαναν όμως ότι, υπάρχουν ενδείξεις για ένα βαθμό 

σύγκλισης στα περιθώρια των επιτοκίων δανεισμού, ενώ τόνισαν ότι η εγκατάσταση 

υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών, οι στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ τραπεζικών 

ιδρυμάτων διαφορετικής προέλευσης και η χρήση διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών 

ενδεχομένως να συντομεύσουν την διαδικασία ολοκλήρωσης. 

Οι Heinemann & Jopp (2002), στη μελέτη τους παρουσίασαν μία σειρά 

εμποδίων που επιβραδύνουν τη πλήρη ολοκλήρωση των Ευρωπαϊκών λιανικών 

τραπεζικών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι φυσικά εμπόδια όπως οι 

γλωσσικές διαφορές και η επιθυμία των Ευρωπαίων καταναλωτών να επικοινωνούν στη 

μητρική τους γλώσσα με τον τραπεζικό τους συνεργάτη, η επιλογή της τράπεζας με την 

οποία θα συνεργαστούν με βάση τη εμπιστοσύνη και τη προσωπική επαφή που 

επιδιώκουν, δημιουργούν ένα πλεονέκτημα για τα παλαιότερα και αξιόπιστα εγχώρια 

τραπεζικά ιδρύματα έναντι των ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, οι ξένες 

τράπεζες αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος εισόδου σε μία νέα αγορά εξαιτίας των 

ιδιαιτεροτήτων της τελευταίας όπως οι πολιτιστικές και νομικές διαφορές, αλλά και της 

επιτακτικής υιοθέτησης προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες του 

νέου πελατολογίου τους. Τέλος οι ερευνητές επισήμαναν ότι, η εμπορική σημασία 

μερικών χωρών-μελών της Ε.Ε. είναι μικρή, γεγονός που δεν καθιστά συμφέρουσα την 

είσοδο ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και οι Eppendorfer et al. (2003), 

εξετάζοντας για τη δεκαετία του 1990, κατά πόσο οι διαφορετικές τραπεζικές 

στρατηγικές εισόδου (π.χ. συγχωνεύσεις και εξαγορές, υποκαταστήματα και θυγατρικές, 

συνεργασίες και στρατηγικές συμμαχίες κλπ), σε άλλες χώρες συνέβαλλαν, στη 

διαδικασία ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής λιανικής τραπεζικής. Η ανάλυση τους 

στηρίχτηκε σε συνολικά τραπεζικά μεγέθη όπως αριθμός υποκαταστημάτων και 

θυγατρικών, συγχωνεύσεις, εξαγορές και διασυνοριακές πωλήσεις τραπεζικών 

υπηρεσιών στην Ε.Ε. Επιπλέον, εστιάσανε σε μελέτες περιπτώσεων στρατηγικών 

εισόδου συγκεκριμένων τραπεζικών ιδρυμάτων όπως η HSBC και η Nordea Group. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές όπως και οι 
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τραπεζικές συνεργασίες συμβάλλανε στην ολοκλήρωση της λιανικής τραπεζικής στην 

Ε.Ε. Παρόλα αυτά επισήμαναν ότι μία σειρά εμποδίων όπως οι διαφορετικές 

φορολογικές νομοθεσίες, τα διαφορετικά εθνικά λογιστικά πρότυπα, οι διαφορετικοί 

κανονισμοί προστασίας του καταναλωτή και μέθοδοι ελέγχου της φερεγγυότητας 

μεταξύ των χωρών μελών, αποτελούν τροχοπέδη στην περαιτέρω ολοκλήρωση. 

Καταλήγοντας επισήμαναν την αναγκαιότητα επιπλέον εναρμόνισης της νομοθεσίας και 

του ελέγχου στην Ε.Ε. προκειμένου να επιτευχτεί αυξημένη ολοκλήρωση της 

τραπεζικής λιανικής η οποία με τη σειρά της θα αυξήσει τα οφέλη των τραπεζικών 

πελατών μέσα από τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης καθώς και την αύξηση των 

τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

O Gual (2004), εξέτασε μία σειρά δεικτών που σχετίζονται με το βαθμό 

ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς όπως, η παρουσία των ξένων 

τραπεζών στην Ε.Ε. σε όρους αριθμητικής παρουσίας (υποκαταστήματα) και μεγέθους 

(ενεργητικού), πριν και μετά την εμφάνιση του ευρώ. Επίσης εξέτασε τη γεωγραφική 

ταυτότητα των τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών που έλαβαν μέρος στην Ε.Ε 

την περίοδο 1995–2000 διακρίνοντας τις σε τοπικές, μεταξύ χωρών μελών της Ε.Ε. και 

μεταξύ μη Ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων. Τέλος, ο ερευνητής σύγκρινε το βαθμό 

συγκέντρωσης των επιμέρους τραπεζικών αγορών των χωρών μελών και της Ε.Ε. 

υποθέτοντας ότι η έλλειψη ομοιομορφίας μεταξύ αυτών των δύο (π.χ. υψηλός εθνικός 

δείκτης, χαμηλότερος ευρωπαϊκός), σημαίνει μία ανολοκλήρωτη τραπεζική αγορά. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι, ο βαθμός ολοκλήρωσης των τραπεζικών αγορών έχει 

αυξηθεί ως αποτέλεσμα της πολιτικής της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε. και της υιοθέτησης 

του κοινού νομίσματος. Παρόλα αυτά επισήμανε ότι για τη λιανική τραπεζική, η 

ολοκλήρωση δεν έχει επιτευχθεί ακόμα λόγω φυσικών εμποδίων όπως οι γλωσσικές 

διαφορές και η απόσταση αλλά και τεχνητών, όπως η παρεμβατικότητα των χωρών- 

μελών στον τοπικό τραπεζικό τους τομέα για λόγους εθνικού συμφέροντος.  

Η Ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά την τελευταία εικοσαετία έχει κάνει σημαντικά 

βήματα προόδου σχετικά με την ολοκλήρωση της. Παρόλα αυτά, εμπόδια προς την 

πλήρη ολοκλήρωση της, παραμένουν ακόμα και σήμερα. Σύμφωνα με τους Goddard et 

al. (2007), οι τράπεζες προσαρμόστηκαν στο μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό 

περιβάλλον μέσα από την εφαρμογή στρατηγικών διαφοροποίησης, συγχωνεύσεων και 
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συνεργασιών. Παρόλα αυτά, ειδικότερα για τη λιανική τραπεζική, υποστηρίζουν ότι 

θέματα εμπιστοσύνης, οδηγούν τους καταθέτες να προτιμούν τοπικές τράπεζες αντί 

ξένων. Οι τοπικές τράπεζες έχουν καλύτερη πληροφόρηση για την πιστοληπτική 

κατάσταση των δανειζομένων στη περιοχή τους, το οποίο αποτελεί συγκριτικό 

πλεονέκτημα σε σχέση με τις ξένες τράπεζες. Όπως αναφέρει μάλιστα η ESGB25 (2009), 

το σημείο κλειδί για την προσέγγιση του θέματος της ολοκλήρωσης της λιανικής 

τραπεζικής, είναι ο έντονος τοπικός χαρακτήρας της. Η ζήτηση για προϊόντα αυτού του 

είδους τραπεζικής, είναι τοπική και στηρίζεται στην προσωπική επαφή μεταξύ τραπεζών 

και πελατών. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το πεδίο δραστηριότητας των ΜΜΕ, η λιανική 

τραπεζική είναι πολύ σημαντική από τη στιγμή που μια επαρκής σχέση μεταξύ τράπεζας 

και πελάτη, στηρίζεται στη λεπτομερή γνώση των ΜΜΕ και του περιβάλλοντος μέσα 

στο οποίο λειτουργούν. Είναι λοιπόν επιβεβλημένη η ανάπτυξη μηχανισμών (π.χ. ενός 

δικτύου τραπεζικών υποκαταστημάτων), για την παροχή ουσιαστικών λιανικών 

τραπεζικών υπηρεσιών. Στην παραπάνω αναφορά της η ESGB, καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι η επιπλέον ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής λιανικής τραπεζικής, 

προϋποθέτει είσοδο των τραπεζών σε νέες αγορές με ενίσχυση του δικτύου 

υποκαταστημάτων και γνώση της τοπικής αγοράς. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο βαθμός ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής λιανικής 

τραπεζικής, σε αντίθεση με άλλους κλάδους του τραπεζικού συστήματος, παραμένει 

ακόμα και σήμερα χαμηλός. Η κύρια αιτία είναι η ύπαρξη εμποδίων που σχετίζονται με 

την αυξημένη εμπιστοσύνη που δείχνουν οι τραπεζικοί πελάτες στις τοπικές τράπεζες 

και τη καλύτερη πληροφόρηση των εγχώριων τραπεζών για τις επιχειρήσεις, στοιχεία τα 

οποία οι ξένες τράπεζες δυσκολεύονται να αποκτήσουν. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 

Dermine (2006), οι εγχώριες τράπεζες έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των 

ξένων διότι μπορούν ευκολότερα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της ασύμμετρης 

πληροφόρησης.  

4.6. Δείκτες μέτρησης του βαθμού ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής τραπεζικής 

λιανικής 

 

Σε αντίθεση με άλλους κλάδους του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, η εξέταση 

της λιανικής τραπεζικής στον ευρωπαϊκό χώρο παρουσιάζει προβλήματα εξαιτίας της 

                                                 
25European Savings Banks Group. 
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ετερογένειας που υπάρχει μεταξύ των χωρών μελών. Από νομικής πλευράς η 

ολοκλήρωση, ιδιαίτερα των τραπεζικών αγορών της ευρωζώνης, έχει επιτευχθεί σε 

μεγάλο βαθμό (Baele et al., 2004). Παρόλα αυτά, η δυσκολία που παρουσιάζει η 

ανάλυση της διαδικασίας ολοκλήρωσης στην λιανική τραπεζική σχετίζεται, σύμφωνα με 

τους Anton & Avadanei (2010), με τις πολιτιστικές διαφορές μεταξύ των χωρών μελών 

αλλά και τη τάση προτίμησης των επενδυτών και καταθετών προς τα εγχώρια τραπεζικά 

ιδρύματα. Έτσι, η γενική παραδοχή σήμερα είναι ότι η Ευρωπαϊκή λιανική τραπεζική, η 

οποία εξυπηρετεί και τις ΜΜΕ, δεν έχει ολοκληρωθεί και παραμένει κατακερματισμένη 

Dermine (2006). 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, η διεθνής βιβλιογραφία, αξιολογεί το 

βαθμό ολοκλήρωσης χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικούς δείκτες: α) τους ποσοτικούς 

δείκτες μέτρησης και β) τους δείκτες επιτοκίων. 

 

α) Διασυνοριακές τραπεζικές δραστηριότητες 

 

Οι διασυνοριακές τραπεζικές δραστηριότητες αποτελούν τις ποσοτικές μετρήσεις του 

βαθμού ολοκλήρωσης της λιανικής τραπεζικής. Οι δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commision, 2005a), από την πλευρά των τραπεζών 

αφορούν την ιδιοκτησία που κατέχουν σε άλλες αγορές με τη μορφή υποκαταστημάτων, 

θυγατρικών και συγχωνεύσεων, τη διαμεσολάβηση μέσω ΑΤΜ και τη παροχή 

υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου ή των πιστωτικών καρτών. Από τη πλευρά των 

πελατών η ολοκλήρωση μετράται από την αγορά μίας υπηρεσίας η προϊόντος μίας ξένης 

τράπεζα ή την αγορά ενός ξένου τραπεζικού προϊόντος. 

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, ο αριθμός των τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη 

την τελευταία δεκαπενταετία μειώθηκε λόγω της συνεχόμενης τραπεζικής 

συγκέντρωσης. Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία της τραπεζικής συγκέντρωσης αφορά 

συγχωνεύσεις μεταξύ δύο τοπικών τραπεζών, οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις και 

εξαγορές τα τελευταία χρόνια κερδίζουν έδαφος. Όπως αναφέρουν οι Kleimeier & 

Sander (2007), το 2004 αν και οι διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις αποτελούσαν 

το 25% του συνολικού αριθμού των συγχωνεύσεων στην ΕΕ, εντούτοις 

αντιπροσώπευαν το 80% της συνολικής αξίας. 
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Η παραπάνω ανάλυση του Ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα αναφέρεται στη 

συνολική τραπεζική δραστηριότητα και όχι συγκεκριμένα στη λιανική τραπεζική. 

Σύμφωνα με τους Kleimeier & Sander (2007), η εξέταση του βαθμού ολοκλήρωσης της 

λιανικής τραπεζικής, προϋποθέτει την ανάλυση της παρουσίας ξένων τραπεζικών 

ιδρυμάτων στις τοπικές αγορές. Στο πίνακα 4.7 παρουσιάζεται το μερίδιο αγοράς (σε 

όρους ενεργητικού), των ξένων τραπεζών την περίοδο 1997-2008. Στην πλειοψηφία των  

χωρών μελών της Ε.Ε. το μερίδιο των ξένων τραπεζών αυξήθηκε. 

 

Πίνακας 4.7. Μερίδιο ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ε.Ε. ως ποσοστό του 

συνολικού ενεργητικού των εθνικών τραπεζικών συστημάτων (1997-2008) 

ΧΩΡΕΣ 1997 2000 2004    2008 
Μεταβολή (%) 

(1997-2008) 

ΑΥΣΤΡΙΑ 3.4 2.8 19.4 23.4 688 

ΒΕΛΓΙΟ 30.4 24.9 23.2 26.8 -11,8 

ΓΑΛΛΙΑ 10.4 15.0 11.4 12.0 15.4 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4.3 4.1 6.3 11.5 167,4 

ΙΣΠΑΝΙΑ 12.5 9.0 11.5 10.6 -15,2 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 24.8 57.9 45.4 55.7 124,6 

ΙΤΑΛΙΑ 7.0 6.5 7.7 14.5 107 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 92.5 92.2 94.1 95.0 2,7 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 14.8 22.2 26.1 22.8 54 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 7.2 11.2 12.1 5.7 -20,1 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 8.4 8.1 59.5 69.8 731 

ΕΛΛΑΔΑ 15.8 11.6 24.8 22.1 40 

Μ.Ο. Ευρωζώνης 19.3 22.1 28.5 30.8 59.5 

ΔΑΝΙΑ 4.5 5.2 16.2 17.7 293,0 

ΣΟΥΗΔΙΑ 2.5 5.4 8.7 9.3 272,0 
ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
52.2 52.5 51.3 51.0 -2,3 

Μ.Ο.Ε.Ε. 19.4 21.9 27.8 29.8 53.6 

Πηγή:Allen et al. (2005), ECB (2010), υπολογισμοί του συγγραφέα. 

 

Ειδικότερα το μερίδιο αγοράς είναι πολύ μεγάλο στο Λουξεμβούργο, τη 

Φινλανδία και την Ιρλανδία (95%, 69% και 55% αντιστοίχως). Αντίθετα στη Γερμανία, 

την Ισπανία και την Ολλανδία το μερίδιο αγοράς είναι μικρό (11,5% 10,6% και 5,7 % 

αντιστοίχως). Σε άλλες χώρες, η παρουσία των ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων παρέμεινε 

η ίδια ή μειώθηκε όπως στις περιπτώσεις του Βελγίου, της Ισπανίας και το Ηνωμένου 

Βασίλειου. Σύμφωνα με τον Dermine (2006), η μικρή αλλαγή στο μερίδιο αγοράς των 
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ξένων τραπεζών ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι διασυνοριακές 

συγχωνεύσεις και εξαγορές που έγιναν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αφορούσαν 

μικρές τράπεζες. Παρόλα αυτά η γενική τάση τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι η 

παρουσία ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων σε άλλες χώρες μέλη κερδίζει έδαφος. 

Ο αριθμός των τραπεζικών υποκαταστημάτων την περίοδο 1985-2008 αυξήθηκε 

(Πίνακας 4.8). Πιο συγκεκριμένα στην ΟΝΕ αλλά και στην Ε.Ε., το ποσοστό των 

υποκαταστημάτων αυξήθηκε κατά 60% και 42% αντίστοιχα. Ειδικότερα, στη Γαλλία, 

την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα το ποσοστό αύξησης των 

υποκαταστημάτων ήταν πάνω από το 40 % και σε κάποιες περιπτώσεις και πάνω από το 

100%, όπως π.χ. στην Αυστρία, την Ισπανία και την Ολλανδία. Παρόλα αυτά, σε 

μερικές χώρες, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο υπήρξε μείωση του 

τραπεζικού τους δικτύου.  

 

Πίνακας 4.8. Αριθμός Τραπεζικών Υποκαταστημάτων στην Ε.Ε. προερχόμενων από 

χώρες της Ε.Ε. (1997-2009) 

ΧΩΡΕΣ 1997 2000 2003 2006 2009 
Μεταβολή(%) 

(1997-2008) 
ΑΥΣΤΡΙΑ 6 13 18 25 29 383,3 
ΒΕΛΓΙΟ 25 34 38 46 46 84,0 
ΓΑΛΛΙΑ 52 59 52 59 70 34,6 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 46 62 64 68 85 84,8 
ΙΣΠΑΝΙΑ 35 42 49 62 81 131,4 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ μ/δ 28 31 31 32 μ/δ 
ΙΤΑΛΙΑ 62 82 49 65 72 16,1 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 61 55 41 34 32 -47,5 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 15 23 22 23 25 66,7 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 11 25 20 16 27 145,5 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 13 17 18 22 21 61,5 
ΕΛΛΑΔΑ 14 13 14 20 24 71,4 
ΔΑΝΙΑ 7 9 16 17 17 142,9 
ΣΟΥΗΔΙΑ 14 19 15 16 20 42,9 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 100 95 82 83 77 -23,0 

ΟΝΕ 12 340 453 416 471 544 60,0 

ΕΕ 15 461 576 529 587 658 42.7 

 Σημ.: Αφορά τα 12 κράτη μέλη της ΟΝΕ έως και 2001 και τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ έως και το 1995. 

 Πηγές: ECB, (2002 & 2008), Goddard et al. (2007). 
 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commision, 2007a), ο 

αυξανόμενος αριθμός των ξένων τραπεζικών υποκαταστημάτων, αποτελεί ακόμα μία 

ένδειξη ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης της λιανικής τραπεζικής στον Ευρωπαϊκό χώρο 
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αρχίζει και επιταχύνεται: Η ιδιοκτησία θυγατρικών δεν αποτελεί πια τη μοναδική 

εναλλακτική των ξένων τραπεζών για την είσοδο τους στη αγορά μίας άλλης χώρας-

μέλους. Έχει γίνει πια εφικτό και συχνό φαινόμενο οι ξένες τράπεζες να παρέχουν τα 

προϊόντα τους μέσα από ένα δίκτυο δικών τους υποκαταστημάτων και όχι μέσω 

θυγατρικών τραπεζών. 

 

Γράφημα 4.1. Αριθμός υποκαταστημάτων και θυγατρικών ξένων τραπεζικών 

ιδρυμάτων στην Ευρωζώνη σε αριθμούς (1997-2009) 

 

Πηγή: ΕΚΤ, υπολογισμοί συγγραφέα. 

 

Από το 1997 και μετά ο αριθμός των ξένων τραπεζικών υποκαταστημάτων 

αυξάνεται, ενώ αντίθετα ιδιαίτερα από το 2003 και έπειτα ο αριθμός των θυγατρικών 

έχει μειωθεί (Γράφημα 4.1). 

Από την άλλη πλευρά, η παρουσία ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων και κατ’ 

επέκταση ο βαθμός τραπεζικής ολοκλήρωσης σε μία άλλη αγορά μπορεί εκτιμηθεί και 

με άλλους ποσοτικούς δείκτες πέραν αυτών που υποδηλώνουν φυσική παρουσία26. Ένας 

τέτοιος δείκτης είναι τα διασυνοριακά δάνεια τραπεζών της ευρωζώνης προς μη 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις άλλων χωρών. Το γράφημα 4.2 απεικονίζει των δάνεια 

των τραπεζών της ευρωζώνης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις άλλων 

χωρών μελών, της υπόλοιπης Ε.Ε. και σε χώρες εκτός Ε.Ε. για την περίοδο 1999-2009 

ως ποσοστό των συνολικών δανείων. Το γράφημα δείχνει μία αύξηση στη διασυνοριακή 

δανειοδοτική δραστηριότητα από 10% περίπου στο 13% στο τέλος του 2009. Ως και το 

                                                 
26Βλεπε Baele et al. (2004), Hartman et al. (2003), Kleimer & Sander (2007). 
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2004, όπως φαίνεται στο γράφημα η κύρια αιτία αύξησης των διασυνοριακών δανείων 

οφειλόταν κυρίως στην αύξηση τραπεζικών χορηγήσεων προς επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. 

κάτι που είναι σύμφωνο και με τα ευρήματα άλλων ερευνών (βλ. Baele et al., 2004). 

Από το 2005 όμως, φαίνεται μία συνεχόμενα αυξητική τάση αυτών των δανείων μέσα 

στην ευρωζώνη η οποία ενδεχομένως να δείχνει ότι η λιανική τραπεζική ολοκλήρωση 

κερδίζει έδαφος. 

 

Γράφημα 4.2. Διασυνοριακά δάνεια σε μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (ως 

ποσοστό των εγχώριων τραπεζικών δανείων, 1999-2009) 

 

Πηγή: ΕΚΤ, υπολογισμοί συγγραφέα . 

 

Για την ίδια περίοδο, τα διατραπεζικά δάνεια παρουσίασαν μία πολύ μεγαλύτερη 

αύξηση υποδεικνύοντας ότι η χονδρική τραπεζική είναι πολύ περισσότερο 

ολοκληρωμένη από τη λιανική.  

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο γράφημα 4.3, τα διατραπεζικά δάνεια το 2009 

αντιστοιχούσαν στο 85% των συνολικών δανείων μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων, 

από το 67% που αντιστοιχούσαν το 1999. Επιπλέον τα διατραπεζικά δάνεια μέσα στην 

ευρωζώνη και στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. αποτελούσαν το 2009, το 40% και το 30% 

αντίστοιχα του συνόλου των δανείων. 

Σύμφωνα με τους παραπάνω δείκτες διασυνοριακών τραπεζικών 

δραστηριοτήτων στην Ε.Ε. η διαδικασία ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής λιανικής 

τραπεζικής είναι αργή. Όπως αναφέρουν οι Kleimeier & Sander (2007), παρόμοιες 

ενδείξεις αργής εξέλιξης παρατηρήθηκαν κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του 



 

113 

 

τραπεζικού τομέα στις Η.Π.Α. τις δεκαετίες του 1980 και 1990. Στις Η.Π.Α. όμως, το 

τραπεζικό σύστημα είχε να αντιμετωπίσει πολύ λιγότερα εμπόδια ολοκλήρωσης, όπως 

 

Γράφημα 4.3. Διασυνοριακά δάνεια σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (ως ποσοστό 

των εγχώριων διατραπεζικών δανείων,1999-2009) 
 

 

Πηγή: ΕΚΤ, υπολογισμοί συγγραφέα. 

 

νομικές, πολιτιστικές και ιστορικές διαφορές σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Εν 

κατακλείδι, τα ευρήματα των διασυνοριακών τραπεζικών δραστηριοτήτων δείχνουν ότι 

η λιανική τραπεζική στην Ευρώπη παραμένει κατακερματισμένη, αλλά επίσης 

υποδεικνύουν ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης κερδίζει έδαφος έστω και με αργό ρυθμό. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μία ολοκληρωμένη αγορά συνεπάγεται ότι τόσο οι 

καταναλωτές όσο και οι προμηθευτές υπηρεσιών και προϊόντων έχουν ίσες ευκαιρίες 

ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία προέρχονται. Επομένως, μία ολοκληρωμένη 

λιανική τραπεζική αγορά θα δίνει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις να έχουν τις 

καλύτερες επιλογές χρηματοδότησης. Σύμφωνα λοιπόν με τους Kleimer & Sander 

(2007), σε μία πλήρως ολοκληρωμένη αγορά ισχύει ο νόμος της μίας τιμής, όπου τα 

τραπεζικά προϊόντα θα πωλούνται σε μία ενιαία τιμή ανεξάρτητα από την προέλευση 

του αγοραστή ή της τράπεζας. 

 

β) Λιανική Τραπεζική ολοκλήρωση με βάση τη σύγκλιση των επιτοκίων δανεισμού 

 

Σε μία ολοκληρωμένη τραπεζική αγορά, πελάτες και τράπεζες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες 

ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης τους. Έτσι, η ολοκλήρωση της λιανικής 

τραπεζικής αγοράς παρέχει τη δυνατότητα στους καταθέτες να έχουν τις καλύτερες 
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αποταμιευτικές ευκαιρίες και στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα επιλογής πολλών πηγών 

χρηματοδότησης. Με άλλα λόγια, είναι αναμενόμενο σε μία ενοποιημένη αγορά η 

αύξηση των επιλογών των καταναλωτών και η μείωση των τιμών των προσφερόμενων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Σύμφωνα με τους Gabral et al. (2002), 

οι χρηματοοικονομικές αγορές είναι ολοκληρωμένες όταν ισχύει ο νόμος της μίας τιμής 

όπου παρόμοια χρηματοοικονομικά προϊόντα, παρέχονται στην ίδια τιμή, ανεξάρτητα 

από τη περιοχή όπου εδρεύει ο αγοραστής ή ο προμηθευτής του χρηματοοικονομικού 

προϊόντος. 

Το 1988 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commision, 1988a), δημοσίευσε την 

έκθεση Cechini η οποία εκτίμησε τα αναμενόμενα οφέλη των καταναλωτών από τη 

δημιουργία μίας ενιαίας αγοράς βασιζόμενη στο νόμο της μίας τιμής. Η έκθεση 

στηρίχτηκε στην υπόθεση ότι σε μία τέλεια αγορά όπου επιτρέπεται ανεμπόδιστα η 

διακίνηση κεφαλαίων, ο νόμος της μίας τιμής πρέπει να οδηγήσει σε πλήρη εξομοίωση 

των επιτοκίων. Έτσι, όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός προσέγγισης σε μία τέτοια 

ανταγωνιστική αγορά τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η σύγκλιση των επιτοκίων (de 

Guevara, F. et al., 2003, Dermine, 2006). Ο νόμος της μίας τιμής αποτελεί σημείο 

αναφοράς για έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με την ολοκλήρωση της λιανικής 

τραπεζικής στην Ευρώπη οι οποίες εστιάζουν στη σύγκλιση των επιτοκίων μετά την 

είσοδο του ευρώ. 

Τα επιτόκια δανεισμού ως βαθμός μέτρησης της τραπεζικής ολοκλήρωσης, 

χρησιμοποιούνται κυρίως διότι είναι εύκολα και άμεσα διαθέσιμα καθώς επίσης και πιο 

ακριβή σε σχέση με τις ποσοτικές μετρήσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως (Kleimer 

& Sander, 2007).  

Οι Adam et al. (2002), υποστήριξαν ότι οι διαφορές μεταξύ των επιτοκίων 

δανεισμού, είναι ο πιο κοινός τρόπος μέτρησης της προόδου ολοκλήρωσης της 

Ευρωπαϊκής λιανικής τραπεζικής. Από το 2003 και μετά είναι δυνατή η παρακολούθηση 

της εξέλιξης των επιτοκίων σε όλη την ευρωζώνη χρησιμοποιώντας τα εναρμονισμένα 

στατιστικά που παρέχει η ΕΚΤ. Πριν από το 2003 μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μη 

εναρμονισμένα εθνικά επιτόκια. 



 

115 

 

Έτσι λοιπόν, ακολουθώντας προηγούμενες μελέτες (Kleimer & Sander, 2007), 

λαμβάνουμε υπόψη την εξέλιξη των βραχυχρόνιων επιτοκίων δανεισμού προς μη 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για το διάστημα 1992-2008 στην ευρωζώνη.  

 

Γράφημα 4.4. Εξέλιξη του επιτοκίου βραχυχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης (έως 1 

έτος) σε μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην ευρωζώνη για τη περίοδο 1992-

2008 

 

Πηγή: Eurostat, υπολογισμοί συγγραφέα, αφορά τις 12 χώρες μέλη της ευρωζώνης έως και το 2001. 

Σημ: επιτόκια δανεισμού για δάνεια σε μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς έως και 1 έτος. 

 

Όπως φαίνεται στο γράφημα 4.4 μέσα στην ευρωζώνη παρατηρείται μία 

σύγκλιση των επιτοκίων, ιδιαίτερα μετά το 2001. Παρόλα αυτά, ακόμα και έως το 2008 

τα επιτόκια αυτά, συνεχίζουν να παρουσιάζουν διαφορές έως και 2,4%, υποδεικνύοντας 

ότι δεν έχει επιτευχθεί η πλήρης ολοκλήρωση στο τομέα της λιανικής τραπεζικής στον 

Ευρωπαϊκό χώρο 

Ένας άλλος δείκτης ό οποίος δείχνει το βαθμό ολοκλήρωσης της λιανικής 

τραπεζικής αγοράς είναι η μέτρηση της διασποράς των επιτοκίων δανεισμού στο 

σύνολο των χωρών μελών της ευρωζώνη (Baele et al., 2004).  
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Γράφημα 4.5. Τυπική απόκλιση επιτοκίων δανεισμού σε μη χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς στην Ευρωζώνη για βραχυχρόνια δάνεια (έως 12 μήνες) και έως 1 εκατ. € 

(2003-2009) 

 

 

Πηγή: ΕΚΤ. 

 

Σύμφωνα με τον νόμο της μία τιμής, η αύξηση του βαθμού ολοκλήρωσης 

αναμένεται να οδηγήσει στη μείωση της διασποράς. Το γράφημα 4.5 δείχνει την τυπική 

απόκλιση των επιτοκίων δανεισμού βραχυχρόνιων δανείων προς μη 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην ευρωζώνη για την περίοδο 2003 έως και 2008. 

Η διασπορά φαίνεται να μειώνεται, που σημαίνει ότι υπάρχει μία πρόοδος στη 

διαδικασία ολοκλήρωσης της λιανικής τραπεζικής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ Η 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΝΕ 
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5.1. To Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα πριν από τη διαδικασία εισόδου στην ΟΝΕ 

 

Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990 και μετά μπαίνει 

σε μια περίοδο αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

αυξανόμενες απαιτήσεις του ανταγωνισμού εξαιτίας της χρηματοοικονομικής 

απελευθέρωσης που συντελέστηκε τόσο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο 

τις τελευταίες δεκαετίες. Η πρώτη ενότητα, περιγράφει το τραπεζικό καθεστώς και τους 

κανόνες που το χαρακτήριζαν μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1980. Έπειτα γίνεται 

αναφορά στις διαρθρωτικές αλλαγές που συντελέστηκαν στον Ελληνικό 

τραπεζοπιστωτικό χώρο την εικοσαετία που ακολούθησε την υιοθέτηση των κανόνων 

της συνθήκης του Μάαστριχτ με αποκορύφωμα την ένταξη της Ελλάδος στην 

ευρωζώνη. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι συνέπειες της τραπεζικής αναδιάρθρωσης 

καθώς και σχετικές εμπειρικές μελέτες με τη χρηματοδότηση των Ελληνικών ΜΜΕ. 

Έπειτα γίνεται σύντομη αναφορά στα μέτρα που έχουν παρθεί για τη χρηματοδοτική 

ενίσχυση των Ελληνικών ΜΜΕ σε επίπεδο Ελληνικής αλλά και Ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Τέλος, αναλύονται τα βασικά μεγέθη των Ελληνικών ΜΜΕ με σκοπό να καταδείξουν 

τη σημασία του ρόλου τους για την Ελληνική οικονομία. 

Το πιστωτικό σύστημα σε όλο τον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες, περνάει μία 

διαδικασία αναδιοργάνωσης και επαναπροσδιορισμού των δομών και λειτουργιών του. 

Ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται όλη αυτή την περίοδο στο κέντρο αυτής της 

αναδιάρθρωσης: παγκοσμιοποίηση, διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών, 

εξάπλωση διασυνοριακών προϊόντων και υπηρεσιών, είναι μερικά παραδείγματα των 

αλλαγών που συντελούνται στον τραπεζικό τομέα. Σε αυτή τη διαδικασία παίρνει μέρος 

και το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, παρακινούμενο από τον διεθνή ανταγωνισμό αλλά 

και από τη συμμετοχή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή οικονομική και νομισματική 

ενοποίηση.  

Έως και τις αρχές της δεκαετίας του 1990, το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

λειτουργούσε κάτω από ένα σφιχτό κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο 

περιόριζε τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη της τραπεζικής αγοράς (Mylonidis & 

Kelnikola, 2005, Νούλας, 2005). Κύρια χαρακτηριστικά του ήταν, ο εκτεταμένος 

κρατικός έλεγχος πάνω στη ποσότητα και στο κόστος της τραπεζικής χρηματοδότησης, 
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όπως και στην επιλογή των επιχειρήσεων όπου θα γινόταν η κατανομή των κεφαλαίων. 

Μία σειρά περιορισμών επηρέαζε τη δομή του τραπεζικού συστήματος σχετικά με 

θέματα διάρθρωσης του ενεργητικού του και ταυτόχρονα μείωνε την ανάγκη για 

βελτίωση του ανταγωνισμού και της αποδοτικότητας των τραπεζών (Αλεξάκης και συν., 

1990). Οι κυριότεροι από αυτούς τους περιορισμούς ήταν: α) ο διοικητικός καθορισμός 

των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, β) η υποχρέωση των τραπεζών για 

χορήγηση δανείων σε συγκεκριμένες κατηγορίες δανειοληπτών, γ) η επιβολή προς τις 

τράπεζες να αποδίδουν ένα ποσοστό ελάχιστων υποχρεωτικών καταθέσεων στην 

Τράπεζα της Ελλάδος και να τοποθετούν ένα άλλο μέρος των καταθέσεων σε κρατικούς 

τίτλους (έντοκα γραμμάτια δημοσίου) και δ), ο ανεπαρκής τραπεζικός ανταγωνισμός 

κυρίως λόγω της κυριαρχίας των κρατικών τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ελληνική 

πιστωτική αγορά. Επιπλέον της έλλειψης τραπεζικού ανταγωνισμού, η ανεπαρκής 

χρήση νέων τεχνολογιών από την πλευρά των τραπεζών, ενίσχυαν το προαναφερόμενο 

καθεστώς (Karafolas & Mantakas, 1996). Οι περιορισμοί αυτοί, οδήγησαν σε 

αναποτελεσματικότητα και σοβαρές παρενέργειες στη λειτουργία του 

χρηματοοικονομικού συστήματος της χώρας. Η ανάγκη για ένα μοντέρνο, ευέλικτο 

χρηματοοικονομικό σύστημα, προσανατολισμένο στις ανάγκες της αγοράς, όπως επίσης 

και η προοπτική για την συμμετοχή στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά και στην 

Νομισματική ένωση αποτέλεσε την αφετηρία για την αναδιάρθρωση του Ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος (Michalopoulos, 1996, EET, 1998, Christopoulos et al., 2002). 

Ένα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση έγινε με τον Ν.1266/82, όπου οι 

αρμοδιότητες της Νομισματικής Επιτροπής, η οποία καταργήθηκε, μεταβιβάστηκαν 

στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.). Έκτοτε η Τ.τ.Ε. ασκούσε τη νομισματική και 

συναλλαγματική πολιτική μέχρι και την ένταξη της Ελλάδος στην ΟΝΕ. Η έκθεση της 

Επιτροπής Καρατζά (1987), ουσιαστικά ήταν αυτή που έθεσε τις βάσεις για τον 

μετασχηματισμό του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ο μετασχηματισμός αυτός, θα 

οδηγούσε στον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού τομέα και στην αύξηση των 

ανταγωνιστικών μηχανισμών του. Οι κύριες προτάσεις της έκθεσης αφορούσαν: α) την 

κατάργηση του διοικητικού καθορισμού επιτοκίων, β) την κατάργηση των πιστωτικών 

κανόνων και περιορισμών, γ) την υιοθέτηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών από τις 

τράπεζες.  
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Πιο αναλυτικά, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι εμπορικές τράπεζες 

δέσμευαν ένα μεγάλο μέρος των διαθεσίμων τους για τη εξυπηρέτηση αναγκών του 

δημοσίου τομέα καθώς και επιλεγμένων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 5.1, έως και το 1989, ήταν υποχρεωμένες να δεσμεύουν ένα 

σημαντικό ποσοστό των διαθεσίμων τους (συνολικά 56.5%), σε μορφή καταθέσεων 

στην Τράπεζα της Ελλάδος (8%), σε έντοκα γραμμάτια δημοσίου (38%), και σε 

χρηματοδότηση προς δημόσιους οργανισμούς (10,5%). Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (OECD, 

1995), η προνομιακή πρόσβαση του δημοσίου τομέα στις χρηματοοικονομικές πηγές 

και η απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων από 

αυτόν, οδήγησε στην δημιουργία ενός υπερμεγέθους κρατικού τομέα. Επίσης, η διάθεση 

του μεγαλύτερου μέρους των τραπεζικών δανειοδοτήσεων προς τον ιδιωτικό τομέα 

έγινε με τη μορφή μακροπρόθεσμων δανείων προς τη βιομηχανία (15% το 1985), και τις 

μεταποιητικές μικρομεσαίες βιοτεχνίες (10% έως και το 1991). Ένα μέρος επίσης των 

διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών, πήγαινε υποχρεωτικά και σε επιχειρήσεις 

αγροτικής δραστηριότητας (10% το 1985), μέσω των Ειδικών Πιστωτικών Οργανισμών 

(Ε.Π.Ο.) και ιδιαίτερα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.). Όπως αναφέρει ο 

ΟΟΣΑ (OECD, 1986), η αδυναμία αποπληρωμής που παρουσίαζαν πολλές από αυτές 

τις επιχειρήσεις, οδήγησε στην αναγκαστική συμμετοχή των εμπορικών τραπεζών στη 

διοίκηση τους. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εμπορικές τράπεζες απέκτησαν τον έλεγχο 

αυτών των επιχειρήσεων, με τον μετασχηματισμό των δανειακών υποχρεώσεων των 

τελευταίων σε μετοχές. Παρόλα αυτά, η ανεπαρκής εξειδίκευση των τραπεζών σε 

θέματα διοίκησης οδήγησε στην αναποτελεσματική διαχείριση των επιχειρήσεων και σε 

όξυνση των χρηματοοικονομικών στρεβλώσεων.  

Λόγω της υποχρεωτικής παραπάνω χρηματοδότησης, οι εμπορικές τράπεζες 

είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν, μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1980, 

μόνο το 1/3 περίπου των διαθεσίμων τους με βάσει τα δικά τους κριτήρια αξιολόγησης. 

Αποτέλεσμα αυτού του περιορισμού ήταν η μικρή ευελιξία του τραπεζικού συστήματος 

να χρησιμοποιήσει διαθέσιμα σε άλλες δραστηριότητες, τα οποία μάλιστα, όπως 

εξηγείται παρακάτω, είχαν μεγαλύτερο κόστος, σε σχέση με τους προνομιούχους 

δανειολήπτες.  

 



 

121 

 

 

Πίνακας 5.1. Υποχρεωτικά δεσμευμένα διαθέσιμα των Εμπορικών Τραπεζών και 

διοικητικά καθοριζόμενα επιτόκια δανεισμού (1985-1993) 
 

Πηγή: ΟΕCD (1986, p. 58, 1995, p. 48), Ιστορικά αρχεία ΤτΕ (1951-2002), υπολογισμοί του συγγραφέα. 
Σημ: i) υποχρεωτικά διαθέσιμα και χρηματοδοτήσεις (%) των εμπορικών τραπεζών, ii) διοικητικά 

καθοριζόμενα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων,iii) μεσοσταθμικό επιτόκιο,iv) κόστος μακροχρόνιας 

χρηματοδότησης. 

 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (OECD, 1995, σελ. 44-45), «…….o λόγος δανειακής 

επιβάρυνσης (Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια), για τις προβληματικές επιχειρήσεις 

και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς ήταν 2.8, ενώ η πλειοψηφία σχεδόν των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα ήταν κοντά στο μ.ο. του ΟΟΣΑ (1.5)». Αυτό οδήγησε στην 

μη αποδοτική τοποθέτηση κεφαλαίων με επακόλουθο αποτέλεσμα τη μικρή και 

επιβραδυνόμενη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. 

Ο διοικητικός καθορισμός των επιτοκίων δανεισμού και χορηγήσεων, 

αποτελούσε ακόμα μία διαστρέβλωση του τραπεζικού συστήματος. Τα επιτόκια 

δανεισμού προς τον ιδιωτικό τομέα χωρίς προνομιακή πρόσβαση στη τραπεζική 

χρηματοδότηση, ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα επιτόκια που απολάμβαναν οι δημόσιοι 

 1983 1985 1987 1989 1991 1993 

 (α)i (β)ii (α) (β) (α) (β) (α) (β) (α) (β) (α) (β) 

Καταθέσεις στην ΤτΕ 7.0       13.5 7.0 15.5 7.5 8.4 8.0 7.03 9.0 6.25 9.0 6.25 
Έντοκα Γραμμάτια 

Δημοσίου 

37.0 14.7

5 
38.0 17.0 38.0 17.5 38.0 17.0 30.0 18.0   

Δάνεια σε Δημόσιους 

Οργανισμούς 2.5 16.0 3.5 12.5 10.5 12.5 10.5 10.0     

Σύνολο Δημόσιου Τομέα 46.5 14.6 48.5 16.5 56.0 15.5 56.5 14.3 39.0 15.3 9.0 6.25 

Δάνεια σε προβληματικές 

επιχειρήσεις 1.0 14.0 1.0 14.0         

Μακροχρόνιος Δανεισμός 

σε Βιομηχανία 15.0 11.0 15.0 12.5         

Δάνεια σε μικρομεσαίες 

μεταποιητικές 

επιχειρήσεις 9.0 6.0 10.0 8.5 10.0 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0   

Δάνεια σε  μονάδες 

παραγωγής φρούτων και 

λαχανικών 0.75 14.5 0.5 14.5         

Σύνολο  Ιδιωτικού 

Τομέα 26.8 14.0 26.5 

11.1

0 10.0 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0   

ΣΥΝΟΛΟiii 82.3 14.3 75.0 14.6 66.0 15.3 66.5 13.6 49.0 14.2 9.0 6.25 

Υπόλοιπος Ιδ. Τομέαςiv  18.5  18.5  18.6  20.8  27.6  26.9 
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οργανισμοί και οι στοχευόμενες από το κράτος επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Όπως 

δείχνει ο πίνακας 5.1, το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα ήταν 

το 1985, έως και 2 φορές υψηλότερο (18.5%) σε σχέση με το κόστος των προνομιακά 

επιλεγμένων για χρηματοδότηση, επιχειρήσεων. Τα επιτόκια δανεισμού καθορίζονταν 

με ένα πολύπλοκο τρόπο από τη Τράπεζα της Ελλάδος. Το περιθώριο επιτοκίου στην 

Ελλάδα (γράφημα 5.1), ήταν από τα μεγαλύτερα μεταξύ των κρατών μελών του ΟΟΣΑ. 

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ επιτοκίων δανεισμού και επιτοκίων καταθέσεων, ήταν 

αποτέλεσμα της ανάγκης των Ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων για μεγάλη απόδοση 

στις υπόλοιπες χρηματοδοτήσεις τους προκειμένου να απορροφήσουν τις ζημίες που 

δημιουργούσαν οι επιλεκτικές δανειοδοτήσεις κεφαλαίων στον δημόσιο τομέα και στις 

προνομιούχες ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

 

Γράφημα 5.1. Περιθώρια επιτοκίων Ελλάδας και ΟΟΣΑ, (1986-1991) 

 

Πηγή:OECD (1995, p. 43), υπολογισμοί του συγγραφέα. 

              Σημ:  Αναφέρεται στο μ.ο.11 κρατών της Ε.Ε. και της Ιαπωνίας, ΗΠΑ και Καναδά. 
 

Οι παραπάνω στρεβλώσεις δημιούργησαν ένα αναποτελεσματικό τραπεζικό 

σύστημα στην Ελληνική επικράτεια πρώτον, γιατί δεν ήταν σε θέση να διαμεσολαβήσει 

αποτελεσματικά, δηλαδή με το χαμηλότερο δυνατό κόστος μεταξύ των αποταμιευτών 

και των δανειζομένων και δεύτερον, διότι δεν ήταν δυνατή η βέλτιστη κατανομή των 

περιορισμένων δανειακών κεφαλαίων σε δυνητικούς δανειολήπτες. Επιπλέον, το 

τραπεζικό σύστημα δεν είχε τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα 

προβλήματα ασύμμετρης πληροφόρησης, ιδιαίτερα έντονα στην περίπτωση των ΜΜΕ. 
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Ακόμα και μετά την πρώτη δεκαετία από την έναρξη του τραπεζικού μετασχηματισμού 

στην Ελλάδα, ο βαθμός τραπεζικής διαμεσολάβησης παρουσίαζε προβλήματα (Τ.τ.Ε., 

2003). 

Από το 1991, τα υποχρεωτικά γραμμάτια δημοσίου μετατράπηκαν σε 

διαπραγματεύσιμα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα. Ως 

αποτέλεσμα το 1993, τα έντοκα γραμμάτια δημοσίου δεν αποτελούσαν δεσμευτικό 

στοιχείο των χαρτοφυλακίων των εμπορικών τραπεζών. Στα τέλη του ίδιου χρόνου, η 

υποχρεωτική χρηματοδότηση μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων καταργήθηκε, 

και οι τράπεζες έγιναν οι αποκλειστικά υπεύθυνες για την αξιολόγηση και την χορήγηση 

δανείων στις ΜΜΕ και γενικότερα στο σύνολο των μη χρηματοδοτικών επιχειρήσεων. 

Στις αρχές τις δεκαετίας του 1990, η προνομιακή πρόσβαση των δημοσίων οργανισμών 

στην τραπεζική χρηματοδότηση, μειώθηκε δραματικά, οδηγώντας τους στην διαδικασία 

εξεύρεσης χρηματοδότησης με τους ίδιους όρους που δανείζονταν και οι επιχειρήσεις 

του ιδιωτικού τομέα. Στον πίνακα 5.2 φαίνεται η αλλαγή κατεύθυνσης της τραπεζικής 

χρηματοδότησης που συντελέστηκε τη τελευταία εικοσιπενταετία. 

 

Πίνακας 5.2. Τραπεζική Χρηματοδότηση Εγχώριων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων 

προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά κατά κλάδο δραστηριότητας (1985-2009) (ως 

ποσοστό της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης) 

 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 

Δημόσιοι 

Οργανισμοί 20.3 30.3 25.5 17.7 13.3     

Γεωργία 17.4 17.2 14.8 10.9 8.7 6.5 3.1 1.8 1.5 

Βιομηχανία 38.8 30.3 29.5 29.4 24.8 20.1 15.9 11.0 9.4 

Εμπόριο 5.9 5.1 8.9 14.9 18.0 21.0 16.5 13.4 13.4 

Λοιπά 6.8 7.0 10.1 14.9 20.2 13.9 15.0 12.9 13.6 

Λοιπές 

Υπηρεσίεςi 
     10.4 10.6 10.0 12.5 

Στεγαστικά 

Δάνεια 10.7 10.1 11.2 12.3 15.0 18.7 27.0 32.3 32.1 

Κατ/κη Πίστη      9.3 12.0 15.0 14.4 

ΣΥΝΟΛΟ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ (Ιστορικά στοιχεία 1951-2002). 
Σημ:i) περιλαμβάνει Μετ & Επικ, Ναυτιλία, Κατασκευές, Ηλεκ, Φωτ & Υδρ,Λοιπ Χρημ.Ιδρ. 
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Ειδικότερα, το 1985 πάνω από το 75% της συνολικής τραπεζικής 

χρηματοδότησης πήγαινε στους Δημόσιους Οργανισμούς, στη Γεωργία και στη 

Βιομηχανία ενώ στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, στη καταναλωτική και στεγαστική πίστη 

κατέληγε συνολικά το 22%. Αντίθετα, το 2009 η επιβαλλόμενη χρηματοδότηση σε 

κρατικούς οργανισμούς και επιλεγμένους τομείς της βιομηχανίας και της γεωργίας 

αντιστοιχούσε μόνο στο 10% της συνολικής, ενώ αντίθετα στο εμπόριο, στις υπηρεσίες 

και στη καταναλωτική και στεγαστική πίστη αντιστοιχούσε πάνω από το 85%.  

 

5.2 Oι αλλαγές στο τραπεζοπιστωτικό περιβάλλον των Ελληνικών ΜΜΕ 

 

Η διαδικασία προσχώρησης της Ελλάδος στην ΟΝΕ η οποία επικυρώθηκε με την 

υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992, άλλαξε ριζικά το Ελληνικό 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση την λειτουργία της τραπεζικής 

χρηματοδότησης προς τις Ελληνικές ΜΜΕ. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 η 

διαδικασία νομισματικής ενοποίησης, οικονομικής αλλά και νομικής σύγκλισης 

οδήγησε το χρηματοοικονομικό περιβάλλον της χώρας σε μία συνεχόμενη σταθερή 

οικονομική κατάσταση, γεγονός που αντικατοπτρίζεται από τη σταδιακή μείωση του 

πληθωρισμού της Ελλάδος την τελευταία εικοσαετία (γράφημα 5.2). 

 

Γράφημα 5.2 Πορεία πληθωρισμού στην Ελληνική οικονομία και στην ΕΕ την περίοδο 

1991-2011 (σε ποσοστό, %) 

 

 Πηγή : ΕΣΥΕ, ECB (μεταβαλλόμενη σύνθεση της ΕΕ). 
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Σημαντική συμβολή σε αυτή την σταθεροποιητική προσπάθεια ήταν η 

απαγόρευση από το 1994 και έπειτα (με την έναρξη του δεύτερου σταδίου της ΟΝΕ27), 

της χρηματοδότησης των δημοσίων ελλειμμάτων από την κεντρική τράπεζα και την 

κατάργηση της προνομιακής πρόσβασης του δημοσίου τομέα στα πιστωτικά ιδρύματα 

(Τ.τ.Ε., 1998). Έπειτα από το 2000 και την είσοδο της χώρας στην ευρωζώνη, ο 

πληθωρισμός παρουσιάζει μία σταθερότητα άμεσα ευθυγραμμισμένη με τη διατήρηση 

της σταθερότητας των τιμών που αποτελεί προτεραιότητα της ΕΚΤ28. 

Επιπλέον, η είσοδος του ευρώ το 2001 αλλά και η κοινή νομισματική πολιτική 

οδήγησαν σε μία συνεχόμενη χρηματοοικονομική σταθερότητα της Ελληνικής 

οικονομίας. Μία ξεκάθαρη εικόνα των σημαντικών αλλαγών που διαδραματίστηκαν 

στον Ελληνικό νομισματικό τομέα φαίνεται από την εξέλιξη του διατραπεζικού 

επιτοκίου από το 1992. Όπως φαίνεται στο γράφημα 5.3 το διατραπεζικό επιτόκιο 

μειώθηκε από το 20% που ήταν το 1992 στο μέσο όρο της ευρωζώνης το 2009. 

 

Γράφημα 5.3.Διατραπεζικά επιτόκια στην Ελλάδα, ονομαστικά (IBR) και πραγματικά  

(RBR) για την περίοδο 1992-2009 (σε ποσοστό, %) 
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Πηγή: ΤτΕ, υπολογισμοί συγγραφέα. 

Σημ: Επιτόκια διατραπεζικής 3 μηνών. 
 

                                                 
27 Βλέπε πίνακα 8, σελ 94. 
28 Βλέπε κεφάλαιο 2,άρθρο 5, Maastricht Treaty (1992). 
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Οι αρχικές θεωρητικές προβλέψεις σχετικά με την επίδραση της ΟΝΕ 

προέβλεπαν ότι η διαδικασία της νομισματικής ενοποίησης θα είχε μία σημαντική 

επίδραση τόσο στη ζήτηση όσο και στη προσφορά τραπεζικής χρηματοδότησης στις 

ΜΜΕ29.  

Η πλευρά της ζήτησης για τραπεζική χρηματοδότηση θα επηρεαζόταν θετικά 

λόγω:  

(i) της εξάλειψη της αβεβαιότητας των σχετικών συναλλαγματικών ισοτιμιών 

λόγω της κατάργησης των εθνικών νομισμάτων καθώς και της αύξησης της διαφάνειας 

και της συγκρισιμότητας των τιμών διασυνοριακά. Οι μεταβολές αυτές ήταν ικανές να 

τονώσουν το εμπόριο και τις δραστηριότητες των ΜΜΕ, επιταχύνοντας την ανάπτυξη 

τους και αυξάνοντας τις χρηματοοικονομικές τους ανάγκες. 

(ii) της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος εξαιτίας της 

υιοθέτησης του κοινού νομίσματος. Η σταθερότητα αυτή, θα οδηγούσε σε χαμηλότερο 

κόστος χρηματοδότησης, όπως επίσης και σε περιορισμό του κινδύνου του επιτοκίου. 

Οι δύο αυτοί παράμετροι, θα είχαν ως αποτέλεσμα της αύξηση των επενδυτικών 

σχεδίων και την διευκόλυνση της ανάληψης κινδύνου με αποτέλεσμα την ταχύτερη 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

Η πλευρά της προσφοράς επίσης θα επηρεαζόταν από την είσοδο του κοινού 

νομίσματος διότι:  

(i) η διαδικασία της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης θα οδηγούσε στη 

δημιουργία μεγαλύτερων και αποτελεσματικότερων αγορών χρήματος και κεφαλαίου. 

Ταυτόχρονα, η νομισματική σταθερότητα εξαιτίας του κοινού νομίσματος θα βελτίωνε 

το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με 

αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους διαμεσολάβησης.  

(ii) Το άνοιγμα των αγορών θα οδηγούσε σύμφωνα με τις έως τότε εμπειρίες σε 

σημαντικές δομικές αλλαγές στον τραπεζικό τομέα όπως π.χ. σε συγχωνεύσεις μεταξύ 

τραπεζών αλλά και σε αύξηση των διασυνοριακών τραπεζικών δραστηριοτήτων. Οι 

παραπάνω εξελίξεις ήταν αναμενόμενο, να μειώσουν την ολιγοπωλιακή δύναμη των 

εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων, να εντείνουν τον ανταγωνισμό και να οδηγήσουν σε 

βελτίωση της τραπεζικής αποτελεσματικότητας.  

                                                 
29 Βλέπε European Commission (1988, 1990), reports. 
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Πράγματι, η επίδραση της διαδικασίας της νομισματικής ενοποίησης στον 

τραπεζικό χώρο ήταν αξιοσημείωτη. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1990, το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα βίωσε την ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής 

απελευθέρωσης και της αναδιοργάνωσης των τραπεζικών λειτουργιών. Η 

απελευθέρωση της κίνησης των κεφαλαίων σε διεθνές επίπεδο, η χαλάρωση των 

νομικών περιορισμών για την είσοδο στην τραπεζική αγορά, η εξασθένηση των 

κυβερνητικών παρεμβάσεων όπως ο καθορισμός του επιτοκίου, οι υποχρεωτικές 

επενδύσεις, οι πιστωτικοί περιορισμοί στην τραπεζική αγορά και ο προνομιακός 

δανεισμός του κράτους αποτελούν τα βασικά σημεία αλλαγής στην τραπεζική 

δραστηριότητα. 

Επιπλέον το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα αποτελεί τον κύριο χρηματοδότη 

των επιχειρήσεων. Ειδικότερα για τις ΜΜΕ όπως έχει ήδη αναφερθεί, η τραπεζική 

χρηματοδότηση αποτελεί την πιο πιθανή εξωτερική πηγή άντλησης κεφαλαίων. Έτσι, ο 

μετασχηματισμός του τραπεζικού συστήματος στην Ελληνική οικονομία, επηρεάζει 

τόσο τους όρους όσο και το βαθμό διαθεσιμότητας πίστωσης προς τις ΜΜΕ. 

Η διαδικασία αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κατά τη 

δεκαετία του 1990, πραγματοποιήθηκε με διαρκώς επιταχυνόμενο ρυθμό και οδήγησε 

σε ένα πιο ανταγωνιστικό τραπεζικό περιβάλλον (Noulas, 2001). Παρόλα αυτά, την ίδια 

περίοδο, ο κρατικός έλεγχος στις μεγαλύτερες τράπεζες παρέμενε σημαντικός, κάτι το 

οποίο περιόριζε αλλά και διαστρέβλωνε τη λειτουργία της χρηματοοικονομικής 

διαμεσολάβησης στον Ελληνικό τραπεζικό χώρο.  

 

Πίνακας 5.3. Διαρθρωτικές αλλαγές στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα για την περίοδο 

1990-2006 (ως ποσοστό συνολικών χορηγήσεων και ενεργητικού) 

 1990 1995 2000 2006i 

Μερίδιο τριών  μεγαλύτερων τραπεζών υπό την 

κρατική εποπτεία σε σύνολο χορηγήσεωνii 
62.5 51.4 53.2 13.8 

Μερίδιο τριών  μεγαλύτερων τραπεζών υπό την 

κρατική εποπτεία σε σύνολο ενεργητικούii 
61.5 52.1 51.3 15.0 

Ελληνικές ιδιωτικές και ξένες τράπεζες σε σύνολο 

χορηγήσεωνii  
μ/δ 33.8 μ/δ 86.2 

Ελληνικές ιδιωτικές και ξένες τράπεζές σε σύνολο 

ενεργητικούii 
μ/δ 40.0 μ/δ 85.0 

Σημείωση: i) Τα στοιχεία για το 2006 αναφέρονται στο μερίδιο αγοράς όλων των κρατικά ελεγχόμενων 

τραπεζών. 

Πηγές: i) και ii), Τράπεζα της Ελλάδος, Ετήσια Έκθεση του Διοικητή (διάφορες εκδόσεις), Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. 
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 5.3, το μερίδιο αγοράς των τριών μεγαλύτερων 

τραπεζών, οι οποίες βρισκόταν κάτω από κρατικό έλεγχο, σε όρους χορηγήσεων και 

ενεργητικού παρέμενε υψηλό έως και το 2000 (51.4% και 52.1%, αντίστοιχα), ενώ την 

ίδια περίοδο τα αντίστοιχα μερίδια των ιδιωτικών τραπεζών δεν ξεπερνούσαν το 40%. Ο 

συνδυασμός της χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης και η κυριαρχία των κρατικών 

τραπεζών, οδήγησε σε ένα δυσμενές τραπεζικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ τη δεκαετία 

του 1990. 

Την ίδια περίοδο υψηλά επιτόκια δανεισμού (πραγματικά και ονομαστικά), 

λειτουργούσαν ανασταλτικά στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.  

 

Πίνακας 5.4. Μεταβολή των τραπεζικών επιτοκίων στην Ελλάδα (1986-2009) 

 1986-

88 

1989-

91 

1992-

94 

1995-

97 

1998-

00 

2001-

03 

2004-

06 

2007-

09 
Επιτόκια βραχ/μής 

χρηματοδότησης σε 

επιχειρήσεις 

22.2 26.7 28.2 20.8 14.9 7.6 6.9 6.9 

Επιτόκια μακρ/μής 

χρηματοδότησης σε 

επιχειρήσεις(ονομ.).)i 

18.8 24.4 26.4 19.0 13.6 7.1 5.2 5.8 

Επιτόκια βραχ/μής 

χρηματοδότησης σε 

επιχειρήσεις(πραγμ.)i 

 

4.6 

 

8.9 14.5 13.3 11.3 4.1 3.7 4.1 

Επιτόκια μακρ/μής 

χρηματοδότησης σε 

επιχειρήσεις(πραγμ.)i 

1.2 6.5 12.6 12.7 10.1 3.7 2.0 3.0 

Περιθώριο επιτοκίου 

βραχ/σμη χρημ. 

Επιχειρήσεωνii 

μ/δ μ/δ 8.8 6.5 4.2 4.3 4.4 3.5 

Περιθώριο επιτοκίου  

μακρ/σμη χρημ. 

Επιχειρήσεωνiii 

0.8 5.3 7.0 6.0 5.2 4.6 3.9 3.5 

Σημ.:  i) Υπολογισμός με βάση τον Δ.Τ.Κ έως το 1994 και με βάσει τον Εν.Δ.Τ.Κ από το 1995 και 

ύστερα, ii) Υπολογισμός με βάση το Athibor 3 μηνών και iii) με βάση τα επιτόκια καταθέσεων των 

νοικοκυριών (ιστορικά αρχεία ΤτΕ). 

 Πηγές: Υπολογισμοί του συγγραφέα με βάση δεδομένα από την ΤτΕ και την ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 5.4 τα πραγματικά επιτόκια δανεισμού, τόσο για 

βραχυπρόθεσμα όσο και για μακροπρόθεσμα δάνεια παρέμειναν πάνω από το 10% όλη 

τη δεκαετία του 1990, ενώ την ίδια περίοδο τα περιθώρια επιτοκίων ήταν υψηλά κυρίως 

λόγω του χαμηλού ανταγωνισμού αλλά  και της περιορισμένης τραπεζικής 

αποτελεσματικότητας.  
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Επιπλέον, η ιδιωτικοποίηση των κρατικά ελεγχόμενων τραπεζών, ιδιαίτερα μέσα 

από μία αξιοσημείωτη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών την περίοδο 1997-

2001 (Πίνακας 5.5), είχε ως αποτέλεσμα την μεταβολή των τραπεζικών συνθηκών.  

 

Πίνακας 5.5. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα την περίοδο 

1997-2003 

Έτος Εξαγοράζουσα Ενεργητικό* Απορροφημένη Ενεργητικό* 

1997 

EFG Eurobank 900 Interbank 578 

Τράπεζα Πειραιώς 550 Chase Manhattan 211 

Εθνική Κτηματική 

Τράπεζα 
6.400 

Εθνική Στεγαστική 

Τράπεζα 
364 

1998 

Εθνική Τράπεζα 28.770 
Εθνική Κτηματική 

Τράπεζα 
7.383 

Τράπεζα Πειραιώς 930 
Credit lyonnais 

Grece 
223 

1999 

Τράπεζα Αθηνών 340 EFG Eurobank 2.773 

Τράπεζα Πειραιώς 1.970 Nat.Westminster 1.132 

Τέλεσις ΑΧΕ 470 Δωρική Τράπεζα 250 

Τράπεζα 

Κεντρικής 

Ελλάδος 

520 Εγνατία Τράπεζα 772 

ΕFG Eurobank 3.780 Τράπεζα Κρήτης 1.176 

2000 

Alpha Τράπεζα 

Πίστεως 
17.320 

Ιονική και Λαική 

Τράπεζα 
5.842 

Τράπεζα Πειραιώς 4.470 
Τράπ. Μακεδονίας-

Θράκης 
2.435 

  Τράπεζα Χίου 1.983 

EFG Eurobank 7.550 Τράπεζα Εργασίας 6.415 

2001 
EFG Eurobank-

Ergasias 
15.400 

Τέλεσις Τράπεζα 

Επενδύσεων 
886 

2002 Εθνική Τράπεζα 47.840 ΕΤΕΒΑ 1.165 

2003 Aspis Bank 1.847 ABN-AMRO  

2003 Marfin Bank  
Επενδυτική 

Τράπεζα Ελλάδος 
 

 
Στρατηγικές 

Συμμαχίες 
   

1998 
Eurobank και 

Deutsche Bank 
   

2000 
Εμπορική Τράπεζα 

και Crédit Agricole 
   

2001 
Τράπεζα Πειραιώς 

και όμιλος ING 
   

Σημ.: Ύψος ενεργητικού (σε εκατ. ευρώ) στο τέλος του έτους που προηγείται της συγχώνευσης. 
                 Πηγ.: ΤτΕ  Οικονομικό Δελτίο (2004), TτE, Ενδιάμεση Έκθεση (2003), Διάφοροι ισολογισμοί Τραπεζών. 
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Όπως αναφέρουν οι Kamperogloy et al. (2004), σκοπός της συμμετοχής των 

τραπεζών στις δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών ήταν η αύξηση ή 

τουλάχιστον η διατήρηση του μεριδίου αγοράς που κατείχαν στη τοπική αγορά, η 

ευκολότερη πρόσβαση τους στις διεθνείς χρηματαγορές και η εκμετάλλευση των 

οικονομιών κλίμακας.  

Η διαδικασία αυτή σε μεγάλο βαθμό διευκολύνθηκε από την ιδιωτικοποίηση 

τραπεζών που βρισκόταν υπό κρατικό έλεγχο30. Έτσι, το μερίδιο αγοράς το 2006 των 

κρατικών τραπεζών μειώθηκε σημαντικά, κοντά στο 14%, ενώ αυτό των ιδιωτικών 

πλησίασε το 86% από 34% που ήταν το 1995 (Πίνακας 5.3). 

Επίσης, όπως φαίνεται στο πίνακα 5.4 μετά το 2000 τα επιτόκια δανεισμού 

μειώθηκαν σημαντικά, ως αποτέλεσμα της σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας και 

σταθεροποιήθηκαν σε αυτά τα επίπεδα και μετά.  

Το τελευταίο αντανακλά το περιβάλλον νομισματικής σταθερότητας που 

απολαμβάνει η Ελλάδα ως μέλος της ευρωζώνης. Η πορεία των επιτοκίων ως 

αποτέλεσμα του ελεύθερου καθορισμού τους από τις τράπεζες και της αναδόμησης του 

τραπεζικού συστήματος, αλλά και της κατάργησης της κρατικής πρόσβασης με 

προνομιακούς όρους στη χρηματοδότηση, οδήγησε στην αύξηση του τραπεζικού 

ανταγωνισμού και στην προσφορά καινούριων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών 

(Hondroyannis et al., 1999, Βλασόπουλος & Μπρισίμης, 2007).  

 

Πίνακας 5.6. Δομή του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος (1990-2009) 

 1990 1995 2000 2005 2009 
Μεταβολή(%) 

(1990-09) 
Αριθμός Τραπεζικών 

ιδρυμάτων 
39 53 57 62 65 66.6 

Αριθμός τραπεζικών 

υποκαταστημάτων 
μ/δ 2417 2862 3543 3644 50.7 

Σύνολο Ενεργητικούi μ/δ 131 140 144 178 36.00 

CR 5 83.00 75.70 65.00 65.60 69.20 -17.0 

Herfindahl μ/δ 658 1122 1096 1042 1184 

Πηγή: Τ.τ.Ε. 

Σημ: i) ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

 

                                                 
30Βλέπε Ενδιάμεση Έκθεση Διοικητή ΤτΕ (2003, σελ 104). 
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Επιπλέον, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στο Ελληνικό τραπεζικό περιβάλλον 

οδήγησε στην ίδρυση και λειτουργία νέων εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και 

στην εμφάνιση υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των 

τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούσαν στην Ελληνική επικράτεια από 39 στις αρχές 

της δεκαετίας του ΄90 έφτασε το 2009 στα 65 (Πίνακας 5.6).  

Την ίδια περίοδο αυξήθηκε και ο αριθμός των υποκαταστημάτων κατά 50%, από 

2417 το 1995 σε 3644 το 2009, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τις ΜΜΕ, δεδομένου 

ότι τα υποκαταστήματα αποτελούν σημαντικό εργαλείο φυσικής προσέγγισης των 

πελατών, κυρίως στην περίπτωση της λιανικής τραπεζικής (Kamberogloy et al., 2004). 

Το σύνολο του τραπεζικού ενεργητικού (πλην της Τράπεζας της Ελλάδος), έφτασε τα 

492 δις € το 2009 ή το 178% του ΑΕΠ, από 94 δις το 1995 ή το 131% του ΑΕΠ. Επίσης 

ο βαθμός συγκέντρωσης των 5 μεγαλύτερων τραπεζών (ως ποσοστό του ενεργητικού 

τους στο συνολικό ενεργητικό του τραπεζικού τομέα), μειώθηκε από το 93% του 1990 

στο 65% στο 2005. Αυτή η μείωση του βαθμού συγκέντρωσης υποδηλώνει την 

σταδιακή απελευθέρωση της Ελληνικής τραπεζικής αγοράς: Από τον σχεδόν 

μονοπωλιακό χαρακτήρα της στις αρχές της δεκαετίας του 1990, στην απελευθέρωση 

της και κατ’ επέκταση στην εμφάνιση καινούριων τραπεζών με μέγεθος που επιτρέπει 

τις μικρότερες από αυτές να ανταγωνίζονται τις μεγαλύτερες όσον αφορά μια μεγάλη 

ποικιλία τραπεζικών υπηρεσιών. Μέσα από αυτή την απελευθέρωση και ενοποίηση 

προκλήθηκε αύξηση του τραπεζικού ανταγωνισμού31. Τέλος, στον πίνακα 5.6 φαίνεται 

και η εξέλιξη του δείκτη Herfindahl για το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα από το 2000 

και έπειτα. Ο δείκτης αυτός δείχνει ότι το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν 

χαρακτηρίζεται ως συγκεντρωμένη αγορά32.  

Να σημειωθεί ότι η διεθνής βιβλιογραφία δεν έχει καταλήξει ακόμα ξεκάθαρα 

στην επίδραση που έχει ο βαθμός συγκέντρωσης του τραπεζικού συστήματος στην 

αποτελεσματική του λειτουργία. Παρόλα αυτά, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο βαθμός συγκέντρωσης σχετίζεται με μείωση του 

επιτοκιακού περιθωρίου κάτι το οποίο αποτελεί ένδειξη βελτίωσης της τραπεζικής 

                                                 
31  Βλέπε Ενδιάμεση Έκθεση Διοικητή ΤτΕ (2003, σελ 104). 
32  Βλέπε U.S Department of Justice & Federal Trade Commission (2010,p.19). 
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αποτελεσματικότητας33. Επιπλέον, σύμφωνα πάλι με τη Τ.τ.Ε.34 (2007), η συμπεριφορά 

των συμμετεχόντων σε μία αγορά, επηρεάζεται από την είσοδο νέων «παικτών» κάτι το 

οποίο δεν μπορεί να ερμηνευτεί με το βαθμό συγκέντρωσης. Σε μία τέτοια περίπτωση, 

πιο σημαντικό ρόλο έχει η φυσική εγγύτητα με τον πελάτη, όπως στη περίπτωση της 

λιανικής τραπεζικής παρά ο βαθμός συγκέντρωσης. 

Συνοψίζοντας, την τελευταία εικοσαετία μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών, ως 

αποτέλεσμα της συμμετοχής της Ελλάδας στη διαδικασία της ΟΝΕ που ξεκίνησε με τη 

συνθήκη του Μάαστριχτ, συνέβαλλε στην ανάπτυξη και βελτίωση τις λειτουργίας του 

Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Καταργήθηκαν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων καθώς και όλοι οι 

διοικητικοί περιορισμοί στους όρους λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος 

που ίσχυσαν σε όλη τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου. 

2. Οι τράπεζες ειδικού σκοπού (κτηματικές, επενδυτικές, ναυτιλιακές), έπαψαν να 

υφίστανται. Οι τράπεζες που τελούσαν υπό τον έλεγχο του δημοσίου 

μετατράπηκαν σε ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

αξιών Αθηνών και μετοχολόγιο ένα ευρύ φάσμα ελλήνων και ξένων ιδιωτών και 

θεσμικών επενδυτών, ενώ καταργήθηκε και η συντριπτική πλειοψηφία των 

ειδικών προνομίων τα οποία απολάμβαναν. 

3. Απαγορεύτηκε η νομισματική χρηματοδότηση των ελλειμμάτων του Ελληνικού 

Δημοσίου καθώς και η επιβολή της υποχρέωσης στις τράπεζες να επενδύουν 

υποχρεωτικά σημαντικότατο ποσοστό των καταθέσεων τους σε τίτλους του 

Ελληνικού Δημοσίου, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί η πρωτογενής και 

δευτερογενής αγορά αυτών των τίτλων και να απελευθερωθούν δανειακά 

κεφάλαια προς διοχέτευση σε παραγωγικές επενδύσεις 

4. Επετράπη σε όλες τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα η παροχή του 

συνόλου των επενδυτικών υπηρεσιών που προσφέρονται στις κεφαλαιαγορές, 

καθώς και η διαμεσολάβηση στη παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών. 

5. Πιο πρόσφατα (2003), απελευθερώθηκε πλήρως και η καταναλωτική πίστη. 

                                                 
33  Βλέπε Έκθεση Διοικητή ΤτΕ (2006, σελ. 328). 
34  Βλέπε Οικονομικό Δελτίο, Τεύχος 28, (2007). 
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Η απελευθέρωση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος οδήγησε το Ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα σε μια συνεχιζόμενη και αυξανόμενη ενοποίηση με τα 

αντίστοιχα συστήματα των υπολοίπων κρατών μελών της ΕΕ. Μέσα από αυτή την 

αναδιάρθρωση επιταχύνθηκε η σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας κυρίως λόγω της 

βελτίωσης των επενδυτικών τακτικών που ακολούθησαν οι φορείς του 

τραπεζοπιστωτικού περιβάλλοντος. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι, η ανάπτυξη του 

χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος σχετίζεται θετικά με την οικονομική ανάπτυξη. 

Μεγάλη επίδραση σε αυτή την ανάπτυξη έχει επίσης και η δομή του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος κυρίως γιατί τα διάφορα μέρη που το απαρτίζουν (π.χ. τραπεζικά ιδρύματα 

και αγορές), εξειδικεύονται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας 

λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που τους χαρακτηρίζει. Κύριος σκοπός των 

μελών του χρηματοπιστωτικού συστήματος πρέπει να είναι η αποδοτικότερη κατανομή 

των κεφαλαίων τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που σχετίζονται με την ασύμμετρη πληροφόρηση. Παρά το γεγονός ότι οι 

χρηματιστηριακές αγορές αποτελούν έναν σχετικά φθηνό μηχανισμό χρηματοδότησης 

των επενδυτικών σχεδίων για τις επιχειρήσεις δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικές στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που γεννάει η ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ αυτών 

και ενός μεγάλου μέρους των επιχειρήσεων όπως είναι οι ΜΜΕ. Σε αυτή την περίπτωση 

οι τράπεζες παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στην εξάλειψη αυτής της ασυμμετρίας στην 

πληροφόρηση. Μέσω κυρίως της λιανικής τραπεζικής οι ΜΜΕ, εταιρείες που 

χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό αδιαφάνειας, έχουν την δυνατότητα να 

χρηματοδοτηθούν πιο εύκολα από τράπεζες παρά από αγορές κεφαλαίου. Τα 

χρηματοπιστωτικά συστήματα λοιπόν που χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία των 

τραπεζών εξυπηρετούν καλύτερα αυτές τις επιχειρήσεις σε αντίθεση με τα 

αγγλοσαξονικά χρηματοοικονομικά συστήματα (π.χ. ΗΠΑ και Η.Β.), όπου οι αγορές 

αποτελούν τους κύριους τροφοδότες χρηματοδοτικής υποστήριξης προς τις 

επιχειρήσεις. 

 

5.3 Συνέπειες της τραπεζικής αναδιάρθρωσης στη χρηματοδότηση των Ελληνικών 

ΜΜΕ 
 

Η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα και η είσοδος στην 

Ευρωζώνη δημιούργησε καινούριες συνθήκες στο τραπεζικό περιβάλλον της χώρας, 
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στις επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα. Ο έντονος ανταγωνισμός που εμφανίστηκε 

μεταξύ των τραπεζών οδήγησε όπως προαναφέρθηκε, σε μείωση των επιτοκίων και 

στην παροχή νέων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.  

 

Γράφημα 5.4. Στεγαστικά δάνεια, καταναλωτική πίστη και δάνεια προς μη 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ως ποσοστό ων συνολικών δανείων προς τον ιδιωτικό 

τομέα στην Ελλάδα (1992-2009) 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικά στοιχεία. 
 

Έτσι, ενώ το 1992 τα υπόλοιπα των στεγαστικών και των καταναλωτικών 

δανείων ως ποσοστό των συνολικών δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν 14% και 

1,5% αντίστοιχα, το 2009 έφτασαν να αντιστοιχούν στο 40% και 15,5% (Γράφημα 5.4). 

Αντίστοιχα τα υπόλοιπα στεγαστικών δανείων και καταναλωτικής πίστης ως ποσοστό 

του ΑΕΠ αυξήθηκαν από 4,2% και 0,5% το 1992 σε 39% και 15% το 2009 αντίστοιχα 

(Γράφημα 5.5). 

Ενδεικτικό της βελτίωσης τους επιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα είναι και 

η αύξηση της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις. Αν και ως ποσοστό των 

συνολικών κεφαλαίων προς των ιδιωτικό τομέα παρουσίασε φθίνουσα πορεία εξαιτίας 

της ραγδαίας αύξησης των στεγαστικών δανείων και των προϊόντων καταναλωτικής 

πίστης την τελευταία εικοσαετία, τα επιχειρηματικά δάνεια ως ποσοστό του ΑΕΠ 

σημείωσαν αύξηση από το 25% το 1992 σε 43% το 2009 (γραφήματα 5.4 και 5.5).  
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Γράφημα 5.5. Στεγαστικά δάνεια, καταναλωτική πίστη και δάνεια προς μη 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα ( 1992-2009) 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικά στοιχεία. 

 

Παρόλη τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, οι 

Ελληνικές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στη τραπεζική χρηματοδότηση. 

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο για την Small Business Act (SBA, 2009) στην 

Ελλάδα, 1 στις 4 ΜΜΕ στην Ελλάδα αντιμετωπίζει δυσχέρειες στην άντληση 

τραπεζικών δανείων, ενώ αντίθετα στην Ε.Ε. το ποσοστό ανέρχεται στο 21%35.  

Γράφημα 5.6. Προβλήματα χρηματοδότησης ως το πιο σημαντικό πρόβλημα (σε 

ποσοστό, %) στην Ε.Ε. 

 

Πηγή: Flash Euro barometer Access to Finance (No 271), European Commission & ECB, 2009. 

                                                 
35SBA Fact Sheet Greece ’09 
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Μάλιστα, μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2009), έδειξε ότι ενώ το 

μεγαλύτερο πρόβλημα για τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ είναι, σε ποσοστό 16% κατά μέσο όρο 

η εξεύρεση πελατών για τις Ελληνικές ΜΜΕ το πιο σημαντικό πρόβλημα σε ποσοστό 

39%, είναι η πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση. Ο αντίστοιχος μέσος όρος για το 

σύνολο της Ε.Ε. δεν ξεπερνάει το 15% (γράφημα 5.6). 

Παρόλα αυτά, σε έρευνα που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2005 

μεταξύ ΜΜΕ από τα 15 παλαιότερα κράτη μέλη της Ε.Ε., έδειξε ότι το 85% των 

Ελληνικών ΜΜΕ, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, θεωρεί ότι η δυνατότητα 

άντλησης τραπεζικής χρηματοδότησης έχει γίνει ευκολότερη σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια. Εντούτοις, η ίδια έρευνα έδειξε ότι το 1/3 των Ελληνικών ΜΜΕ 

δεν είχε λάβει κανένα τραπεζικό δάνειο, ενώ το 40% αν και είχε τη δυνατότητα να 

αντλήσει τραπεζική χρηματοδότηση δεν το έκανε.  

Έτσι, οι επενδυτικές επιλογές των ΜΜΕ στην Ελλάδα καλύπτονται σε μεγάλο 

ποσοστό από τα ίδια κεφάλαια του ιδιοκτήτη και από το οικείο περιβάλλον τους. Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Ιωαννίδη και Τσακανίκα (2006), κύριες πηγές 

χρηματοδότησης των Ελληνικών ΜΜΕ παραμένουν τα εσωτερικά κεφάλαια όπως τα 

χρηματικά διαθέσιμα του ιδιοκτήτη αλλά και τα κεφάλαια «άτυπων επενδυτών» 

(συγγενών ή φίλων), ενώ μόνο ένα μικρό μέρος της εξωτερικής χρηματοδότησης, 

καλύπτεται είτε μέσω των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, είτε μέσω κρατικών 

προγραμμάτων. Σχετική μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2007), 

έδειξε ότι κατά μέσο όρο τη διετία 2003-2004, το 52,7% του αρχικού κεφαλαίου για την 

ίδρυση μιας ΜΜΕ στη Ελλάδα προερχόταν από τους ίδιους τους επιχειρηματίες 

(Πίνακας 5.7), ενώ ο ΙΟΒΕ (2005) αναφέρει ότι, ο μέσος όρος παγκοσμίως την ίδια 

χρονική περίοδο ήταν στο 65,8%. Ενδεχομένως αυτή η διαφοροποίηση στο ποσοστό 

των ιδίων κεφαλαίων, να εξηγείται από τον σημαντικότερο ρόλο που παίζουν οι «άτυποι 

επενδυτές» στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Επιπλέον, σύμφωνα πάλι με 

τον ΙΟΒΕ (2005), όσο μικρότερο είναι το ύψος της επένδυσης τόσο περισσότερο ο 

επιχειρηματίας βασίζεται στα δικά του κεφάλαια. Έτσι για επένδυση έως και 100.000€ ο 

επιχειρηματίας καλύπτει περίπου το 70%. Αντίθετα για υψηλότερο ποσό επένδυσης, 

πάνω από 100.000 €, η συμμετοχή του ιδιοκτήτη μειώνεται στο 42% περίπου.  
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Πίνακας 5.7. Ποσοστό συμμετοχής Επιχειρηματία ανά κλιμάκιο Επένδυσης (2003-

2004) 

Κλιμάκιο Επένδυσης Ποσοστό συμμετοχής Επιχειρηματία 

≤ 20.000€ 72,1% 

20.000€ έως 100.000 € 69,6% 

 100.000 € 41,7% 

Σύνολο 52,7% 

Πηγή: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2007). 

 

Το υπόλοιπο 50% περίπου της απαιτούμενης χρηματοδότησης για τις 

κεφαλαιακές ανάγκες μίας Ελληνικής ΜΜΕ προέρχεται από άλλες πηγές. Ειδικότερα, 

όπως φαίνεται στον πίνακα 5.8 η ΜΜΕ αντλεί το 50% περίπου (το 25% της συνολικής 

χρηματοδότησης), από φίλους και συγγενείς, το 33.7% (το 15% περίπου της συνολικής 

χρηματοδότησης) από τράπεζες και το 14% (το 7% της συνολικής) από κρατικά 

προγράμματα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση του ΙΟΒΕ (2005), ότι οι φίλοι και 

συγγενείς που χρηματοδοτούν τη ΜΜΕ, δεν αποκτούν δικαίωμα ιδιοκτησίας στην 

επιχείρηση. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το ποσοστό του τραπεζικού 

δανεισμού το προηγούμενο έτος (2003), ήταν 31,8%, σχεδόν ταυτόσημο με το ποσοστό 

του 2004. Παρόλα αυτά, η αύξηση της μέσης επένδυσης από τη μία χρονιά στην άλλη 

(από 55.500€ το 2003 σε 83.260 € το 2003-2004), υποδηλώνει και σημαντική αύξηση 

του τραπεζικού δανεισμού. 

Πίνακας 5.8. Εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης νεοσύστατων Ελληνικών ΜΜΕ για 

την περίοδο 2004 (σε ποσοστό, %) 

Εξωτερικές Πηγές Χρηματοδότησης Ποσοστό (%) 

Μέλη Οικογένειας 33.0 

Άλλοι Συγγενείς 16.2 

Φίλοι 4.2 

Τραπεζικά Ιδρύματα 33.7 

Κρατικά Προγράμματα 14.5 

Πηγή: ΙΟΒΕ, (2005). 

 

Μια ακόμα σημαντική πηγή χρηματοδότησης νέων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, είναι τα εσωτερικά κεφάλαια, τα οποία προέρχονται κυρίως από τα 
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παρακρατηθέντα κέρδη των επιχειρήσεων. Τα κεφάλαια αυτά, μαζί με τα ίδια κεφάλαια 

αποτελούν τις πιο υγιείς πηγές χρηματοδότησης για μία ΜΜΕ (Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007).  

Επιπλέον, όπως αναφέρει η Τ.τ.Ε. (2007), το 80% περίπου των τραπεζικών 

δανείων προς τις ΜΜΕ στην Ελλάδα, αφορά τη κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών 

τους. Αντίθετα, μόνο το 20% των τραπεζικών δανείων κατευθύνεται σε μακροχρόνιες 

επενδύσεις. Αυτό υποδεικνύει ότι οι Ελληνικές ΜΜΕ, σκοπεύουν στη διατήρηση της 

υπάρχουσας κατάστασης τους χρηματοδοτώντας κατά κύριο λόγο τα λειτουργικά τους 

κόστη και δεν αποσκοπούν στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους (Τ.τ.Ε., 2007). 

Η κύρια διαπίστωση, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι ότι οι ΜΜΕ στην Ελλάδα, 

όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, ακολουθούν μία ιεραρχική επιλογή πηγών 

χρηματοδότησης τους. Τα εσωτερικά κεφάλαια έχουν το κυρίαρχο ρόλο και 

ακολουθούν άλλες εξωτερικές πηγές: πρώτα χρηματοδότηση από το οικογενειακό και 

ευρύτερο περιβάλλον, χωρίς το κίνδυνο απώλειας μέρους της ιδιοκτησίας ως εγγύηση 

για τη λαμβάνουσα οικονομική βοήθεια και δεύτερο από το τραπεζικό τομέα και τα 

κρατικά προγράμματα.  

Από την άλλη πλευρά, οι Ελληνικές τράπεζες παρουσιάζουν συχνά απροθυμία 

να χρηματοδοτήσουν τις ΜΜΕ επειδή ο κίνδυνος μη αποπληρωμής των δανείων τους 

από αυτές τις επιχειρήσεις είναι μεγάλος. Κύριοι λόγοι για αυτή την αδυναμία 

αποπληρωμής είναι, το μεγάλο ποσοστό θνησιμότητα τους, η έλλειψη επαρκών 

εγγυήσεων που μπορούν να προσφέρουν, ο αδιαφανής τους χαρακτήρας και ο 

οικογενειακός τους προσανατολισμός.  

Σύμφωνα με έρευνα (Παυλόπουλος, 2007), που διενεργήθηκε με τη χρήση 

ερωτηματολόγιου προς στελέχη Ελληνικών τραπεζών, έδειξε ότι τα κριτήρια που 

απαιτούν οι τραπεζικοί οργανισμοί προκειμένου να αξιολογήσουν τη πιστοληπτική 

ικανότητα των ΜΜΕ είναι κατά σειρά προτεραιότητας: 

1. Θετική προοπτική αναπτύξεως και κερδοφορίας της επιχειρήσεως. 

2. Υποθήκευση ακινήτου επαρκούς αξίας 

3. Ποσοστό ίδιας συμμετοχής στην επένδυση. 

4. Ποιοτικά στοιχεία των φορέων της επιχειρήσεως (φερεγγυότητα, 

    γνώση αντικειμένου, κ.ά.). 
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5. Υπαγωγή της επενδύσεως σε αναπτυξιακό νόμο. 

6. Διάρκεια ζωής της επιχειρήσεως. 

7. Τριτεγγυήσεις. 

Η περιορισμένη σχετική βιβλιογραφία για τους χρηματοδοτικούς περιορισμούς 

που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές ΜΜΕ έδειξε ευρήματα σύμφωνα με τις παραπάνω 

διαπιστώσεις. 

Έτσι, με τη χρήση ερωτηματολογίου προς 250 μάνατζερ Ελληνικών ΜΜΕ και 

στελεχών των τριών μεγαλύτερων Ελληνικών τραπεζών η Hyz (2011), ανέλυσε τους 

κυριότερους παράγοντες που περιορίζουν τη πρόσβαση των ΜΜΕ στη τραπεζική 

χρηματοδότηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αδυναμία άντλησης επαρκούς 

τραπεζικής χρηματοδότησης οφείλεται κυρίως στη μικρή γκάμα τραπεζικών προϊόντων, 

στα κενά του υπάρχοντος νομικού πλαισίου αλλά και στην ελλιπή πληροφόρηση που 

παρέχουν οι ΜΜΕ. Επιπλέον, τα τραπεζικά ιδρύματα αποφεύγουν τη χορήγηση δανείων 

σε ΜΜΕ, ειδικότερα προς αυτές που είναι νεοϊδρυθείσες ή νεαρής ηλικίας. Αυτές οι 

ΜΜΕ χαρακτηρίζονται συνήθως από έλλειψη επαρκών εγγυήσεων αλλά και συχνά 

υιοθετούν επιχειρηματικά σχέδια που εμπεριέχουν υψηλό ρίσκο. 

Ο Ζοπουνίδης (2005), μελέτησε τη χρηματοοικονομική συμπεριφορά 80 ΜΜΕ 

με βάση τη φερεγγυότητα, τη κεφαλαιακή δομή, τη τραπεζική δανειοδότηση και την 

αποδοτικότητα τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, το σημαντικότερο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, είναι η υπερβολική επιβάρυνση τους με βραχυπρόθεσμο 

δανεισμό ο οποίος επιδρά αρνητικά στη χρηματοοικονομική τους κατάσταση και 

οφείλεται κυρίως στην έλλειψη εγγυήσεων που τις χαρακτηρίζει και τις απομακρύνει 

από την άντληση μακροχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης. 

Σε παλαιότερη έρευνα οι Voulgaris et al. (2004), εξέτασαν παράγοντες που 

επηρεάζουν την χρηματοδοτική συμπεριφορά των Ελληνικών μεταποιητικών 

επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας δεδομένα από 143 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 75 

μεγάλες Ελληνικές εταιρείες για την περίοδο 1989-1996. Ειδικότερα για τις ΜΜΕ, τα 

αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν ότι, η τραπεζική χρηματοδότηση αυξάνεται με 

το μέγεθος και έχει αρνητική σχέση με την κερδοφορία (σύμφωνα με τη θεωρία της 

ιεραρχικής ταξινόμησης). Επιπλέον η ανάπτυξη της επιχείρησης (ως αύξηση του 

συνολικού ενεργητικού), έχει ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη χρήση συνολικού 
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τραπεζικού δανεισμού κυρίως μέσα από την άντληση βραχυπρόθεσμης 

χρηματοδότησης. Όπως εξήγησαν οι συγγραφείς, οι γρήγορα αναπτυσσόμενες ΜΜΕ 

δεν έχουν την απαραίτητη ρευστότητα να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες τους, αλλά 

ούτε και τις απαραίτητες εγγυήσεις για την άντληση μακροχρόνιων τραπεζικών 

δανειακών κεφαλαίων. 

Εντούτοις, η παραπάνω κατάσταση άρχισε να αλλάζει τα τελευταία χρόνια. 

Ειδικότερα, η Ε.Ε. εστιάζει με τις πολιτικές της στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

των ΜΜΕ. Στη Σύνοδο της Λισαβόνας (2000), αποφασίστηκε η προσπάθεια 

δημιουργίας ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις που αναφέρεται 

μεταξύ άλλων, στη διευκόλυνση της χρηματοδότησης και στην αποτελεσματικότερη 

νομοθεσία με σκοπό την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

ΜΜΕ. Επιπλέον, με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», για την περίοδο 2011-2020, η 

βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, περιλαμβάνεται 

σε μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες που έχουν προταθεί για την επίτευξη 

προόδου σε κάθε προτεραιότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής. Τέλος η Ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία «Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις στην Ευρώπη (Small Business Act- 

SBA)», εισάγει 10 αρχές για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών, με στόχο την 

ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο αλλά και σε εθνικό 

επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, ο μεγάλος αριθμός των ΜΜΕ στην Ελλάδα 

(περίπου 800.000), επιτρέπει στις τράπεζες να επιτυγχάνουν μεγάλη διασπορά κινδύνου 

στις χρηματοδοτήσεις τους προς αυτές. Η αύξηση του τραπεζικού ανταγωνισμού και η 

ραγδαία ανάπτυξη των τραπεζικών πληροφοριακών συστημάτων έδωσε την ευκαιρία 

στους τραπεζικούς οργανισμούς να αναπληρώσουν αποτελεσματικά την έλλειψη 

πληροφόρησης που είχαν για τις ΜΜΕ. Τέλος, η στροφή των μεγαλύτερων 

επιχειρήσεων σε διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, (π.χ. ομολογιακά δάνεια), 

ανάγκασαν τις τράπεζες στη εξεύρεση νέων πελατών προκειμένου να αναπληρώσουν τις 

απώλειες τους.  

Παρόλα αυτά, οι τράπεζες παραμένουν διστακτικές σχετικά με τη παροχή 

χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ. Αυτή η αρνητική προδιάθεση των τραπεζικών 

οργανισμών οφείλεται κυρίως στην ελλιπή οργάνωση και στην αδυναμία των ΜΜΕ να 

παρέχουν στις τράπεζες τις απαραίτητες πληροφορίες και εγγυήσεις για να 
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αξιολογήσουν τη πιστοληπτική τους ικανότητα και να εξασφαλίσουν την αποπληρωμή 

των δανείων τους. Έπειτα από μια σύντομη αναφορά στα μέτρα που έχουν παρθεί σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την χρηματοδοτική ενίσχυση των Ελληνικών ΜΜΕ, 

θα επισημανθεί η σημασία των ΜΜΕ για την Ελληνική οικονομία. 

 

5.4 Μέτρα για την χρηματοδοτική ενίσχυση των Ελληνικών ΜΜΕ 

 

Πέρα από την συνεχώς εντεινόμενη τραπεζική δραστηριότητα σχετικά με τη 

χρηματοδότηση των ελληνικών ΜΜΕ, μηχανισμοί ενίσχυσης της χρηματοδότησης 

έχουν δημιουργηθεί και από το κράτος αναγνωρίζοντας έτσι τη σημασία των 

επιχειρήσεων αυτών στην οικονομική ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση της ανεργίας, Οι 

μηχανισμοί αυτοί έχουν να κάνουν με παροχές που δίνονται μέσω αναπτυξιακών νόμων 

και τη λειτουργία τους Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». 

Με τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις αρχές του 

2007, επιδιώχθηκε η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ, με την αύξηση του 

ποσού της επιχορήγησης και την απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης των 

επενδύσεων τους. Οι επιχορηγήσεις αυτές, αφορούσαν ΜΜΕ με δραστηριότητα σε 

επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας με χαμηλό ΑΕΠ και υψηλό ποσοστό ανεργίας. 

Επιπλέον το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχοντας ως στόχο την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας αλλά και την οικονομική σύγκλιση με 

τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., κατάρτισε το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ). Στόχος των δράσεων που αναπτύχθηκαν μέσω του 

ΕΠΑΝ, ήταν η δημιουργία νέων επιχειρήσεων με βάση τις εφαρμογές πληροφορικής 

και επικοινωνιών, η ενίσχυση ειδικών κατηγοριών όπως οι νέοι, οι γυναίκες και άτομα 

με ειδικές ανάγκες και τέλος η χρηματοδότηση ΜΜΕ στους τομείς της μεταποίησης, 

του τουρισμού και των υπηρεσιών. Ειδικότερα, στον άξονα προτεραιότητας 2: «Στήριξη 

και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας» περιλαμβάνεται το μέτρο 2.6: 

«Χρηματοπιστωτική υποστήριξη ΜΜΕ & ΠΜΕ» το οποίο συνέβαλλε σε σημαντικό 

βαθμό στη μείωση των περιορισμών στη τραπεζική χρηματοδότηση που αντιμετωπίζουν 

οι ΜΜΕ. 

Ως επακόλουθο του ΕΠΑΝ, δημιουργήθηκε με το Ν.2843/2000 το Ταμείο 

Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ). Σκοπός του ταμείου είναι η παροχή 
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επιχειρηματικών κεφαλαίων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις με δραστηριότητα στους 

τομείς της πληροφορικής, της βιοτεχνολογίας κ.α. ή σε επιχειρήσεις με καινοτομική 

δραστηριότητα. Στο ίδιο πλαίσιο ιδρύθηκε με το Ν. 2919/2001, το Κεφάλαιο 

Επιχειρηματικών συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε. (ΚΕΣΥΤ), με σκοπό την 

ενίσχυση πρωτοβουλιών στο πεδίο της τηλεπικοινωνίας και της πληροφορικής. 

Ένα ακόμα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση των συνθηκών 

χρηματοδότησης των Ελληνικών ΜΜΕ, αποτελεί το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). Το ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. είναι μια ανώνυμη 

εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου που ιδρύθηκε βάσει του Νόμου 3066/2002 και 

αποτελεί σύνδεσμο ανάμεσα στις Ελληνικές Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, 

ατομικής ή εταιρικής μορφής και στις τράπεζες36.  

Αποστολή της εταιρίας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των Μικρών και 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό σύστημα, 

παρέχοντας εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, 

αναλαμβάνοντας έτσι την κάλυψη μεγάλου μέρους των οικονομικών και εμπορικών 

κινδύνων τους. Το ύψος των εγγυήσεων ξεκινάει από το 45% του εγκεκριμένου δανείου 

και μπορεί να φτάσει έως και το 70%. Από το 2004 έως και το 2009 47.869 ΜΜΕ 

άντλησαν συνολική χρηματοδότηση 4,7 δις ευρώ από το ΤΕΜΠΜΕ συμβάλλοντας στη 

διατήρηση περίπου 203.000 θέσεων εργασίας. Από αυτές το 71% αφορούσε πολύ 

μικρές επιχειρήσεις και προοριζόταν για την κάλυψη βραχυπροθέσμων αναγκών τους 

(Τζώρτζη, 2009). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η επιλογή των ΜΜΕ για έγκριση ακολουθεί παρόμοια 

συστήματα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας με αυτά των τραπεζικών 

ιδρυμάτων, με σκοπό την διασφάλιση του συγκεκριμένου εγγυοδοτικού συστήματος σε 

σχέση με τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο. 

Επιπλέον με κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης το 

2006, μέσω ΤΕΜΠΜΕ, επιδοτείται το κόστος δανεισμού αλλά μόνο για μακροχρόνια 

δάνεια επενδυτικού χαρακτήρα και όχι βραχυχρόνια που καλύπτουν ουσιαστικά 

λειτουργικές ανάγκες. Τέλος, στο ίδιο πνεύμα, με την ίδια απόφαση επιδοτούνται οι 

ΜΜΕ και για το κόστος χρηματοδοτικής μίσθωσης με τη προϋπόθεση όμως της 

                                                 
36 Βλέπε επίσης πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (2540/27-2-2004). 
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εξαγοράς παγίων στοιχείων που προέρχονται από τη μίσθωση και συγκεκριμένα 

εξοπλισμό, μηχανήματα, επαγγελματικά ακίνητα και αυτοκίνητα.  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι μία σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων είχαν ως 

στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Ειδικότερα με τη φορολογική 

μεταρρύθμιση σταδιακά απαλείφθηκαν κατά το 1/3 οι συντελεστές φορολόγησης των 

ΜΜΕ και με τον Ν. 3389/2005 (Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα), επιδιώκεται η 

υλοποίηση έργων με τη συμμετοχή και τη συγχρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα. 

Επιπλέον, ο Ν. 3325/2005 σχετικά με την αδειοδότηση των μεταποιητικών 

επιχειρήσεων αλλά και η παροχή υπηρεσιών μίας στάσης ενισχύουν την 

επιχειρηματικότητα των ΜΜΕ. 

 

5.5 Η σημασία των ΜΜΕ στην Ελληνική Οικονομία-Βασικά Μεγέθη 

 

Έχει επανειλημμένα διατυπωθεί ότι σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε εθνικό οι ΜΜΕ, 

έχουν ένα ζωτικό ρόλο στην οικονομία και πιο συγκεκριμένα στην δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης (Commission of the European Communities, 1995), κυρίως διότι 

πρόκειται για επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας και όχι εντάσεως κεφαλαίου. Η 

παραπάνω υπόθεση έχει διερευνηθεί από εμπειρικές έρευνες, οι οποίες έδειξαν την 

σημαντική συνεισφορά των ΜΜΕ στην δημιουργία θέσεων εργασίας (Neumark et al., 

2008, Ayyagari et al., 2011). Παλαιότερες έρευνες μάλιστα (Birch, 1979, 1987, Daly et 

aal., 1991), έδειξαν επίσης τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι η 

αύξηση της απασχόλησης από τις ΜΜΕ είναι ανεξάρτητη από τον οικονομικό τους 

κύκλο. 

Ακολουθώντας τη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. Liargovas, 1998), χρησιμοποιούμε 

τρείς δείκτες προκειμένου να καταδείξουμε τη σημασία των ΜΜΕ για την Ελληνική 

οικονομία: ως ποσοστό του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, τον αριθμό των 

εργαζομένων που απασχολείται σε αυτές και την προστιθέμενη αξία που παράγουν στο 

σύνολο της οικονομίας. 

Ο πίνακας 5.10 δείχνει αναλυτικά τον αριθμό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

ανά κατηγορία. Την τελευταία εικοσαετία οι ΜΜΕ στην Ελλάδα αποτελούν την 

συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, κοντά στο 99,9 %. Πάνω από το 95% 

μάλιστα, και στις τρείς χρονικές αναφορές είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9 
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εργαζομένους), ξεπερνώντας κατά περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες τον αντίστοιχο μέσο 

όρο της Ε.Ε. Αντίθετα οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελληνική επικράτεια δεν ξεπερνούν 

το 0,01%. Η καθολική κυριαρχία των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα φαίνεται 

και από τα ετησία έσοδα τους. Σύμφωνα με τον ΕΟΜΜΕΧ (2008), το 95% των 

επιχειρήσεων, πραγματοποιούν τζίρους έως και 500 χιλιάδες ευρώ.  

 

Πίνακας 5.9. Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα- Βασικοί Δείκτες (1990-2010) 

 1990 2000 2010 

 Ελλάδα ΕΕ-12 Ελλάδα ΕΕ-19 Ελλάδα ΕΕ-27 

 Αριθμός % % Αριθμός % % Αριθμός % % 

Πολύ Μικρές 665 96.3 μ/δ 778 97.6 93.1 720 96.5 92.1 

Μικρές 24 3.5 μ/δ 17 2.1 5.9 23 3.1 6.6 

Μεσαίες 1 0.2 μ/δ 2 0.3 0.8 2.8 0.4 1.1 

Σύνολο 690 100.0 μ/δ 797 99.9 99.8 745 99.9 99.8 

Μεγάλες μ/δ μ/δ μ/δ 0.5 0.1 0.2 0.5 0.1 0.2 

Σύνολο 690 100.0 μ/δ 797 100.0 100.0 746 100.0 100.0 

Πηγές:i) European Observatory for SMEs (2000, p. 389), ii) Λυμπεράκη, Α. (2008, σελ. 294), iii) SBA 

Fact Sheet Greece 2008 (p. 1), iv) SBA Fact Sheet 2010/2011, Greece (p.1), επεξεργασμένα στοιχεία από 

συγγραφέα. 

Σημ: Το 1990 ο συνήθης προσδιορισμός των επιχειρήσεων ήταν: πολύ μικρές από 0-9 εργ., μικρές από 

10-99 εργ., μεσαίες από 100-499 εργ. και μεγάλες από 500+. Αυθαίρετα ο συγγραφέας θεωρεί μεσαίες για 

το 1990 όλες τις εταιρείες από 100 εργ. και άνω. 
 

Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν στην Ελληνική οικονομία οι ΜΜΕ, 

ενισχύεται και από τον αριθμό των συνολικά απασχολούμενων εργαζομένων σε αυτές. 

Στον πίνακα 5.10 φαίνεται ότι, περισσότεροι από ένας στους δύο Έλληνες εργάζεται την 

τελευταία δεκαπενταετία σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον, πάνω από το 80 % του 

εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα απασχολείται σε ΜΜΕ, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο 

από ότι ο μέσος όρος της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, το 1998 το 88% των εργαζομένων 

απασχολούνταν σε ΜΜΕ έναντι 66% στην ΕΕ, το 2005 82% έναντι 67.1% και το 2010 

86% έναντι 67%. Αντίθετα, οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, λόγω της κυριαρχίας 

των ΜΜΕ, απασχολούσαν τις ίδιες χρονιές ένα ποσοστό κάτω του 20%, ενώ στην ΕΕ ο 

μέσος όρος την τελευταία δεκαπενταετία είναι περίπου στο 33%. 
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Πίνακας 5.10. Μερίδια απασχόλησης ανά μέγεθος επιχείρησης σε Ελλάδα και ΕΕ 

(1998, 2005, 2010) 

 1998 2005ii 2010iii 

 Ελλάδα ΕΕ-19 Ελλάδα ΕΕ-19 Ελλάδα ΕΕ-27 

 Αριθμόςvi % % Αριθμός % % Αριθμός % % 

Πολύ Μικρές μ/δ 47.0 34.0 1401 56.5 29.6 1447 57.6 29.8 

Μικρές μ/δ 17.0 19.0 393 15.8 20.6 439 17.5 20.4 

Μεσαίες μ/δ 14.0 13.0 240 9.7 16.8 264 10.5 16.8 

Σύνολο μ/δ 88.0 66.0 2034 82 67.1 2150 85.6 66.9 

Μεγάλες μ/δ 13.0 34.0 448 18 32.9 362 14.4 33.1 

Σύνολο μ/δ 100 100 2482 100.0 100.0 2512 100.0 100.0 

Πηγές: i) The European Observatory for SMEs (2000, p. 12), ii) Hyz (2001, p. 162), iii) SBA Fact Sheet, 

2010/2011, Greece (p. 1), επεξεργασμένα στοιχεία από τον συγγραφέα. 

Σημ: vi) σε χιλ. 
 

Η ζωτική σημασία των ΜΜΕ για την Ελληνική οικονομία ενισχύεται και από τη 

προστιθέμενη αξία που παράγουν. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, οι ΜΜΕ παρήγαγαν  

περίπου το 70% της συνολικής προστιθέμενης αξίας, ποσοστό το οποίο είναι 

μεγαλύτερο κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ (Πίνακας 

5.11).   

Πίνακας 5.11. Προστιθέμενη αξία ανά μέγεθος επιχείρησης σε Ελλάδα και ΕΕ (2005, 

2010) 

 2005i 2010ii 

 Ελλάδα ΕΕ-26 Ελλάδα ΕΕ-27 

 Δις € % % Δις € % % 

Πολύ Μικρές 23 36.6 21.1 27 35.3 21.6 

Μικρές 12 18.5 19.0 16 20.6 18.9 

Μεσαίες 9 14.5 17.8 12 15.8 17.9 

Σύνολο 44 69.6 58.0 55 71.7 58.4 

Μεγάλες 19 30.3 42.0 22 28.3 41.6 

Σύνολο 63 100.0 100.0 77 100.0 100.0 

Πηγές: i) Hyz (2001, p.162), ii) SBA Fact Sheet, 2010/2011, Greece (p.1), επεξεργασμένα στοιχεία από 

τον συγγραφέα. 

Σημ: σε χιλ. 
 

Παρόλα αυτά, οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ξεπερνούν σε ποσοστό το 

0,1% επί του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και απασχολούν κατά μέσο όρο 
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το 15% των εργαζομένων, παρήγαγαν περίπου το 30% της συνολικής προστιθέμενης 

αξίας. Αντίθετα οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων στην Ελληνική επικράτεια συνέβαλαν στο 35% περίπου της 

προστιθέμενης αξίας. 

Όπως αναφέρει ο Πετράκης (2010, σελ. 146-147), «….οι Ελληνικές ΜΜΕ έχουν 

μικρή κεφαλαιακή επάρκεια και είναι αποτέλεσμα του κατακερματισμού της 

οικονομικής δραστηριότητας και της δομής της οικονομικής διάρθρωσης του 

παραγωγικού συστήματος. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η Ελληνική οικονομία δεν χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση μεγάλων 

οικονομικών μονάδων και αυτό οφείλεται σε μία σειρά παραγόντων όπως η μικρή 

βιομηχανική παραγωγή, οι χαμηλού ρίσκου οικονομικές επενδύσεις από την μεριά των 

επιχειρηματιών στα έργα με κύριο μοχλό το ελληνικό δημόσιο, στη γραφειοκρατία κ.α.»  

Επιπλέον, ένας εναλλακτικός τρόπος μέτρησης της σημασίας των ΜΜΕ για μία 

οικονομία είναι το μερίδιο της αυτοαπασχόλησης (OECD, 1992, De Wit, 1993, Storey, 

1994). Στις ΜΜΕ συχνά ο επιχειρηματίας-ιδιοκτήτης είναι και αυτός που προσφέρει την 

εργασία του. Σύμφωνα με τον Liargovas (1998), είναι πιθανή η θετική σχέση μεταξύ 

μεγέθους της αυτοαπασχόλησης και της παρουσίας των ΜΜΕ. Στην Ελλάδα, ένα από τα 

κύρια χαρακτηριστικά των ΜΜΕ είναι ότι, η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι 

οικογενειακές επιχειρήσεις και εργάζονται συνήθως σε αυτές μέλη της οικογένειας. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι Tsagaraki & Bougiouklis (2009), σε πολλές Ελληνικές 

ΜΜΕ, ιδιαίτερα στις πολύ μικρές, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι ταυτόχρονα και ο 

μοναδικός εργαζόμενος σε αυτή.  

 

Πίνακας 5.12. Μερίδια αυτοαπασχόλησης σε σχέση με το συνολικό αριθμό των 

εργαζομένων σε Ελλάδα και ΕΕ το 1990, 2000 και 2009 (σε ποσοστά, %) 

1990  2000  2009 

Ελλάδαi ΕΕ-12i  Ελλάδαii ΕΕ-15iii  Ελλάδαiv ΕΕ-24iv 

27.2 12.2  32.3 15.8  29.9 14.9 

Πηγές: Liargovas (1998, p.203), ii) Πετράκης (2010, σελ. 148), iii) European Commission (2010a, p.6), 

iv) European Commission (2010b, p.2). 
 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.12, τα μερίδια αυτοαπασχόλησης (με προσωπικό ή 

χωρίς), στο σύνολο του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα και της ΕΕ για τα έτη 1990, 
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2000 και 2009 ήταν 27.2%, 32.3% και 39.9% αντίστοιχα, ποσοστά υπερδιπλάσια από 

τους μέσους όρους της Ε.Ε. 

Οι Ελληνικές ΜΜΕ έχουν το μικρότερο μέσο όρο απασχολούμενων σε όλη της 

Ε.Ε. Στον πίνακα 5.13 φαίνεται ότι την τελευταία εικοσαετία οι ΜΜΕ απασχολούν κατά 

μέσο όρο 3 εργαζόμενους, ενώ  στην Ε.Ε. απασχολούν 4.  

 

Πίνακας 5.13.  Μέσο μέγεθος Επιχείρησης (εργαζόμενοι), σε Ελλάδα και Ε.Ε. (1990-

2008) 

  ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ 

1990 3 6 12 

2002 3 4 27 

2003 3 4 27 

2004 3 4 27 

2005 2 4 27 

2006 3 4 27 

2007 3 4 27 

2008 3 4 27 
Σημ.: Ο υπολογισμός το 1992 αφορά τα 12 κράτη μέλη της ΕΕ, από το 2002 και έπειτα τα 27 κράτη-μέλη. 

Υπολογίζεται ως το πηλίκο του συνόλου των εργαζομένων προς το συνολικό αριθμό επιχειρήσεων σε μία χώρα. 

Πηγή: European Observatory for SMEs (1994, p. 60) : SBA INDICATORS, (2002-2008). 

 

Ο αριθμός αυτός επιβεβαιώνει την κυριαρχία των πολύ μικρών επιχειρήσεων 

στην Ελληνική επικράτεια, η οποία παραμένει αμετάβλητη την τελευταία εικοσαετία. 

Σύμφωνα με τον Liargovas (1997), κύριες αιτίες του μικρού μεγέθους είναι το χαμηλό 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η έλλειψη εξωστρέφειας στις δραστηριότητες των ΜΜΕ, η χαμηλή 

πυκνότητα πληθυσμού και το μικρό μέγεθος της Ελλάδος. 

Όσον αφορά τη χωροταξική κατανομή των ΜΜΕ στην Ελληνική επικράτεια, το 

50% περίπου βρίσκεται στις περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Αιτία για αυτή τη συγκέντρωση είναι η συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους του 

πληθυσμού σε αυτές τις περιοχές. Ο Πίνακας 5.14 περιέχει τα μερίδια των ΜΜΕ στην 

Ελλάδα με βάσει των αριθμό των επιχειρήσεων και τον κύκλο εργασιών τους. Έτσι, το 

35% των επιχειρήσεων λειτουργεί στην Αττική με τη συμμετοχή τους στο συνολικό 

κύκλο εργασιών να αγγίζει το 67%. Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 17% και 11% 

αντίστοιχα.  
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Οι περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και των νησιών του Βορείου Αιγαίου 

καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις τόσο στον αριθμό των επιχειρήσεων όσο και στο 

μερίδιο συμμετοχής τους στο συνολικό κύκλο εργασιών των Ελληνικών ΜΜΕ. 

 

Πίνακας 5.14. Ποσοστιαία Κατανομή Ελληνικών ΜΜΕ ανά περιφέρεια και κύκλο 

εργασιών 2003 (σε ποσοστά %) 

Περιφέρεια 

Αριθμός Επιχειρήσεων Κύκλος Εργασιών 
Σύνολο 

(σε χιλ. ευρώ) 

Ποσοστό 

(%) 

Σύνολο 

(σε χιλ. ευρώ) 

Ποσοστό 

(%) 
Αττική 314.231 35.27 167.509 66.7 
Κεντρική 

Μακεδονία 
156.265 17.43 28.487 11.3 

Θεσσαλία 54.160 6.25 7.491 3.0 
Κρήτη 52.626 6.01 8.277 3.3 
Δυτική Ελλάδα 47.324 5.33 6.088 2.4 
Πελοπόννησος 45.712 5.12 6.026 2.4 
Αν. Μακεδ. & 

Θράκη 
43.186 4.83 6.662 2.7 

Στερεά Ελλάδα 41.997 4.59 5.622 2.2 
Νότιο Αιγαίο 38.215 4.24 4.698 1.9 
Ήπειρός 28.078 3.13 3.435 1.4 
Ιόνια Νησιά 27.882 3.02 2.542 1.0 
Δυτική Μακεδονία 26.632 2.85 2.530 1.0 
Βόρειο Αιγαίο 17.415 1.94 1.997 0.8 
ΣΥΝΟΛΟ 893.723 100.0 251.364 100.0 
Πηγή: Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ (2007), Ζοπουνίδης και συν. (2010, σελ. 32). 

 

Γράφημα 5.7. Ελληνικές ΜΜΕ κατά κλάδο δραστηριότητας, (2009) 

 

Πηγή: Tsagaraki & Bougiouklis (2009, p.12), επεξεργασία συγγραφέα. 
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Οι κλάδοι δραστηριότητας όπου οι ΜΜΕ παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 

συμμετοχή, όπως φαίνεται στο γράφημα 5.7, είναι το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο 

(36.1%), οι κατασκευές (12.8%), η μεταποίηση (10.9%), καθώς και οι υπηρεσίες όπως 

ξενοδοχεία (12.1%), μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνία (8,4%), και μίσθωση 

ακινήτων (16,7%). 

Σχετικά με τη νομική τους μορφή το 81% των ΜΜΕ είναι προσωπικές, το 8% 

είναι ομόρρυθμες, 1,5% ετερόρρυθμες ενώ μόλις το 5% των υπολοίπων είναι ΑΕ και 

ΕΠΕ (γράφημα 5.8).  

 

Γράφημα 5.8. Κατανομή των Ελληνικών ΜΜΕ με βάση την νομική τους μορφή (2003) 

 

   Πηγή: Εομμεχ, (2006, σελ. 4). 

 

Αυτό συνεπάγεται από μόνο του χαμηλή ποιότητα και ποσότητα πληροφόρησης 

λόγω της μη υποχρέωσης της πλειοψηφίας αυτών να δημοσιεύουν περιοδικές 

οικονομικές καταστάσεις, στοιχεία απαραίτητα για την πιστοληπτική τους αξιολόγησης 

από πιστωτικούς οργανισμούς. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Πετράκη (2010), αυτό 

προκαλεί διάσπαση του παραγωγικού ιστού και δίνει εξηγήσεις για τη χαμηλή 

ανταγωνιστικότητα και τις δυνατότητες ανάπτυξης των τελευταίων. 
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                                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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6.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες της χρήσης της τραπεζικής χρηματοδότησης από 

τις ΜΜΕ: Υποθέσεις προς εμπειρική διερεύνηση 

 

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η εξέταση της χρηματοδοτικής 

συμπεριφοράς των ΜΜΕ στον Ελληνικό χώρο. Ειδικότερα, εξετάζεται η χρηματοδοτική 

συμπεριφορά των Ελληνικών ΜΜΕ σε σχέση με την τραπεζική αγορά και την επίδραση 

που είχε σε αυτήν η διαδικασία της Ευρωπαϊκής νομισματικής ενοποίησης καθώς και η 

υιοθέτηση του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. Η έρευνα προσπαθεί να προσδιορίσει 

την επίδραση που έχουν σημαντικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ στην απόφαση τους για 

τη χρήση τραπεζικής χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον υψηλό βαθμό 

αδιαφάνειας πους τις χαρακτηρίζει υπό το πρίσμα της θεωρίας της ασύμμετρης 

πληροφόρησης. Επιπλέον, πέραν των προσδιοριστικών στοιχείων που επηρεάζουν τη 

ζήτηση τραπεζικής χρηματοδότησης, η έρευνα στοχεύει και στους προσδιοριστικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν τη τραπεζική χρηματοδότηση από τη πλευρά της 

προσφοράς και την πιθανή αλλαγή της ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών που 

έλαβαν μέρος στο τραπεζικό τομέα την τελευταία εικοσαετία και ιδιαίτερα μετά την 

ένταξη της Ελλάδος στην ευρωζώνη. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιούμε 

εμπειρικά υποδείγματα τα οποία διερευνούν: 

α) τους προσδιοριστικούς παράγοντες του βαθμού χρήσης της τραπεζικής 

χρηματοδότησης των ΜΜΕ και β) ξεχωριστά τους επιμέρους παράγοντες που 

προσδιορίζουν τη ζήτηση και την προσφορά της τραπεζικής χρηματοδότησης.  

Αμέσως παρακάτω αναλύονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες του βαθμού 

χρήσης της τραπεζικής χρηματοδότησης με βάση τη θεωρία και διατυπώνονται οι 

σχετικές υποθέσεις προς διερεύνηση. 

Υποθέσεις σχετικά με τη χρήση της τραπεζικής χρηματοδότησης 

Όπως έχει προαναφερθεί, σύμφωνα με τη ΘΙΤΚΕ (Myers, 1984, Myers & 

Majluf, 1984), το μάνατζμεντ μιας επιχείρησης έχει καλύτερη πληροφόρηση για την 

αξία και τις προοπτικές της εταιρείας από τους δυνητικούς εξωτερικούς επενδυτές. 

Αυτή η ασυμμετρία στη πληροφόρηση συχνά οδηγεί τους εξωτερικούς επενδυτές στην 

υποτίμηση της αξίας της επιχείρησης θεωρώντας τη συμμετοχή τους σε αυτήν ως 

κίνηση υψηλού ρίσκου. Έτσι, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα 

προβλήματα υπό-επένδυσης ακολουθώντας μία ιεραρχική σειρά στην επιλογή 

κεφαλαίων: πρώτα χρησιμοποιούν εσωτερικές διαθέσιμες πηγές, έπειτα τραπεζικό 

δανεισμό και τελευταία χρηματοδότηση μέσω της έκδοσης μετοχών. Η πλειοψηφία της 
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σχετικής βιβλιογραφίας υποστηρίζει ότι, η Θ.Ι.Τ.Κ.Ε. σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

με τη συμπεριφορά των ΜΜΕ. Είναι συχνό φαινόμενο οι ιδιοκτήτες τους να 

αποφεύγουν τα εξωτερικά κεφάλαια προκειμένου να διαφυλάξουν την επιχειρηματική 

τους ανεξαρτησία. Επιπλέον, το κόστος της εξωτερικής χρηματοδότησης είναι πολύ 

υψηλό, ενώ η έκδοση νέων μετοχών από μέρους των ΜΜΕ για άντληση κεφαλαίων 

είναι δύσκολη λόγω της περιορισμένης πρόσβασης που έχουν στις χρηματιστηριακές 

αγορές. Έτσι, επιδιώκουν τον εξωτερικό δανεισμό μόνο όταν τα εσωτερικά τους 

κεφάλαια δεν είναι επαρκή. Επομένως, η χρηματοοικονομική συμπεριφορά των ΜΜΕ, 

μπορεί να εξεταστεί με βάση τις αρχές της ΘΙΤΚΕ, όπως έχουν δείξει και σχετικές 

μελέτες (Hall et al., 2000, Frank & Goyal, 2003, Lopez-Gracia & Sogorb-Mira, 2008). 

Άρα, όσο μεγαλύτερες είναι οι εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης, τόσο λιγότερη είναι 

η ανάγκη για χρήση εξωτερικού δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου), 

από τη στιγμή που οι εσωτερικές πηγές έχουν χαμηλότερο πληροφοριακό κόστος 

(Lopez-Gracia & Sogorb-Mira, 2008). Έτσι η πρώτη υπόθεση είναι ότι: 

Υ1: Η χρήση της τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται αρνητικά με τη 

διαθεσιμότητα των εσωτερικών πηγών χρηματοδότησης.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τη θεώρηση της αντιπροσώπευσης (Jensen & Meckling, 

1976), που εξετάστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, συχνά παρατηρείται διαφοροποίηση 

μεταξύ των αποφάσεων που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες μίας επιχείρησης και των 

αποφάσεων που επιλέγει να υλοποιήσει ο μάνατζερ της. Ειδικότερα για τις ΜΜΕ, τα 

προβλήματα αντιπροσώπευσης παρατηρούνται μεταξύ των εξωτερικών χρηματοδοτών 

τους (π.χ. τραπεζών) και των ιδιοκτητών των ΜΜΕ. Για παράδειγμα, είναι συχνό 

φαινόμενο οι ΜΜΕ να χρησιμοποιούν τα τραπεζικά κεφάλαια σε επενδυτικά σχέδια, 

διαφορετικά από αυτά που είχαν συμφωνηθεί με τις τράπεζες (ηθικός κίνδυνος). 

Παρόλα αυτά, τα προβλήματα αντιπροσώπευσης δεν παραμένουν ίδια κατά τη διάρκεια 

της ζωής μια επιχείρησης. Όπως έχουμε δει, οι νεότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Τα εσωτερικά τους 

κεφάλαια ενδεχομένως να είναι περιορισμένα εξαιτίας της ανεπαρκής κερδοφορίας 

τους. Όπως αναφέρει ο Diamond (1989), όσο μία επιχείρηση ενηλικιώνεται, 

εδραιώνεται, ωριμάζει και δημιουργεί ένα ιστορικό συναλλαγών με αποτέλεσμα τα 

προβλήματα της ασύμμετρης πληροφόρησης να περιορίζονται και να βελτιώνεται η 

δανειοληπτική της ικανότητα. Επιπλέον, η επιχείρηση με την πάροδο των ετών 

συσσωρεύει κέρδη από τη δραστηριότητα της, τα οποία χρησιμοποιεί για τη 
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χρηματοδότηση των σχεδίων της και απεμπλέκεται έτσι από τη χρήση εξωτερικού 

δανεισμού (Petersen & Rajan, 1994). Έτσι, η σχετική προς διερεύνηση υπόθεση είναι:  

Υ2: Η χρήση τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται αρνητικά με την ηλικία των 

ΜΜΕ. 

Σύμφωνα με τη θεώρηση της αντιπροσώπευσης, τα προβλήματα που προκαλεί η 

ασύμμετρη πληροφόρηση είναι εντονότερα στις μικρότερες επιχειρήσεις εξαιτίας 

κυρίως του αδιαφανούς τους χαρακτήρα. Έτσι, το μέγεθος της επιχείρησης επηρεάζει σε 

μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα πρόσβασης των εταιρειών στην τραπεζική 

χρηματοδότηση. Όπως αναφέρουν οι Mac an Bhaird & Lucey (2008), οι ΜΜΕ 

αντιμετωπίζουν υψηλά κόστη στη προσπάθεια τους να επιλύσουν προβλήματα 

επικοινωνίας και πληροφόρησης με τους δυνητικούς πιστωτές. Ως συνέπεια, οι 

μικρότερες επιχειρήσεις απολαμβάνουν χαμηλότερο δανεισμό ή/και υψηλότερα κόστος 

χρηματοδότησης σε σχέση με τις μεγαλύτερες εταιρείες. Όπως μάλιστα επισημαίνουν οι 

Hamilton & Fox (1998), τα κόστη συναλλαγής συνήθως είναι μεγαλύτερα για τις 

μικρότερες επιχειρήσεις. Σύμφωνα πάλι με τους Mac an Bhaird & Lucey (2008), το 

κόστος πτώχευσης είναι αντιστρόφως ανάλογο του μεγέθους με αποτέλεσμα οι 

μικρότερες επιχειρήσεις να προτιμούν τη χρήση λιγότερης τραπεζικής χρηματοδότησης 

σε σχέση με τις μεγαλύτερες. Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω: 

Υ3α: Η χρήση της βραχυπρόθεσμης τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται θετικά 

με το μέγεθος της επιχείρησης 

Από την άλλη πλευρά, ο υψηλός κίνδυνος και η αδιαφάνεια αυξάνεται εάν μία 

επιχείρηση είναι μικρότερη. Γι αυτό ακριβώς το λόγο, οι μικρότερες εταιρείες συχνά 

στηρίζονται ολοένα και περισσότερο σε βραχυχρόνια τραπεζική χρηματοδότης (Degryse 

et al., 2002). Σύμφωνα με τους Michaelas et al., (1999), οι ΜΜΕ χαρακτηρίζονται από 

αδύναμη διαπραγματευτική ισχύ απέναντι σους πιστωτές τους με αποτέλεσμα, να 

επιβαρύνονται με υψηλότερο κόστος για μακροχρόνιο δανεισμό σε σχέση με 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Έτσι, οι ΜΜΕ αναγκάζονται να στραφούν στο 

βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό και γενικά να απολαμβάνουν λιγότερη συνολική 

τραπεζική χρηματοδότηση από ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις. Επομένως, σε αυτή την 

περίπτωση έχουμε τη παρακάτω υπόθεση: 

Υ3ά: Η χρήση της βραχυπρόθεσμης τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται 

αρνητικά με το μέγεθος της επιχείρησης. 

Τέλος, η ΘΙΤΚΕ προβλέπει ότι η μεγέθυνση των ΜΜΕ οδηγεί σε μετριασμό των 

προβλημάτων της ασύμμετρης πληροφόρησης. Ειδικότερα, με την αύξηση του μεγέθους 
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παρατηρείται αύξηση των παγίων που μπορούν να υποθηκευτούν και σταθερότερη 

κερδοφορία, στοιχεία που αντισταθμίζουν τον ηθικό κίνδυνο και τα προβλήματα 

αντιπροσώπευσης που χαρακτηρίζουν τις ΜΜΕ. Έτσι η επόμενη υπόθεση είναι: 

Υ3β: Η χρήση της μακροπρόθεσμης τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται θετικά 

με το μέγεθος της επιχείρησης. 

H πίστωση προσδιορίζεται και από το επίπεδο δραστηριότητας μιας επιχείρησης 

(Atanasova & Wilson, 2004). Σύμφωνα με τον Perez (1998), η αυξανόμενη 

δραστηριότητα μιας επιχείρησης οδηγεί στην ανάγκη για περισσότερο κεφάλαιο 

κίνησης και έτσι για περισσότερη βραχυπρόθεσμη τραπεζική χρηματοδότηση. 

Επιπλέον, είναι αναμενόμενο επιχειρήσεις με υψηλή παραγωγική 

δραστηριότητα, να επενδύουν περισσότερο προκειμένου να αντικαταστήσουν 

συγκεκριμένα στοιχεία τους ενεργητικού όπως π.χ. μηχανικό εξοπλισμό ή να 

επεκτείνουν τους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης των προϊόντων τους. Σε αυτή 

την περίπτωση αυξάνεται και η ανάγκη για μακροχρόνια τραπεζική χρηματοδότηση. 

Σύμφωνα με τη Θ.Ι.Τ.Κ.Ε., η αναπτυξιακή πορεία μια επιχείρησης και η 

εξωτερική χρηματοδότηση αναμένεται να σχετίζονται θετικά μεταξύ τους. Εταιρείες οι 

οποίες παρουσιάζουν ανάπτυξη, παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αντλήσουν 

κεφάλαια σε σχέση με επιχειρήσεις χωρίς ευκαιρίες ανάπτυξης (Degryse et al., 2012). 

Επομένως, η επόμενη υπόθεση είναι: 

Υ4: Η χρήση τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη της 

επιχείρησης.  

Οι Jensen and Meckling (1976), επισήμαναν τη πιθανότητα σύγκρουσης 

συμφερόντων μεταξύ ιδιοκτητών-μετόχων και μάνατζερ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι οι μάνατζερ των επιχειρήσεων δεν επιδιώκουν πάντα το ίδιο επιχειρησιακό 

αποτέλεσμα με τους ιδιοκτήτες-μετόχους. Ειδικότερα, για τις ΜΜΕ, η σύγκρουση αυτή 

εκδηλώνεται μεταξύ των εξωτερικών δανειστών (π.χ. τραπεζών), και των ιδιοκτήτων 

της επιχείρησης εξαιτίας του ηθικού κινδύνου που χαρακτηρίζει τις επενδυτικές 

επιλογές των τελευταίων. Έτσι, οι εξωτερικοί χρηματοδότες επιδιώκουν την 

εξασφάλιση της αποπληρωμής των δανείων που έχουν δώσει χρησιμοποιώντας 

διάφορες τεχνικές δανειοδότησης, όπως η υποθήκευση των παγίων στοιχείων της 

επιχείρησης. Η ύπαρξη εγγυήσεων βοηθάει τις ΜΜΕ και τις τράπεζες να ξεπεράσουν τα 

προβλήματα που προκαλεί ο ηθικός κίνδυνος (Stiglitz and Weiss, 1981). 
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Όπως έδειξαν οι Degryse et al. (2012), οι ΜΜΕ χρησιμοποιούν τα πάγια 

στοιχεία τους ως εγγυήσεις για να μετριάσουν το βαθμό πιστωτικού κίνδυνου που τις 

χαρακτηρίζει και να προσελκύσουν ευκολότερα τραπεζική χρηματοδότηση.  

Οι Atanasova and Wilson (2004), έδειξαν ότι, στο Ηνωμένο Βασίλειο τα πάγια 

στοιχεία επιτρέπουν στις τράπεζες να προσφέρουν ευκολότερα χρηματοδότηση προς 

ΜΜΕ. Επομένως, είναι αναμενόμενο επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν πάγια με υψηλή 

αξία υποθήκευσης να έχουν τη δυνατότητα ευκολότερης άντλησης εξωτερικής 

χρηματοδότησης. Επομένως: 

Υ5: Η χρήση τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται θετικά με την παροχή 

ενυπόθηκων εγγυήσεων. 

Η εμπορευματική πίστωση αποτελεί για τις ΜΜΕ, συχνά μία εναλλακτική πηγή 

χρηματοδότησης που χρησιμοποιούν εξαιτίας της περιορισμένης πρόσβασης τους σε 

τραπεζικό δανεισμό (Emery, 1984, Petersen & Rajan, 1994, Danielson & Scott, 2004). 

Επιπλέον, άλλες έρευνες (π.χ. Smith 1987, Atanasova & Wilson, 2003), υποστήριξαν ότι 

αλλαγές στις μακροοικονομικές συνθήκες επηρεάζουν τη σχετική χρήση της 

εμπορευματικής πίστωσης και τραπεζικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Για παράδειγμα, 

οι αυστηρές νομισματικές-δημοσιονομικές πολιτικές επιδεινώνουν τους περιορισμούς 

της τραπεζικής πίστωσης που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και έτσι αναγκάζονται να 

βασιστούν όλο και περισσότερο στην εμπορευματική πίστωση. 

Η υπόθεση ύπαρξης ασύμμετρης πληροφόρησης στις χρηματοοικονομικές 

αγορές χρησιμοποιείται επίσης και για την εξήγηση της χρήσης εμπορευματικής 

πίστωσης από τις ΜΜΕ. Όπως αναφέρει ο Schwartz (1974), επιχειρήσεις με ευκολότερη 

πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση και χαμηλότερο κόστος δανεισμού έχουν τη 

δυνατότητα να προσφέρουν εμπορευματική πίστωση σε επιχειρήσεις με περιορισμένη 

πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές κεφαλαίου. Σύμφωνα με τους Biais and Gollier (2004), 

οι πάροχοι εμπορευματικής πίστωσης ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν μικρότερα 

προβλήματα ασύμμετρης πληροφόρησης στη διαδικασία αυτή από ότι οι τράπεζες, 

επειδή έχουν τη δυνατότητα να αντλούν περισσότερες πληροφορίες για τους πελάτες 

τους και να διαχειρίζονται καλύτερα τους ηθικούς κινδύνους. Έτσι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν αυτό το πληροφοριακό πλεονέκτημα για να τους χρηματοδοτήσουν με 

τη μορφή της εμπορευματικής πίστωσης. 

Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με τους Demircuc-Kunt & Maksimovic (2001), η 

εμπορευματική πίστωση μπορεί να χαρακτηριστεί είτε ως υποκατάστατο είτε ως 
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συμπληρωματικό είδος χρηματοδότησης σε σχέση με τη τραπεζική χρηματοδότηση. 

Ειδικότερα, σε λιγότερο αναπτυγμένες χρηματοοικονομικές αγορές, οι ΜΜΕ 

υποκαθιστούν τον τραπεζικό δανεισμό (στον οποίο δεν έχουν εύκολη πρόσβαση), με 

εμπορευματική πίστωση. Σε αυτή την περίπτωση η χρήση τραπεζικών δανείων 

σχετίζεται αρνητικά με τη χρήση εμπορευματικής πίστωσης. Αντίθετα, σε κράτη με 

ανεπτυγμένα χρηματοοικονομικά συστήματα, οι πιο διαφανείς επιχειρήσεις αποκτούν 

χρηματοδότηση από τις τράπεζες και παρέχουν εμπορευματική πίστωση σε άλλες που 

δεν έχουν πρόσβαση σε εξωτερικό δανεισμό. Αυτό συμβαίνει ενδεχομένως, διότι οι 

επιχειρήσεις-πιστωτές έχουν καλύτερη εποπτεία και πληροφόρηση για τους πελάτες 

τους από ότι οι τράπεζες. Σε αυτή τη περίπτωση είναι αναμενόμενο η εμπορευματική 

πίστωση να σχετίζεται θετικά με τη τραπεζική χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις. 

Επιπλέον, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τις τράπεζες εξαρτάται από μία 

σειρά παραγόντων που εξασφαλίζουν τη μείωση της ασύμμετρης πληροφόρησης. Έτσι, 

όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις των θεωρήσεων που εξετάσαμε, ΜΜΕ οι 

οποίες έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από άλλες, έχουν ωριμάσει ηλικιακά αλλά και 

μπορούν να υποθηκεύσουν πάγια στοιχεία τους, είναι πιο αξιόπιστες και επιτυγχάνουν 

ευκολότερη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Ακολουθώντας τους Garcia-Teruel & 

Martinez-Solano (2010), εξετάζουμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τη χρήση τραπεζικής χρηματοδότησης σε συνθήκες όπου ισχύει ο 

συμπληρωματικός χαρακτήρας της εμπορευματικής πίστωσης. Έτσι, με βάση την 

υπόθεση της υποκατάστασης έχουμε: 

Υ6α: Η χρήση της τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται αρνητικά με την χρήση 

της εμπορευματικής πίστωσης. 

Με βάση την άποψη που υποστηρίζει την συμπληρωματική σχέση των δύο 

πηγών χρηματοδότησης καταλήγουμε στην υπόθεση: 

Υ6ά: Η χρήση της τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται θετικά με το ύψος της 

καθαρής εμπορευματικής πίστωσης που παρέχει η επιχείρηση. 

Η βελτίωση των συνθηκών στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, είναι 

αναμενόμενο να επιφέρει και βελτίωση των συνθηκών τραπεζικής χρηματοδότησης των 

ΜΜΕ. Ειδικότερα, στην περίπτωση των Ελληνικών ΜΜΕ τις τελευταίες δεκαετίες, 

πέρα από την μείωση των επιτοκίων δανεισμού παρατηρήθηκε μία σειρά θετικών 

μεταβολών και σε άλλους παράγοντες που οδήγησαν σε αυξητική μετατόπιση της 

καμπύλης ζήτησης για τραπεζική χρηματοδότηση.  
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 Η συμμετοχή της Ελλάδος στην ζώνη του ευρώ οδήγησε την Ελληνική 

οικονομία σε μία περίοδο νομισματικής σταθερότητας, χαμηλών και σταθερών 

επιτοκίων δανεισμού αλλά και αυξανόμενου ανταγωνισμού μέσα στον τραπεζικό τομέα 

δημιουργώντας ένα ευνοϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον για τις Ελληνικές ΜΜΕ. 

Επιπλέον, πέρα από την μείωση των επιτοκίων δανεισμού παρατηρήθηκε μία σειρά 

θετικών μεταβολών και σε άλλους παράγοντες που οδήγησαν σε μετατόπιση της 

καμπύλης ζήτησης για τραπεζική χρηματοδότηση. Η αύξηση της παραγωγικότητας των 

Ελληνικών επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα συμμετοχής τους σε μία μεγαλύτερη και 

ενιαία αγορά με μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών, ο χαμηλότερος συναλλαγματικός 

κίνδυνος που αντιμετώπιζαν εξαιτίας της υιοθέτησης του ευρώ, οι προσδοκίες που 

δημιουργήθηκαν αλλά και η αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών έδωσαν 

επιπλέον ώθηση στην ανάγκη χρήσης περισσότερης τραπεζικής χρηματοδότησης.  

Από την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή των πιστωτών, η αύξηση των 

τραπεζικών ιδρυμάτων οδήγησε τις τράπεζες στην ανάγκη για διεύρυνση του 

πελατολογίου τους. Οι τεχνολογικές βελτιώσεις επέτρεψαν τα τραπεζικά ιδρύματα να 

ελέγχουν καλύτερα το πιστωτικό κίνδυνο των πελατών τους. Η μείωση του 

διατραπεζικού επιτοκίου δανεισμού αλλά και οι προσδοκίες των τραπεζών για τη πορεία 

της Ευρωπαϊκής οικονομίας έδωσαν ώθηση στη χρηματοδοτική πολιτική τους. Έτσι, 

παρατηρήθηκε μία ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς για δάνεια. Επομένως, η 

επόμενη υπόθεση είναι:  

Υ7: Η χρήση της τραπεζικής χρηματοδότησης εξαρτάται θετικά από τη βελτίωση 

των χρηματοοικονομικών συνθηκών. 

Σύμφωνα με τη Rodriguez (2006), το κόστος δανεισμού αποτελεί ένα σημαντικό 

προσδιοριστικό παράγοντα της ικανότητας πρόσβασης μιας επιχείρησης σε τραπεζικό 

δανεισμό η άλλη μορφή εξωτερικής χρηματοδότησης. Ειδικότερα για τις ΜΜΕ, το 

κόστος τραπεζικού δανεισμού είναι υψηλότερο σε σχέση με τις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις και περιορίζει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη τραπεζική χρηματοδότηση 

(Schiffer & Weder 2001, Beck et al. 2005,). Πιο συγκεκριμένα, οι ΜΜΕ έχουν 

λιγότερες αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης (π.χ. ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), 

όπως επίσης και μικρότερο ιστορικό δραστηριότητας. Έτσι οι δανειστές επιθυμούν 

υψηλότερες τραπεζικές προμήθειες από αυτές τις επιχειρήσεις σε σχέση με τις 

μεγαλύτερες. Επομένως η επόμενη υπόθεση είναι:  
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Υ8: Η χρήση της τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται αρνητικά με το κόστος 

χρηματοδότησης.  

Η εξωτερική χρηματοδότηση αυξάνει τη διακύμανση του καθαρού κέρδους για 

μία επιχείρηση. Εταιρείες οι οποίες έχουν υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο, όπως οι ΜΜΕ, 

μπορούν να μειώσουν την αστάθεια που παρατηρείται στα καθαρά τους κέρδη, 

μειώνοντας την εξωτερική τους χρηματοδότηση (Ozkan, 2001, Psilaki & Daskalakis, 

2008). Έτσι, ο κίνδυνος και ο εξωτερικός δανεισμός αναμένεται να έχουν αρνητική 

συσχέτιση σύμφωνα με τις αιτιάσεις της ΘΙΤΚΕ. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρήσεις με 

ασταθή κέρδη τείνουν να συσσωρεύουν κεφάλαια προκειμένου να αποφύγουν αδυναμία 

επενδυτικών κινήσεων στο μέλλον. Έτσι:  

Υ9: Η χρήση συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται αρνητικά με το 

βαθμό πιστωτικού κινδύνου της επιχείρησης. 

Εκτός από τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση 

τραπεζικής χρηματοδότησης, υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες αλλά και 

διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήματος που επιβάλλουν πολλές 

φορές επιπλέον περιορισμούς στη πρόσβαση των ΜΜΕ στη τραπεζική χρηματοδότηση. 

Έτσι, μεταξύ άλλων, το μέσο τραπεζικό μέγεθος, το επίπεδο του τραπεζικού 

ανταγωνισμού, ο βαθμός της κρατικής παρέμβασης στον τραπεζικό τομέα, επηρεάζουν 

σημαντικά τη πρόθεση των τραπεζών για χρηματοδότηση προς τις ΜΜΕ. 

Στην ενότητα που ακολουθεί, εξετάζονται ξεχωριστά οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες της προσφοράς και ζήτησης τραπεζικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ. 

 

6.2 Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς και της ζήτησης τραπεζικής 

χρηματοδότησης των ΜΜΕ: Υποθέσεις προς εμπειρική διερεύνηση 

 

Οι ΜΜΕ βασίζονται κυρίως για εξωτερική χρηματοδότηση στον τραπεζικό δανεισμό 

εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης τους σε αγορές κεφαλαίου (Beck & Demirguc-Kunt 

A. 2006). Παρόλα αυτά, και η προσφορά τραπεζικής χρηματοδότησης είναι συχνά 

περιορισμένη εξαιτίας της αδιαφάνειας που χαρακτηρίζει τη λειτουργία των ΜΜΕ: 

μικρές επιχειρήσεις με δυνατότητα να επενδύσουν σε κερδοφόρα σχέδια ενδεχομένως 

να μη το καταφέρουν διότι οι τράπεζες δεν μπορούν να αξιολογήσουν ικανοποιητικά 

την ποιότητα του επενδυτικού σχεδίου τους ή γιατί δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ότι τα 

δάνεια θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που χορηγήθηκαν. Έτσι, οι τραπεζικοί 

οργανισμοί είναι διστακτικοί να χορηγήσουν δάνεια σε αυτού τους είδους τις 
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επιχειρήσεις. O υψηλός βαθμός ασύμμετρης πληροφόρησης που χαρακτηρίζει τις ΜΜΕ 

οφείλεται κυρίως στη μικρή διαθέσιμη πληροφόρηση σχετικά με τη χρηματοοικονομική 

απόδοση τους. Όπως π.χ. αναφέρουν οι Bass & Schrooten, (2005), η υποχρέωση 

δημοσίευσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων από το νόμο για τις ΜΜΕ είναι 

συνήθως πολύ μικρή.  

Από την άλλη πλευρά, προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωση τους αλλά και 

την ανάπτυξη τους, οι ΜΜΕ έχουν την ανάγκη χρηματοδότησης. Είναι γνωστό, ότι η 

κύρια πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης είναι η τραπεζική, κυρίως γιατί δεν έχουν την 

πολυτέλεια να στραφούν, όπως οι μεγαλύτερες, σε άλλες πιστωτικές λύσεις όπως το 

χρηματιστήριο. Η αδιαφάνεια που τις χαρακτηρίζει όμως καθιστά πολλές φορές τη 

ζήτηση τραπεζικών δανείων ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο. 

Έχοντας ως σκοπό να διερευνηθούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες της 

προσφοράς και της ζήτησης τραπεζικής χρηματοδότησης υπό τις συνθήκες ασύμμετρης 

πληροφόρησης που διέπουν τις σχέσεις τραπεζών και ΜΜΕ αλλά και η επίδραση που 

είχε η είσοδος του ευρώ στην Ελληνική οικονομία η παρούσα διδακτορική διατριβή 

προσπαθεί να επιβεβαιώσει τις παρακάτω υποθέσεις, ακολουθώντας τη σχετική 

βιβλιογραφία (Atanasova & Wilson, 2004, Carbo-Valverde et al., 2009). 

 

i. Πρόσφορα της τραπεζικής χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ 

Με βάση τη σχετική θεωρία οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς 

τραπεζικής χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ είναι: 

 

α. Προσφερόμενες ενυπόθηκες εγγυήσεις 

Η προσφορά τραπεζικής πίστωσης προς τις επιχειρήσεις, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από την ύπαρξη των ενυπόθηκων εγγυήσεων που έχουν τη δυνατότητα να προφέρουν οι 

επιχειρήσεις. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν και οι Berger & Udell (1998), οι ενυπόθηκες 

εγγυήσεις αποτελούν σημαντικά εργαλεία που επιτρέπουν τα πιστωτικά ιδρύματα να 

προσφέρουν χρηματοδότηση στις ΜΜΕ ξεπερνώντας με αυτό τον τρόπο τα προβλήματα 

της ασύμμετρης πληροφόρησης. Σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου, η 

τράπεζα έχει τη δυνατότητα να εκποιήσει τα υποθηκευμένα στοιχεία της επιχείρησης 

και να ανακτήσει μέρος η ολόκληρο το ποσό του δάνειου που είχε χορηγήσει. Η 

έλλειψη ενυπόθηκων εγγυήσεων από την πλευρά των ΜΜΕ περιορίζει τελείως ή εν 

μέρει την εξωτερική τους χρηματοδότηση η οποία πραγματοποιείται με δυσμενείς για 
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αυτές όρους. Από την άλλη πλευρά οι ΜΜΕ που προσφέρουν πάγια προς υποθήκευση 

για να εξασφαλίσουν τραπεζική χρηματοδότηση ουσιαστικά δίνουν ένα σημάδι 

αξιοπιστίας στους πιστωτές (Bester, 1985, 1987). Επιπλέον, σύμφωνα με τους Boot et 

al. (1991), οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν υποθηκεύσει περιουσιακά τους στοιχεία 

προσπαθούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προκειμένου να μην χάσουν τις 

υποθήκες τους. Έτσι, η ενυπόθηκη εγγύηση μειώνει τον ηθικό κίνδυνο, διότι εξαλείφει 

τα όποια κίνητρα του δανειολήπτη να χρησιμοποιήσει το δάνειο που έχει λάβει για ένα 

πιο επικίνδυνο επενδυτικό σχέδιο του. Έτσι η επόμενη υπόθεση είναι: 

Υ10: Η προσφορά τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται θετικά με τα πάγια μιας 

ΜΜΕ.  

β. Πιστοληπτικός κίνδυνος επιχείρησης  

Ο βαθμός κίνδυνου που χαρακτηρίζει μία επιχείρηση, επηρεάζει τη διάθεση των 

τραπεζικών οργανισμών να προσφέρουν χρηματοδότηση. Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται 

με την πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων που μία επιχείρηση έχει αναλάβει έναντι 

της τράπεζας. Σύμφωνα με τους Ooghe et al. (1995), η κύρια αιτία για το κίνδυνο 

αθέτησης είναι η προβληματική διοίκηση των επιχειρήσεων. Ειδικότερα για τις ΜΜΕ, ο 

κίνδυνος αθέτησης είναι πιο έντονος, γιατί όπως έχει ήδη αναφερθεί οι ιδιοκτήτες–

μάνατζερ των ΜΜΕ, έχουν τη τάση να χρησιμοποιούν τις εξωτερικές πηγές 

χρηματοδότησης σε επενδυτικά σχέδια διαφορετικά από αυτά για τα οποία αντλήθηκαν. 

Έτσι: 

Υ11: Η προσφορά τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται αρνητικά με το βαθμό 

κινδύνου που χαρακτηρίζει μία επιχείρηση. 

γ. Τραπεζικός ανταγωνισμός  

Είναι σύνηθες φαινόμενο οι τραπεζικοί οργανισμοί, να αποφεύγουν τη 

δανειοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των ΜΜΕ. Αυτό οφείλεται στον αυξημένο 

βαθμό ασύμμετρης πληροφόρησης που χαρακτηρίζει τις σχέσεις τραπεζών και ΜΜΕ 

λόγω του μεγάλου βαθμού αδιαφάνειας και της χαμηλής ποιότητας πληροφοριών που 

συνοδεύει τη λειτουργία των ΜΜΕ. Η σχετική βιβλιογραφία αναφέρει ότι, η απροθυμία 

των τραπεζικών ιδρυμάτων να χρηματοδοτήσουν τις ΜΜΕ μεγαλώνει όσο αυξάνεται 

και το μέγεθος τους όπως π.χ. στην περίπτωση τραπεζικών συγχωνεύσεων. Έτσι, λόγω 

της αυξανόμενης ολιγοπωλιακής δύναμης τους, οι μεγάλες τράπεζες αντιμετωπίζουν 

μικρότερο ανταγωνισμό μέσα στην αγορά και μπορούν να επιβάλλουν τους δικούς τους 
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όρους στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ευκολότερα (Berger, Klapper & Udell 

2001b, Bass & Schrooten 2006). Επομένως: 

Υ12: Η προσφορά τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται θετικά με την αύξηση 

του τραπεζικού ανταγωνισμού. 

 δ. Ηλικία επιχείρησης 

Τα προβλήματα αντιπροσώπευσης δεν παραμένουν σταθερά, αντίθετα 

μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ζωής μίας επιχείρησης. Είναι αναμενόμενο, νέες 

πιο αδιαφανείς επιχειρήσεις να αντλούν δύσκολα τραπεζικά δάνεια. Όσο 

ενηλικιώνονται όμως, βελτιώνουν το πιστωτικό ιστορικό τους και την δανειοληπτική 

τους ικανότητα (Cole et al., 2004, Mac an Bhaird & Lucey, 2008). Επιπλέον, σύμφωνα 

και με τους Berger & Udell (1998), μία ΜΜΕ που ενηλικιώνεται, αυξάνει τα στοιχεία 

του ενεργητικού της όπως αποθέματα, πάγια κ.λ.π. τα οποία μπορεί να τα 

χρησιμοποιήσει ως εγγυήσεις για την άντληση τραπεζικής χρηματοδότησης. Συνεπώς, 

μία μεγαλύτερη σε ηλικία ΜΜΕ έχει περισσότερες πιθανότητες να δανειοδοτηθεί από 

τα τραπεζικά ιδρύματα. Έτσι, η επόμενη υπόθεση μας είναι: 

Υ13: Η προσφορά τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται θετικά με την ηλικία της 

επιχείρησης. 

ε. Αλλαγές στο τραπεζικό περιβάλλον 

Η είσοδος του ευρώ αλλά και η διαδικασία χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης, 

βελτίωσε το επιχειρηματικό περιβάλλον των τραπεζών μειώνοντας έτσι το κόστος 

διαμεσολάβησης. Επιπλέον, η αναδιάρθρωση της τραπεζικής αγοράς που έλαβε χώρα 

κατά τη τελευταία εικοσαετία στον Ευρωπαϊκό χώρο, εξαιτίας κυρίως της αυξανόμενης 

διασυνοριακής δραστηριότητας των τραπεζών οδήγησε στην αύξηση του ανταγωνισμού 

αλλά και στη μείωση του μεριδίου αγοράς των τοπικών τραπεζικών ιδρυμάτων. Η 

βελτίωση της τραπεζικής αποτελεσματικότητας αποτελεί το αποτέλεσμα των παραπάνω 

διεργασιών. Αναμενόμενο λοιπόν ήταν για τις τράπεζες να εκμεταλλευτούν τις 

οικονομίες κλίμακας να βελτιώσουν τη γεωγραφική τους παρουσίας αλλά και τη 

ποικιλία των προϊόντων τους και υπηρεσιών. Έτσι η επόμενη υπόθεση είναι: 

Υ14. Η προσφορά τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται θετικά με την είσοδο του 

ευρώ στην ελληνική οικονομία. 

ii. Ζήτηση για τραπεζική χρηματοδότηση από τις ΜΜΕ 

Όσον αφορά τη ζήτηση τραπεζικής χρηματοδότησης από τις ΜΜΕ, οι κύριοι 

προσδιοριστικοί παράγοντες της με βάση τη σχετική θεωρία είναι: 
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α. Επίπεδο δραστηριότητας 

Το επιθυμητό ποσό τραπεζικής χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ προσδιορίζεται 

από το βαθμό δραστηριότητας τους. Σύμφωνα με τον Perez (1998), μία επιχείρηση που 

λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο δραστηριότητας, χρειάζεται περισσότερο κεφάλαιο 

κίνησης επομένως και υψηλότερη βραχυπρόθεσμη τραπεζική χρηματοδότηση. 

Επιπλέον, το υψηλότερο επίπεδο δραστηριότητας καθιστά αναγκαία την επένδυση σε 

στοιχεία του ενεργητικού όπως ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η επέκταση των 

εργοστασιακών εγκαταστάσεων κλπ. Επομένως, αυξάνεται και η ανάγκη της 

επιχείρησης για περισσότερη μακροχρόνια τραπεζική χρηματοδότηση. Έτσι η επόμενη 

υπόθεση είναι: 

Υ15: Η ζήτηση για τραπεζική χρηματοδότηση σχετίζεται θετικά με την αύξουσα 

μεταβολή του επιπέδου δραστηριότητας της επιχείρησης. 

β. Εμπορευματική πίστωση ως υποκατάστατο της τραπεζικής χρηματοδότησης 

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, η εμπορευματική πίστωση αποτελεί, παρά το 

υψηλό κόστος της, για τις ΜΜΕ μία από τις κυριότερες και πολλές φορές μοναδική 

μορφή εξωτερικής χρηματοδότησης εξαιτίας κυρίως του περιορισμού πιστώσεων που 

αντιμετωπίζουν από τα τραπεζικά ιδρύματα. Έτσι, η εμπορευματική πίστωση μπορεί να 

υποκαταστήσει την ελλιπή τραπεζική χρηματοδότηση που λαμβάνουν.  

Από την άλλη πλευρά, η τραπεζική χρηματοδότηση και η εμπορευματική 

πίστωση ενδεχομένως να λειτουργούν και ως συμπληρωματικές πηγές. Συχνά, πιο 

αξιόπιστες και διαφανείς επιχειρήσεις μπορούν ως προμηθευτές να προσφέρουν 

ευκολότερα πίστωση σε πελάτες τους από ότι τα τραπεζικά ιδρύματα. Αυτό συμβαίνει 

διότι έχουν καλύτερη πληροφόρηση για τους πελάτες τους από ότι οι τράπεζες και 

ουσιαστικά παίζουν τον ρόλο άτυπων πιστωτικών οργανισμών. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Emery (1984), το κόστος προσδιορισμού του πιστωτικού κινδύνου 

των πελατών για τις επιχειρήσεις-προμηθευτές είναι χαμηλό εξαιτίας της καθημερινής 

τους τριβής μαζί τους. Αντίθετα, η άντληση κεφαλαίων από τις τράπεζες προϋποθέτει 

υψηλά συναλλακτικά κόστη.  

Υποθέτουμε λοιπόν ότι, οι επιχειρήσεις επιθυμούν να αποκαταστήσουν την 

ακριβή πίστωση από τους προμηθευτές τους, με την πιο φτηνή τραπεζική 

χρηματοδότηση. Ετσι: 

Υ16: Η ζήτηση για τραπεζική χρηματοδότηση σχετίζεται αρνητικά με τη χρήση της 

εμπορευματικής πίστωσης. 
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γ. Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης 

Η ΘΙΤΚΕ υποστηρίζει ότι, μία επιχείρηση ακολουθεί μία συγκεκριμένη σειρά 

όταν επιλέγει χρηματοοικονομικούς πόρους. Οι επιχειρήσεις προτιμούν πρώτα τις 

εσωτερικές χρηματοοικονομικές πηγές και μόλις αυτές οι πηγές γίνουν ανεπαρκείς τότε 

στρέφονται σε εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης όπως είναι η τραπεζική. Οι ΜΜΕ, 

σύμφωνα με τους Berger & Udell (1998), χαρακτηρίζονται από έναν οικονομικό κύκλο 

ανάπτυξης (financial growth). Έτσι, οι ΜΜΕ που αναπτύσσονται, χρειάζονται 

περισσότερες πηγές κεφαλαίου από αυτές που διαθέτουν προκειμένου να 

χρηματοδοτήσουν την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και επομένως στρέφονται 

στη τραπεζική χρηματοδότηση. Επομένως, η επόμενη υπόθεση είναι: 

Υ17: Η ζήτηση για τραπεζική χρηματοδότηση είναι αντιστρόφως ανάλογη του 

βαθμού διαθεσιμότητας των εσωτερικών πηγών κεφαλαίου για τις ΜΜΕ. 

γ. Μέγεθος επιχείρησης 

Το μέγεθος μία επιχείρησης σχετίζεται με τη τραπεζική χρηματοδότηση. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι πιο διαφανείς σε 

σχέση με τις μικρότερες, επειδή η ποιότητα της πληροφορίας που μπορούν να 

διαθέσουν για τη λειτουργία τους είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή των μικρότερων. 

Επιπλέον οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν στοιχεία του ενεργητικού τα οποία και 

μπορούν να υποθηκεύσουν προκειμένου να μετριάσουν τα προβλήματα 

αντιπροσώπευσης που παρατηρούνται στις συναλλαγές τους με τις τράπεζες. Έτσι 

μειώνονται τα προβλήματα ασύμμετρης πληροφόρησης με αποτέλεσμα να αποκτούν και 

ευκολότερη πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση. 

Ένα μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής έρευνας, έχει επιβεβαιώσει αυτή τη θετική 

σχέση μεταξύ του μεγέθους μίας επιχείρησης και της τραπεζικής χρηματοδότησης (π.χ. 

Michaelas, Chittenden & Poutziouris 1998, Hall, Hutchinson & Michaelas 2000, 

Sogorb-Mira 2005). Βασιζόμενοι στα παραπάνω, υποθέτουμε λοιπόν ότι: 

Υ18: Η ζήτηση για τραπεζική χρηματοδότηση σχετίζεται θετικά με το μέγεθος της 

επιχείρησης. 

Εκτός από τις παραπάνω μεταβλητές, χρησιμοποιήθηκαν και μεταβλητές που 

αναφέρονται σε διαφορετικούς κλάδους επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τους Rajan & 

Zingales (1998), διαφορετικοί κλάδοι επιχειρήσεων έχουν και διαφορετικές ανάγκες για 

εξωτερική χρηματοδότηση εξαιτίας τεχνολογικών λόγων. Επιπλέον, σύμφωνα και με 

τους Beck & Levine (2002), η ζήτηση για εξωτερική χρηματοδότηση από μια 
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επιχείρηση, εξαρτάται από το είδος και το χρόνο ολοκλήρωσης ενός επενδυτικού 

σχεδίου και από τη περίοδο χρηματοδότησης του πριν τη αναμενόμενη απόδοση και 

είσπραξη χρημάτων από τη λειτουργία του. Έτσι, στη παρούσα εργασία διακρίνονται 4 

κλάδοι επιχειρήσεων: Τρόφιμα, Λιανική-Χοντρική, Υπηρεσίες και Μεταποίηση. Η 

τελευταία παραλείπεται από το οικονομετρικό μοντέλο. Επιπλέον ακολουθώντας 

προηγούμενες μελέτες (Atanasova & Wilson, 2004), στην πλευρά της ζήτησης μπαίνει 

και το κόστος δανεισμού για το οποίο αναμένουμε να μειώνει την ζήτηση για τραπεζική 

χρηματοδότηση όσο αυτό αυξάνεται. 

 

6.3 Εμπειρική διερεύνηση της χρήσης της τραπεζικής χρηματοδότησης από τις 

ΜΜΕ: Το χρησιμοποιούμενο υπόδειγμα 

 

Προκειμένου να εκτιμηθεί το οικονομετρικό υπόδειγμα σχετικά με τη χρήση της 

τραπεζικής χρηματοδότησης από τις ΜΜΕ του δείγματος, χρησιμοποιείται η μέθοδος 

των ελαχίστων τετραγώνων σε δεδομένα πάνελ. Tα δεδομένα πάνελ είναι ένα σύνολο 

δεδομένων όπου το διαστρωματικό δείγμα απεικονίζεται διαχρονικά. Ως διαστρωματική 

μονάδα ορίζονται οι επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και η χρονική διάσταση εξέτασης αφορά την 

περίοδο από το 1992 έως και το 2009.  

Σύμφωνα με τον Hsiao (2014), τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση των 

πάνελ δεδομένων σε σχέση με τις απλές χρονολογικές ή διαστρωματικές σειρές είναι 

ότι: 

1. Μειώνεται η πολυσυγγραμικότητα μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών, 

αντιμετωπίζεται το πρόβλημα του μεροληπτικού σφάλματος και βελτιώνεται κατ αυτό 

τον τρόπο η ακρίβεια των οικονομετρικών υπολογισμών. 

2. Λαμβάνεται υπ’ όψιν σε μεγαλύτερο βαθμό η ατομική ανομοιογένεια κάθε 

επιχείρησης. 

3. Αυξάνεται η δυνατότητα ανάλυσης της διαδικασίας και της δυναμικής προσαρμογής 

των δεδομένων διαχρονικά, ενώ παράλληλα διατηρείται η ατομική ετερογένεια στα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. 

4. Επιτρέπει την εξειδίκευση περισσότερων θεωρητικών μοντέλων για την εξέταση της 

συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. 

Στην παρούσα έρευνα, η ανάλυση της συμπεριφοράς των ΜΜΕ ως προς την 

χρήση τραπεζικής χρηματοδότησης εξετάζεται με τη βοήθεια ενός εμπειρικού 

υποδείγματος ζήτησης δανείων. Συγκεκριμένα, εξετάζουμε τους προσδιοριστικούς 
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παράγοντες α) της βραχυπρόθεσμης, β) της μακροπρόθεσμης και γ) της συνολικής 

τραπεζικής χρηματοδότησης. Επομένως οι εξαρτημένες μεταβλητές του υποδείγματος 

είναι κατά περίπτωση: 

 Η βραχυχρόνια τραπεζική χρηματοδότηση (Lt
s), υπολογισμένη ως ο λόγος της 

βραχυχρόνιας τραπεζικής πίστωσης ως προς το σύνολο του ενεργητικού. 

 Η μακροχρόνια τραπεζική χρηματοδότηση (Lt
l), υπολογισμένη ως ο λόγος της 

μακροχρόνιας τραπεζικής πίστωσης ως προς το σύνολο του ενεργητικού. 

 Η συνολική τραπεζική χρηματοδότηση (Lt
Τ), υπολογισμένη ως ο λόγος της 

συνολικής τραπεζικής πίστωσης ως προς το σύνολο του ενεργητικού. 

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εμπειρικές έρευνες (Mac an Bhaird & Lucey, 

2008, Baas & Schrooten 2006, Atanasova & Wilson, 2004, Schiffer & Weder, 2001, 

Ozkan, 2001, Michaelas et al., 1999 κ.α.), η χρήση της βραχυπρόθεσμης τραπεζικής 

χρηματοδότησης είναι συνάρτηση του κόστους χρηματοδότησης, της ηλικίας, του 

μεγέθους, των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (κερδοφορία και εμπορευματική 

πίστωση), της ρευστότητας και της ανάπτυξης της επιχείρησης. 

Παρομοίως, σύμφωνα με σχετικές έρευνες (Degryse et al., 2012, Psilaki & 

Daskalakis, 2008, Beck et al. 2006, 2005, Atanasova & Wilson, 2003 κ.α.), η χρήση της 

μακροχρόνιας τραπεζικής είναι συνάρτηση του κόστους χρηματοδότησης, της ηλικίας, 

του μεγέθους, του πιστωτικού κινδύνου, των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, 

των ενυπόθηκων στοιχείων και της καθαρής εμπορευματικής πίστωσης. 

Τέλος, η χρήση της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης είναι συνάρτηση του 

κόστους δανεισμού, της ηλικίας, του μεγέθους, του πιστωτικού κινδύνου, της 

ανάπτυξης, των ενυπόθηκων στοιχείων, των εναλλακτικών πηγών, 

Άρα, τα εμπειρικά υποδείγματα που εκτιμώνται εδώ έχουν τη μορφη: 

Lt
s = b0 + b1D1 + b2COBADit + b2LAGEit + b3LSALESit + b4CVRFit + 

b5ASSETGROWTHit + b6STORit + b7TRCASit + b8ROAit + b9QUICKRit + 

b10D1*TRCASit + b11D1*LSALESit + b12D1*COBADit + b13D1*ROAit + eit                                                                                                  

           (6.1) 

Lt
l = e0 + e1D1 + e2COBADit  + e3LAGEit + e4LSALESit + e5CVRFit + 

e6ASSETGROWTHit + e7PAGR it + e8TRCASit + e9ROAit + e10NETTCit + e11D1*COBADit 

+ e12D1*NETTCit + b13D1*PAGRit + uit        (6.2) 
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Lt
Τ = x0 + x1D1 + x2COBADit + x3LAGEit + x4LSALESit + x5 CVRFit + 

x6ASSETGROWTHit + x7PAGRit + x8TRCASit + x9ROAit + x10NETTCit + x11D1*TRCASit 

+ x12D1*LSALESit + x13D1*COBADZit + x14D1* CVRFit + yit      (6.3) 

Όπου,  

Lt
s, ο λόγος της βραχυχρόνιας τραπεζικής πίστωσης ως προς το σύνολο του 

ενεργητικού.  

Lt
l, ο λόγος της μακροχρόνιας τραπεζικής πίστωσης ως προς το σύνολο του 

ενεργητικού. 

Lt
Τ, ο λόγος της συνολικής τραπεζικής πίστωσης ως προς το σύνολο του ενεργητικού 

(άθροισμά της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης τραπεζικής δανειοδότησης).  

COBAD, Το κόστος δανεισμού: είναι ο λόγος των ετήσιων χρηματοοικονομικών εξόδων 

της επιχείρησης προς τον μέσο όρο των συνολικών υποχρεώσεων προς τις τράπεζες 

αρχής και τέλους έτους. 

LAGE, H ηλικία της επιχείρησης: Χρησιμοποιείται ο λογάριθμος της συνολικής ηλικίας 

της εταιρείας το έτος 2009. 

ASSETGROWTH, H ανάπτυξη της επιχείρησης: είναι η μεταβολή του ενεργητικού της 

επιχείρησης. 

ROA, Εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης: O λόγος των ετήσιων κερδών της επιχείρησης 

προ φόρων προς το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησης.  

QUICKR, Ρευστότητα: O λόγος κυκλοφορούντος ενεργητικού μείον τα αποθέματα προς 

τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

LSALES, To μέγεθος της επιχείρησης: υπολογίζεται ως ο λογάριθμος των συνολικών 

πωλήσεων της επιχείρησης. 

D1, Ψευδομεταβλητή, οποία ελέγχει την ύπαρξη αλλαγής στη χρηματοδοτική 

συμπεριφορά των ΜΜΕ μετά την είσοδο της Ελλάδος στην ευρωζώνη. Έχει τη τιμή 

0 για την προ ευρώ περίοδο (1992-2000) και την τιμή 1 για την μετά ευρώ περίοδο 

(2001-2009). 

CVRF, βαθμός κινδύνου της επιχείρησης: υπολογίζεται ως ο λόγος των 

χρηματοοικονομικών εξόδων της προηγούμενης χρονιάς προς το σύνολο των 

κερδών προ φόρων της προηγούμενης χρονιάς. 

PAGR και STOR, Ενυπόθηκες εγγυήσεις: χρησιμοποιούμε δυο διαφορετικούς τρόπους 

μέτρησης των ενυπόθηκων εγγυήσεων. Ο πρώτος υπολογίζεται ως ο λόγος των 
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ενσώματων ακινητοποιήσεων ως προς το σύνολο του ενεργητικού για την 

περίπτωση της συνολικής και της μακροχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης. Ο 

δεύτερος υπολογίζεται ως ο λόγος των αποθεμάτων37 ως προς το σύνολο του 

ενεργητικού για τη περίπτωση της βραχυχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης. 

TRCAS, Χρήση εμπορευματικής πίστωσης: Υπολογίζεται ως ο λόγος των λογαριασμών 

πληρωτέων προς το σύνολο του ενεργητικού της προηγούμενης χρονιάς  

NETTC, Παροχή καθαρής εμπορευματικής πίστωσης: Υπολογίζεται ως ο λόγος της 

καθαρής παρεχόμενης πίστωσης προς το σύνολο των πωλήσεων (λογαριασμοί 

εισπρακτέοι μείον τους λογαριασμούς πληρωτέους προς τις πωλήσεις).  

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι, η εμπειρική αξιολόγηση της επίπτωσης της 

εισόδου στην ευρωζώνη γίνεται με τη χρήση ψευδομεταβλητής. Συγκεκριμένα, 

εξετάζεται η πιθανή μετατόπιση του σταθερού όρου του υποδείγματος κατά τη μετά 

ευρώ περίοδο καθώς και η πιθανή μεταβολή στους εκτιμημένους συντελεστές των 

βασικών ανεξάρτητων μεταβλητών του υποδείγματος. Έτσι, η χρήση της 

ψευδομεταβλητής σκοπεύει να τεκμηριώσει την πιθανή ή όχι επίδραση της συμμετοχής 

της Ελλάδος στην ευρωζώνη πάνω στην χρήση τραπεζικής χρηματοδότησης από τις 

Ελληνικές ΜΜΕ. 

6.4 Η μεθοδολογία των Σταθερών και Τυχαίων Επιδράσεων 

 

Η εκτίμηση υποδειγμάτων δεδομένων με πάνελ μπορεί να γίνει με τη χρήση επιδράσεων 

που αφορούν είτε μόνο τα διαστρωματικά στοιχεία, είτε μόνο τις χρονικές περιόδους, 

είτε και τα δύο. Οι επιδράσεις αυτές μπορεί να είναι ή σταθερές ή τυχαίες. Όσον αφορά 

στο υπόδειγμα των σταθερών επιδράσεων αυτό υποθέτει διαφορετικό σταθερό όρο για 

κάθε διαστρωματικό στοιχείο ή/και για κάθε χρονική περίοδο.  

Η χρησιμοποίηση του μοντέλου των Σταθερών Επιδράσεων στα διαστρωματικά 

στοιχεία βασίζεται στην υπόθεση ότι χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την κάθε 

διαστρωματική μονάδα (π.χ. επιχείρηση), ξεχωριστά και είναι σταθερά διαχρονικά 

απαιτούν την χρήση διαφορετικού σταθερού όρου (αi) για κάθε μονάδα. Έτσι το 

υπόδειγμα (πολυμεταβλητό) των σταθερών επιδράσεων γίνεται: 

yit = αi + b1x1it +…….bkxkit + uit 

i = 1,2,…….N 

                                                 
37 Βλέπε Degryse et al. (2009), p:18  
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t = 1,2,…….T 

όπου αi οι άγνωστες σταθερές επιδράσεις και x1..........xk οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές. Επίσης υποτίθεται ότι uit ~ IN (O, σ2 ). 

Οι σταθερές επιδράσεις απομακρύνουν την επίδραση αυτών των αμετάβλητων 

χαρακτηριστικών και έτσι μπορεί να εκτιμηθεί η επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής 

πάνω στην εξαρτημένη μεταβλητή.  

Από την άλλη πλευρά, το μοντέλο των Τυχαίων Επιδράσεων υποθέτει ότι τα αi 

του παραπάνω υποδείγματος είναι τυχαίες μεταβλητές αντί σταθερές. Με το αi τυχαία 

μεταβλητή το σύνθετο σφάλμα του υποδείγματος είναι vit και το υπόδειγμα γράφεται: 

yit = bix1it +…….bkxkit + vit 

όπου vit = αi + uit 

με την υπόθεση ότι αi και uit είναι ανεξάρτητα και ομοιόμορφα κατανεμημένα 

δηλαδή: αi ~ ΙΙD(0, σα
2) και uit ~ IID(0, σα

2). 

Η βασική υπόθεση του υποδείγματος των τυχαίων επιδράσεων είναι λοιπόν, η 

υπόθεση ότι το αi είναι ανεξάρτητο από όλες τις ερμηνευτικές μεταβλητές x1..........xk για 

όλες τις χρονικές περιόδους. Παραβίαση της υπόθεσης αυτής κάνει την εκτίμηση του 

υποδείγματος των τυχαίων επιδράσεων μεροληπτική και σε αυτήν την περίπτωση θα 

πρέπει να γίνεται χρήση του υποδείγματος των σταθερών επιδράσεων. 

Άρα, προκειμένου να αποφασιστεί πια από τις δύο μεθόδους πρέπει να επιλεχθεί 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Hausman Test (Hausman, 1978). Η μηδενική υπόθεση 

είναι ότι οι μη παρατηρούμενες επιδράσεις δεν συσχετίζονται με τις ερμηνευτικές 

μεταβλητές. Δηλαδή: 

Ηο = ai δεν συσχετίζονται με τις x1t……….. xkt  

Η1 = ai συσχετίζονται με τις x1t……….. xkt  

Εάν δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση τότε το μοντέλο των Τυχαίων 

Επιδράσεων είναι προτιμότερο αφού ο εκτιμητής γενικευμένων ελάχιστων τετραγώνων 

είναι συνεπής και αποτελεσματικός. Από την άλλη μεριά, αν η μηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται τότε θα πρέπει να εφαρμόζεται το μοντέλο των Σταθερών επιδράσεων. 
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 6.5  Εμπειρική διερεύνηση της ζήτησης και προσφοράς τραπεζικής 

χρηματοδότησης: το υπόδειγμα 

 

Στην παρούσα εργασία, η ανάλυση της συμπεριφοράς των ΜΜΕ και των τραπεζικών 

ιδρυμάτων ως προς την τραπεζική χρηματοδότηση εξετάζεται με τη βοήθεια ενός 

εμπειρικού υποδείγματος ζήτησης και προσφοράς δανείων. Ακολουθώντας τη σχετική 

βιβλιογραφία (π.χ. Atanasova & Wilson, 2004), διαμορφώσαμε ένα μοντέλο ζήτησης 

και προσφοράς για τη τραπεζική χρηματοδότηση. Η ζήτηση για τραπεζική 

δανειοδότηση Ld θεωρείται ότι είναι αρνητική συνάρτηση του κόστους δανεισμού και 

του βαθμού χρήσης εναλλακτικής χρηματοδότησης και θετική συνάρτηση του μεγέθους 

της επιχείρησης και του επιπέδου δραστηριότητας της. Από την άλλη πλευρά, η 

προσφορά δανείων από τις τράπεζες θεωρείται ως θετική συνάρτηση του κόστους 

δανεισμού, του μεγέθους, του ύψους των ενυπόθηκών εγγυήσεων της επιχείρησης και 

του περιθωρίου επιτοκίου δανεισμού και αρνητική συνάρτηση του βαθμού κινδύνου 

που χαρακτηρίζει την επιχείρηση. Έτσι το μοντέλο ζήτησης και προσφοράς που 

χρησιμοποιήθηκε είναι το εξής: 

 

Lt
d = f (κόστος δανεισμού, μέγεθος, δραστηριότητα, εναλλακτική χρηματοδότηση) 

Lt
s = f(κόστος δανεισμού, κίνδυνος, ενυπόθηκες εγγυήσεις, χρηματοοικονομικές 

συνθήκες) 

L= Ld = Ls 

 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στο οικονομετρικό μοντέλο είναι οι εξής: 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή της εξίσωσης ζήτησης και προσφοράς: L είναι ο λογάριθμος της 

συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης (βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) προς τις 

επιχείρησης του δείγματος. 

 

Κόστος δανεισμού (COBAD): Είναι ο λόγος των ετήσιων χρηματοοικονομικών εξόδων 

της επιχείρησης προς το μέσο όρο των συνολικών υποχρεώσεων αρχής και τέλους 

χρόνου προς τις τράπεζες. 
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Δραστηριότητα (ASSETGROWTH): Είναι η μεταβολή του συνολικού ενεργητικού της 

επιχείρησης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (ενεργητικό μείον ενεργητικό 

προηγούμενης χρονιάς προς το ενεργητικό της προηγούμενης χρονιάς). 

 

Μέγεθος εταιρείας (LSALES): Υπολογίζεται ως ο λογάριθμος των ετήσιων πωλήσεων  

 

Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης: Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ 

είναι η εμπορευματική πίστωση και τα αδιανέμητα κέρδη. Έτσι λοιπόν στη ζήτηση 

συμπεριελήφθησαν ο λογάριθμος των λογαριασμών πληρωτέων (LTRC), και ένας 

δείκτης κερδοφορίας, συγκεκριμένα ο ROA.  

 

Κλάδος (SECF, SECS, SECRW): Επιπλέον, συμπεριλαμβάνουμε ψευδομεταβλητές οι 

οποίες υποδηλώνουν το κλάδο στον οποίο ανήκει μία επιχείρηση ως προσδιοριστικούς 

παράγοντες της ζήτησης τραπεζικής χρηματοδότησης. Έτσι, η ψευδομεταβλητή SECF 

αφορά τα τρόφιμα, η ψευδομεταβλητή SECS αφορά υπηρεσίες και τέλος, η 

ψευδομεταβλητή SECRW αναφέρεται στη λιανική-χοντρική. 

 

Εγγυήσεις (PAG): Οι ενυπόθηκες εγγυήσεις υπολογίζονται ως το σύνολο των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων της επιχείρησης. 

 

Κίνδυνος (CRVRL): ο δείκτης κάλυψης τόκων της επιχείρησης συμπεριλαμβάνεται ως 

δείκτης μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου από την πλευρά της προσφοράς. 

 

Συνθήκες τραπεζικού ανταγωνισμού (SPRI): προκειμένου να εκτιμήσουμε τις συνθήκες 

ανταγωνισμού που επικρατούν στην Ελληνική τραπεζική αγορά την τελευταία 

εικοσαετία, χρησιμοποιήσαμε το περιθώριο επιτοκίου που διαμορφώνεται ως η διαφορά 

μεταξύ του διατραπεζικού επιτοκίου δανεισμού και του επιτοκίου δανεισμού των 

Ελληνικών τραπεζών προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις. Μία αύξηση σε 

αυτό το δείκτη υποδεικνύει ενδεχομένως ότι δεν υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ 

των τραπεζών οπότε και δεν υποχρεώνονται σε μείωση του περιθωρίου τους 

προκειμένου να προσελκύσουν και άλλους πελάτες. Αντίθετα, οι τραπεζικές αγορές με 

ολιγοπωλιακό χαρακτήρα μπορούν να αυξήσουν το περιθώριο τους. 
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Επομένως, το μοντέλο της εξίσωσης ζήτησης και προσφοράς τραπεζικής 

χρηματοδότησης που χρησιμοποιήθηκε στην οικονομετρική ανάλυση συνοψίζεται ως 

εξής: 

 

Lt
d = β0 + β1 L

d
t-1 + β2COBADt + β3ASSETGROWTHt + β4LTRCt + β5ROAt + β6D1+ β7 

LSALES + β8SECF + β9SECRW + β10SECS  + uit 

 

Lt
s = γ0 + γ1 L

s
t-1 + γ2PAGt + γ3CRVRLt + γ4SPRIt+ γ5 LAGEt + γ6 D1 + uit 

 

L= Lt
d = Lt

s                                                                                                            (6.4) 

Η εκτίμηση του συστήματος εξισώσεων γίνεται με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου των 

ελαχίστων τετραγώνων σε δυο στάδια υποθέτοντας ότι η αγορά δανείων είναι σε 

ισορροπία, δηλαδή ότι η ζήτηση για τραπεζική χρηματοδότηση είναι ίση με τη 

προσφορά δανείων από τα τραπεζικά ιδρύματα. Πέραν των μεταβλητών που 

περιγράφτηκαν παραπάνω χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο τεχνητών μεταβλητών που 

αναφέρονται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων (π.χ. η ηλικία, ο 

κλάδος που ανήκουν, ο αριθμός των εργαζομένων τους, ο βαθμός χρήσης 

εμπορευματικής πίστωσης, η κερδοφορία τους), και των τραπεζικών ιδρυμάτων όπως 

πχ. το περιθώριο επιτοκίου δανεισμού. 

Τέλος και στις δύο πλευρές της εξίσωσης χρησιμοποιείται η δίτιμη 

ψευδομεταβλητή D1, η οποία παίρνει τη τιμή 0 για την περίοδο 1992-2000 (προ-ευρώ 

περίοδος) και την τιμή 1 για την περίοδο 2001-2009 (μετά ευρώ περίοδος). Με αυτή τη 

ψευδομεταβλητή, αναμένεται να εκτιμηθούν οι ενδεχόμενες επιδράσεις που είχε η 

υιοθέτηση του ευρώ στη ζήτηση και πρόσφορα της τραπεζικής χρηματοδότησης από τις 

ΜΜΕ και τα τραπεζικά ιδρύματα αντίστοιχα.  

 

6.4 Τα στατιστικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 

 

Για την εμπειρική διερεύνηση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα πάνελ από 285 Ελληνικές 

ΜΜΕ για τη χρονική περίοδο 1992-2009. Ειδικότερα, για την επιλογή των ΜΜΕ 

χρησιμοποιήθηκε, ο ορισμός της Ε.Ε. Όπως φαίνεται στον πίνακα 6.1, η Ε.Ε. (European 

Commission, 2003), κατηγοριοποιεί τις ΜΜΕ σε τρεις κατηγορίες:  

1. Στις μεσαίες επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων μεταξύ 50 έως και 249 

ατόμων και ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο ή ίσο των 50 εκατομμυρίων ευρώ 

ή ετήσιο ισολογισμό μικρότερο ή ίσο των 43 εκατομμυρίων ευρώ. 
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2. Στις μικρές επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων μεταξύ 10 έως και 49 ατόμων 

και ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο ή ίσο των 10 εκατομμυρίων ευρώ ή 

ετήσιο ισολογισμό μικρότερο ή ίσο των 10 εκατομμυρίων ευρώ. 

3. Στις πολύ μικρές (micro) επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων μικρότερο των 10 

ατόμων και ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο ή ίσο των 2 εκατομμυρίων ευρώ 

ή ετήσιο ισολογισμό μικρότερο ή ίσο των 2 εκατομμυρίων ευρώ. 

Πίνακας 6.1. Κατηγοριοποίηση ΜΜΕ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό ορισμό 

Κατηγορία 

Επιχείρησης 

Αριθμός 

Εργαζομένων 

Ετήσιος κύκλος 

εργασιών (εκατ. €). 
ή 

Ετήσιος 

Ισολογισμός 

Μεσαίες 

(medium sized) 
<250 ≤ 50 εκατ. €  ≤ 43 εκατ. € 

Μικρές (small) <50 ≤ 10 εκατ. €  ≤ 10 εκατ. € 

Πολύ μικρές 

(micro) 
< 10 ≤ 2 εκατ. €  ≤ 2 εκατ. € 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006). 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έρευνα αντλήθηκαν από τις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 285 μικρών και μεσαίων Ελληνικών επιχειρήσεων. Η 

συλλογή στοιχείων έγινε για τη χρονική περίοδο 1992 έως και 2009, από την βάση 

δεδομένων της Hellastat, της ICAP και τα τεύχη των ΑΕ-ΕΠΕ της εφημερίδας της 

κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Ειδικότερα, στην εμπειρική έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα 

από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως αυτές δημοσιεύτηκαν: 

1. Από την Hellastat για την περίοδο 2001-2009. 

2. Από την ICAP για την περίοδο 1996-2000. 

3. Από το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) για την περίοδο 1992-

1995. 

Σκοπός της χρονική περιόδου που επιλέχθηκε είναι η εξέταση της αλλαγής της 

χρηματοδοτικής συμπεριφοράς των ελληνικών ΜΜΕ και τραπεζών εξαιτίας της 

συμμετοχής της Ελλάδος στην ευρωζώνη. Για αυτό το λόγο επιλέχθηκε το διάστημα 

από το 1992 έως και το 2009. Ουσιαστικά αφορά την περίοδο κατά την οποία ξεκίνησε 

η διαδικασία της απελευθέρωσης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος και επιπλέον 

σηματοδοτεί και την είσοδο του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος στην Ελληνική 

οικονομία. Έτσι, γίνεται δυνατή η ανάλυση της χρηματοδοτικής συμπεριφοράς των 

ΜΜΕ και των ελληνικών τραπεζών σε δύο υποπεριόδους, πριν και μετά την είσοδο του 

ευρώ. Στην έρευνα δεν συμπεριλήφθηκαν δεδομένα από το 2010 και μετά, λόγω των 

ιδιόμορφων χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών χαρακτηριστικών που 
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διαμορφώθηκαν εξαιτίας της έντονης δημοσιονομικής κρίσης χρέους που εμφανίσθηκε 

στην Ελλάδα από το 2010.  

Τα δεδομένα αντλήθηκαν από ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες ήταν 

διαθέσιμες για την πλειοψηφία των εξεταζόμενων επιχειρήσεων. Επιπλέον, στο 

εξεταζόμενο δείγμα δεν συμπεριελήφθησαν πολύ μικρές επιχειρήσεις λόγω έλλειψης 

ποσοτικών στοιχείων αλλά και προβλημάτων αξιοπιστίας που συνοδεύουν συνήθως τα 

λογιστικά στοιχεία των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Προκειμένου να μειωθεί ο βαθμός 

ετερογένειας, επιλέχθηκαν εταιρείες οι οποίες λειτούργησαν πριν και μετά την ένταξη 

της Ελλάδος στην ευρωζώνη. Έτσι, αναφερόμαστε σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 

οι οποίες ξεκινήσανε την δραστηριότητα τους όχι μετά το 1996. Η ομοιογένεια του 

δείγματος επιτρέπει την εξαγωγή πιο ακριβών εκτιμήσεων για τις πιθανές αλλαγές στη 

χρηματοδοτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου. Με βάση τις παραπάνω συνθήκες, η επιλογή των επιχειρήσεων ήταν τυχαία 

και αναφέρεται στους κύριους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην 

Ελληνική οικονομία με τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε όρους προστιθέμενης αξίας και 

απασχόλησης (Μεταποίηση, Τρόφιμα, Λιανικό και Χονδρικό εμπόριο και Υπηρεσίες)38 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των Ελληνικών ΜΜΕ είναι ότι η πλειοψηφία 

αυτών των επιχειρήσεων έχουν νομική μορφή που δεν τους υποχρεώνει στην 

δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων. Σύμφωνα με τον ΕOMMEX (2006), το 91% 

περίπου των ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι προσωπικές, ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες 

επιχειρήσεις. Μόνο το 5% περίπου είναι Α.Ε. και ΕΠΕ οι οποίες υποχρεώνονται από το 

νόμο να δημοσιεύσουν ετήσιες οικονομικές αναφορές (π.χ. ισολογισμούς). Το υπόλοιπο 

4,5% περίπου αφορά ΜΜΕ με τη μορφή κοινοπραξίας, ναυτιλιακές, συμπλοιοκτησίας, 

κοινωνίας και λοιπές.  

Το αρχικό δείγμα για τη μελέτη αντλήθηκε από τη βάση δεδομένων της Hellas 

Stat για τις δραστηριότητες της Μεταποίησης, της Χονδρικής και Λιανικής, των 

Τροφίμων και των Υπηρεσιών. Η Hellas Stat ανέφερε έναν αρχικό πληθυσμό 8500 

περίπου επιχειρήσεων αυτών των δραστηριοτήτων. Από αυτόν τον πληθυσμό, η Hellas 

Stat διέθετε στοιχεία (επωνυμία επιχείρησης, νομική μορφή, έτος ίδρυσης, αριθμός 

εργαζομένων κ.λ.π.), για τις 50 μεγαλύτερες κάθε υποκατηγορίας39 αυτών των 

δραστηριοτήτων με βάση το κύκλο εργασιών για το έτος 2008. Έτσι από τον αρχικό 

                                                 
38 Βλέπε McKinsey & Company (2011, σελ. 34). 
39 Π.χ. υποκατηγορία Αλλαντικά στη Δραστηριότητα Τρόφιμα. 
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πληθυσμό των 8500 επιχειρήσεων παρείχε στοιχεία για περίπου 1800. Από τις 1800 

επιλέχθηκαν αρχικά όσες πληρούσαν τα κριτήρια που έχουν ήδη αναφερθεί. Έπειτα 

έγινε έλεγχος αυτών των εταιρειών στη βάση δεδομένων της ICAP προκειμένου να 

διαπιστωθεί εάν έχουν δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη περίοδο 

1996-2000. Όσες από αυτές είχαν παρέμειναν στο προ εξέταση δείγμα των ΜΜΕ, ενώ 

οι υπόλοιπες αποκλείστηκαν. Τέλος, με την ίδια μεθοδολογία αντλήθηκαν 

δημοσιευμένα στοιχεία από το αρχείο του Εθνικού Τυπογραφείου για όσες από τις 

παραπάνω ΜΜΕ είχαν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και για την περίοδο 

1992-1995. Έτσι, έπειτα από την εφαρμογή αυτής της μεθόδου επιλογής το αποτέλεσμα 

ήταν ένα δείγμα 285 ΜΜΕ με 4978 παρατηρήσεις (πίνακας 3). Η διαδικασία αυτή 

αποσκοπούσε στην επιλογή επιχειρήσεων οι οποίες είχαν ενεργή παρουσία στην 

περίοδο πριν την εισαγωγή του ευρώ και μετά. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται 

μεγαλύτερη ομοιογένεια στο δείγμα, ώστε να διευκολυνθεί η εμπειρική διερεύνηση της 

πιθανής αλλαγής στην χρηματοδοτική συμπεριφορά τους, ως αποτέλεσμα της εισόδου 

στην ευρωζώνη. 

Οι πίνακες 6.2 και 6.3 δείχνουν την κατανομή των ΜΜΕ του δείγματος ανά κλάδο 

και ανά χρονιά. Οι ΜΜΕ που περιλαμβάνονται στο εξεταζόμενο δείγμα κατατάσσονται 

σε 4 κλάδους (πίνακας 6.2), με βάση την κυρία δραστηριότητα τους: μεταποιητικές 

(48.1%), τρόφιμα (14.4%), λιανεμπόριο και χονδρεμπόριο (30.5%) και άλλες υπηρεσίες 

(7%). 

Πίνακας 6.2. Κατανομή δείγματος ανά τομέα δραστηριότητας (2008) 

 Μεταποίηση Τρόφιμα 
Λιανική-

Χονδρική 
Υπηρεσίες Σύνολα 

Αριθμός 

επιχειρήσεων 
137 41 87 20 285 

% επί του 

συνόλου 285 
48.1 14.4 30.5 7.0 100.0 

Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέα. 
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Πίνακας 6.3. Κατανομή δείγματος ανά χρονιά (1992-2009) 

Έτος Μεταποίηση Τρόφιμα 
Χονδρική-

Λιανική 
Υπηρεσίες Σύνολα 

1992 117 27 72 19 235 

1993 127 28 80 19 254 

1994 130 31 82 19 262 

1995 131 37 83 20 271 

1996 136 39 86 20 281 

1997 137 41 87 20 285 

1998 137 41 86 20 284 

1999 137 41 87 20 285 

2000 136 41 87 20 284 

2001 137 41 87 20 285 

2002 137 41 87 20 285 

2003 137 41 87 20 285 

2004 137 41 87 20 285 

2005 137 41 87 20 285 

2006 137 41 86 20 284 

2007 137 41 87 20 285 

2008 134 40 86 19 279 

2009 124 39 83 18 264 

Σύνολα 2405 692 1527 354 4978 
Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέα, με βάση δείγμα 285 επιχειρήσεων. 

 

Ο πίνακας 6.4 δείχνει τα κύρια περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του δείγματος. 

Τα στοιχεία αυτά εξήχθησαν από το οικονομετρικό πρόγραμμα E-Views. Ο μέσος όρος 

εργαζομένων ανά επιχείρηση στην αρχή της εξεταζόμενης περιόδου ήταν 81 άτομα και 

ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 20 χρόνια. Οι μέσοι όροι του κύκλου εργασιών αλλά και των 

συνολικών παγίων (σε ευρώ), είναι πάνω από το διπλάσιο στην μετά ευρώ περίοδο σε 

σχέση με την περίοδο πριν το 2001, κάτι που υποδηλώνει την ευρεία αύξηση της 

ζήτησης ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των μακροοικονομικών συνθηκών που 

επικρατούσαν στην εξεταζόμενη περίοδο και οι οποίες επηρέασαν τη λειτουργία των 

ΜΜΕ.  

Από την άλλη πλευρά, η μέση απόδοση επί του συνολικού ενεργητικού (ROA) 

και η μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE), παρουσιάζουν πτωτική τάση, κυρίως 

λόγω της πτώσης του πληθωρισμού και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας που 

χαρακτήρισαν την περίοδο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ονομαστικής 

σύγκλισης και της εισαγωγής του ευρώ. Σύμφωνα με τον πίνακα 6.4, η μέση απόδοση 

των ιδίων κεφαλαίων για την προ ευρώ περίοδο ήταν 20,5% και η τυπική του απόκλιση 

ήταν 31.6%. Αντίστοιχα, στην μετά ευρώ περίοδο ήταν 16.5% και 31.7%. 
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Παρόμοια, η μέση απόδοση επί του συνολικού ενεργητικού ήταν πριν το 2001 

6.5% με τυπική απόκλιση 8%, ενώ μετά το 2001 ήταν αντίστοιχα 4.5% και 6.7%.  

Πίνακας 6.4. Περιγραφικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις του δείγματος (σε παρένθεση οι 

τυπικές αποκλίσεις) 

 1992-2000 2001-2009 

Μέσος Όρος Εργαζομένων (άτομα) (1992) 81(59)  

Μέσος όρος ηλικίας επιχειρήσεων (1992) 20(15)  

Κύκλος Εργασιών (μ.ο. σε € 000) 7565(7053) 14958(11068) 

Σύνολο παγίων στοιχείων 6856(6837) 16970(13749) 

ROA (μ.ο.) 6.5% (8%) 4.5% (6.7%) 

ROE (μ.ο.) 20.5% (31.6%) 16.5% (31.7%) 

Μέσος όρος βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων προς 

τις τράπεζες (σε € 000) 1728(2671) 4168(4843) 

Μέσος όρος μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς 

τις τράπεζες (σε € 000) 351(1302) 1381(3822) 

Μέσο ετήσιο κόστος δανεισμού 23.4% (40%) 10.3%(23.5%) 

Μέση Χρήση Εμπορευματικής Πίστωσης (σε € 000) 1353 (1499) 3386 (4358) 
Σημ.: Σε παρένθεση δίνεται η τυπική απόκλιση για κάθε μεταβλητή. 

Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέα. 

 

Τα γραφήματα 6.1 και 6.2 δείχνουν αυτή την φθίνουσα πορεία των δεικτών 

κερδοφορίας (ROE και ROA). Ιδιαίτερα η μείωση του ROE είναι πολύ έντονη.  

Γράφημα 6.1. Μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) του δείγματος (1992-2009) 
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                    Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέα. 
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Πιο συγκεκριμένα, από το επίπεδο του 21% περίπου στην αρχή της εξεταζόμενης 

περιόδου, κατέληξε το 2009 λίγο πιο πάνω από το 5%.Μέχρι τα τέλη του 2002 το ROE 

παρέμεινε σταθερό, αλλά έπειτα σημείωσε μία αξιοσημείωτη μείωση που έφτασε το 

2009 λίγο πάνω από το 5%.  

 

Γράφημα 6.2. Μέση απόδοσή επί του ενεργητικού ROA, του δείγματος (1992-2009) 
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                 Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέα. 

 

Η μείωση αυτή μπορεί να εξηγηθεί ως αποτέλεσμα της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που επικράτησαν μετά την υιοθέτηση του κοινού 

νομίσματος από την Ελλάδα αλλά και της πτώσης του πληθωρισμού την ίδια περίοδο. Η 

όξυνση του ανταγωνισμού διαχρονικά (κυρίως εξαιτίας του ανοίγματος της αγοράς και 

της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης), αποτελεί μια επιπλέον αιτία για την 

πτωτική τάση της κερδοφορίας. Επιπλέον η κερδοφορία παρουσιάζει μεγαλύτερη πτώση 

τα έτη 2008 και 2009, η οποία μπορεί να εξηγηθεί και εξαιτίας της εμφάνισης των 

πρώτων αρνητικών συνεπειών της κρίσης που ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. το 2007 και 

επεκτάθηκε στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. 

Το μέσο κόστος δανεισμού (πίνακας 6.4), των ΜΜΕ του δείγματος (ο λόγος των 

ετήσιων χρηματοοικονομικών εξόδων προς το μέσο όρο των ετήσιων υποχρεώσεων 
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προς τις τράπεζες αρχή και τέλους του χρόνου), μειώθηκε σημαντικά από το 23.4% 

στην προ ευρώ περίοδο, στο 10.3% στην μετά ευρώ περίοδο με την τυπική απόκλιση να 

σημειώνει και αυτή ανάλογη πτώση (από το 40% στο 23.5%). Η μεταβολή του κόστους 

δανεισμού μπορεί να ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα των σαρωτικών αλλαγών που έλαβαν 

μέρος στην οικονομική και νομισματική κατάσταση της χώρας, εξαιτίας της διαδικασίας 

της νομισματικής ολοκλήρωσης: Η διαδικασία σύγκλισης ως επακόλουθο της συνθήκης 

του Μάαστριχτ (αντιπληθωριστική πολιτική και σύγκλιση επιτοκίων), καθώς και η 

αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα οδήγησαν στην απελευθέρωση του τραπεζικού 

κλάδου και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Αποτέλεσμα αυτών των διαρθρωτικών αλλαγών ήταν η σημαντική βελτίωση των 

συνθηκών του τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις στην Ελληνική 

επικράτεια. Έτσι, ο μέσος όρος των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων των ΜΜΕ προς τις 

τράπεζες υπερδιπλασιάσθηκε την περίοδο μετά την είσοδο του ευρώ (πίνακας 6.4). 

Ακόμα περισσότερο όμως μεταβλήθηκε η μέση μακροχρόνια τραπεζική 

χρηματοδότηση. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των μακροπροθέσμων τραπεζικών 

υποχρεώσεων των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκε κατά 4 περίπου φορές μετά το 

2001 (πίνακας 6.4). 

Γράφημα 6.3. Βραχυπρόθεσμη (BTYZR), μακροπρόθεσμη (MTYZR) και συνολική 

τραπεζική χρηματοδότηση (SYPR), προς το σύνολο του ενεργητικού (μέσος δείγματος, 

1992-2009) 
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                 Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέα. 
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Όπως φαίνεται και στο γράφημα 6.3, οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 

υποχρεώσεις ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού (BTYZR), αν και παραμένουν η 

κυρίαρχη πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης, παρουσιάζουν μία φθίνουσα πορεία στην 

μετά ευρώ περίοδο.  

Αντίθετα, ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός (MTYZR), μετά το 2001, 

παρουσιάζει έστω και οριακά, αυξητική τάση. Ενδεχομένως η βελτίωση των τραπεζικών 

λειτουργιών, η ωρίμανση και η μεγέθυνση των ΜΜΕ με επακόλουθο την ύπαρξη 

επαρκών εγγυήσεων για τις τράπεζες να αποτελούν την εξήγηση για αυτή τη 

μεταστροφή. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι μείωση της συνολικής τραπεζικής 

χρηματοδότησης (SYPR), είναι αποτέλεσμα κυρίως της πτωτικής πορείας του 

βραχυχρόνιου δανεισμού. 

Την ίδια περίοδο σε απόλυτους αριθμούς, η χρήση εμπορευματικής πίστωσης 

αυξάνεται. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2009 η εμπορευματική πίστωση που 

χρησιμοποιούσαν οι ΜΜΕ του δείγματος ήταν υπερδιπλάσια από την εμπορευματική 

πίστωση της προηγούμενης δεκαετίας (πίνακας 6.4). 

 

Γράφημα 6.4. Εμπορευματική Πίστωση προς το σύνολο του ενεργητικού (μέσος 

δείγματος, 1992-2009) 
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                 Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέα. 
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Παρόλα αυτά, παρατηρείται μία μείωση της σημασίας της σε σχέση με την 

άντληση τραπεζικών κεφαλαίων. Όπως φαίνεται στο γράφημα 6.4, η μέση 

εμπορευματική πίστωση που αντλούσαν οι ΜΜΕ του δείγματος ως ποσοστό του 

συνολικού ενεργητικού μειώθηκε από το 25% στην αρχή της εξεταζόμενης περιόδου, σε 

ποσοστό κάτω του 20% στο τέλος του 2009.  

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 η τραπεζική χρηματοδότηση ξεπερνάει πια την 

εμπορευματική πίστωση (γράφημα 6.5). Ειδικότερα, από το 1995 και έπειτα η 

τραπεζική χρηματοδότηση αφορούσε περίπου το 30% της συνολικής εξωτερικής 

χρηματοδότησης των ΜΜΕ, ενώ η τραπεζική χρηματοδότηση κυμάνθηκε περίπου στο 

20% σε όλη την δεκαπενταετία από το 1995 και ύστερα. Αυτό υποδεικνύει ξεκάθαρα 

την προτίμηση των ΜΜΕ του δείγματος στο οποίο αναφερόμαστε στον τραπεζικό 

δανεισμό αντί της ακριβότερης χρήσης της εμπορευματικής πίστωσης. 

Γράφημα 6.5. Τραπεζική χρηματοδότηση (SYPZ1), εμπορευματική πίστωση (TRCZA) 

και συνολική εξωτερική χρηματοδότηση (SEF) ως προς το σύνολο του ενεργητικού 

(μέσοι όροι,1992-2009) 
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               Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέα. 
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Ένα άλλο χαρακτηριστικό του δείγματος είναι ότι, οι εξεταζόμενες ΜΜΕ 

προσφέρουν περισσότερη εμπορευματική πίστωση από αυτή που λαμβάνουν (είναι 

πάροχοι καθαρής πίστωσης).  

Αυτό φαίνεται στο γράφημα 6.6, το οποίο δείχνει την πορεία των λογαριασμών 

εισπρακτέων (ACRS), των λογαριασμών πληρωτέων (ACPS) και της καθαρής 

παρεχόμενης πίστωσης (NCRS) ως προς τις πωλήσεις.  

Γράφημα 6.6. Λογαριασμοί εισπρακτέοι (ACRS), λογαριασμοί πληρωτέοι (ACPS) και 

καθαρή παρεχόμενη εμπορευματική πίστωση (NCRS) ως προς τις πωλήσεις (μέσοι 

όροι, 1992-2009) 
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             Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέα. 

Αυτό είναι αναμενόμενο, δεδομένου ότι από το δείγμα έχουν αποκλειστεί οι πολύ 

μικρές επιχειρήσεις οι οποίες, όπως επισημαίνει η εμπειρική βιβλιογραφία, είναι 

πιθανότερο να χρησιμοποιούν περισσότερη εμπορευματική πίστωση από την προσφορά 

πίστωσης που διαθέτουν σε άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, στο ίδιο σχήμα φαίνεται μία 

ανοδική τάση της παρεχόμενης εμπορευματικής πίστωσης για όλη την περίοδο. 

Ενδεχομένως, μία τέτοια εξέλιξη να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των 

νομισματικών και χρηματοοικονομικών συνθηκών που επηρέασαν τη προσφορά 

πίστωσης, ιδιαίτερα μετά το 2001, όπως ο χαμηλότερος πληθωρισμός, η μείωση των 

επιτοκίων δανεισμού και η ευκολότερη πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση. 
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Μιλώντας γενικότερα, μπορεί να σημειωθεί εδώ ότι η αυξανόμενη χρήση 

εμπορευματικής και τραπεζικής πίστωσης έρχεται σε συμφωνία με την υπόθεση 

συμπληρωματικότητας που αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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7.1. Αποτελέσματα οικονομετρικού μοντέλου της χρήσης τραπεζικής 

χρηματοδότησης από τις ΜΜΕ 

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, με τη χρήση του οικονομετρικού προγράμματος EViews7 

γίνεται εκτίμηση των σχέσεων 6.1, 6.2 και 6.3 (σελ.165-166), με τη χρήση της μεθόδου  

«ελαχίστων τετραγώνων» με δεδομένα με εξαρτημένες μεταβλητές τη βραχυπρόθεσμη, 

τη μακροπρόθεσμη και τη συνολική τραπεζική χρηματοδότηση αντίστοιχα. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου, στους πίνακες 7.1, 7.2 και 7.3 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της οικονομετρικής διερεύνησης για την χρήση α) βραχυπρόθεσμης 

τραπεζικής χρηματοδότησης, β) μακροχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης και γ) 

συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης αντίστοιχα. Σε όλα τα υποδείγματα η 

πλειοψηφία των ερμηνευτικών μεταβλητών παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

επίδραση με το αναμενόμενο πρόσημο. Το επίπεδο σημαντικότητας των υποδειγμάτων 

είναι ικανοποιητικό (το R2 είναι 0,72, 0,57 και 0,68 για τα υποδείγματα της 

βραχυχρόνιας, μακροχρόνιας και συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης αντίστοιχα). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής εξέτασης Hausman (1978), η 

οποία μας δίνει τη δυνατότητα επιλογής υποδείγματος τυχαίων ή σταθερών επιδράσεων 

και στα τρία οικονομετρικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν, η μηδενική υπόθεση, ότι 

δηλαδή η τυχαία επίδραση είναι ασυσχέτιστη ως μέρος του σφάλματος με τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές, απορρίπτεται σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (επίπεδα 

πιθανότητας: 0.000, 0.0022 και 0.000 για τις περιπτώσεις της βραχυχρόνιας, 

μακροχρόνιας και συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης αντίστοιχα). Επομένως, 

απορρίπτεται η χρήση τυχαίων επιδράσεων και επιλέγεται το υπόδειγμα των σταθερών 

επιδράσεων. 

Επιπλέον, η σημαντικότητα των Σταθερών Επιδράσεων για τις επιχειρήσεις 

ελέγχθηκε με δύο διαφορετικούς ελέγχους: Με την στατιστική F για την συνολική 

σημαντικότητα των σταθερών επιδράσεων και με τη χρήση της συνάρτησης 

πιθανότητας (likelihood Function, x2 test). 

Σε όλες τις περιπτώσεις οι συγκεκριμένοι έλεγχοι έδειξαν σημαντικότητα των 

σταθερών επιδράσεων. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του υποδείγματος της 

βραχυχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης F=24,45, p=0.000 και χ2=4387,7, p=0.000. 

Στην περίπτωση της μακροχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης έχουμε F=12,31, 

p=0.000 και χ2=2714,08, p=0.000. Τέλος, στην συνολική τραπεζική χρηματοδότηση 

έχουμε F=17,07, p=0.000 και χ2=3440,98, p=0.000. 
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Στην παρούσα οικονομετρική ανάλυση χρησιμοποιούνται σταθερές επιδράσεις 

στα διαστρωματικά στοιχεία και όχι στις χρονολογικές σειρές. Ο λόγος είναι ότι, οι 

διαστρωματικές σταθερές επιδράσεις αφορούν ένα σύνολο ψευδομεταβλητών όπου 

κάθε διαστρωματική μονάδα (εδώ κάθε ΜΜΕ του εξεταζόμενου δείγματος), έχει και τη 

δικιά της ψευδομεταβλητή. Από την άλλη πλευρά, οι σταθερές επιδράσεις σε χρονικές 

περιόδους είναι με τη σειρά τους ένα σύνολο ψευδομεταβλητών όπου κάθε χρονική 

περίοδος (στην παρούσα περίπτωση η χρονική περίοδος είναι το διάστημα από 1992 έως 

και 2009), έχει δικιά της ψευδομεταβλητή. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε χρονική 

περίοδο για κάθε επιχείρηση θα εξεταζόταν ξεχωριστά και δεν θα ήταν δυνατή η 

εξεύρεση τυχόν επιδράσεων που θα είχε στη χρηματοδοτική συμπεριφορά των ΜΜΕ η 

εισαγωγή του ευρώ στην Ελληνική οικονομία με τη χρήση μίας ψευδομεταβλητής. Η 

εξέταση δείχνει αν οι Σταθερές Επιδράσεις είναι πλεονασμός. Η απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης καθιστά αναγκαία τη χρήση των Σταθερών Επιδράσεων. 

 

α)Αποτελέσματα της εκτίμησης του οικονομετρικού μοντέλου για τη βραχυχρόνια 

τραπεζική χρηματοδότηση των ΜΜΕ 

 

Ο πίνακας 7.1 δείχνει τα αποτελέσματα της εκτίμησης του μοντέλου 6.1 για την χρήση 

της βραχυπρόθεσμης τραπεζικής χρηματοδότησης την εξεταζόμενη περίοδο από το 

1992 έως και το 2009. 

Έτσι λοιπόν, η χρήση βραχυπρόθεσμης τραπεζικής χρηματοδότησης είναι 

στατιστικά σημαντικά και αρνητικά σχετιζόμενη με τη κερδοφορία (ROA), αλλά και με 

τη ρευστότητα (QUICKR). Αυτό έρχεται σε συμφωνία με τη Θ.Ι.Τ.Κ.Ε, όπου σε 

συνθήκες ασύμμετρης πληροφόρησης οι επιχειρήσεις επιλέγουν εσωτερικές πηγές 

κεφαλαίων προκειμένου να αποφύγουν την οποιαδήποτε ανάμειξη τρίτων στο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς τους (Vos et al.). Έτσι, οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ στρέφονται σε 

εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης μόνο όταν είναι απαραίτητες στην περίπτωση π.χ. 

που τα απαραίτητα ποσά για επενδύσεις είναι περισσότερα από αυτά που κατέχουν. 

Αντίθετα, η υψηλή κερδοφορία συνεπάγεται περισσότερα συσσωρευμένα εσωτερικά 

κεφάλαια, άρα και μικρότερη ανάγκη για εξωτερικό δανεισμό. Μάλιστα, οι Degryse et 

al. (2012), επισήμαναν ότι οι ΜΜΕ προτιμούν περισσότερο τη βραχυπρόθεσμη από την 

μακροπρόθεσμη τραπεζική χρηματοδότηση λόγω της ευκολότερης αποπληρωμής της. 

Προηγούμενες μελέτες από τους Van der Wijst & Thurik (1993), Cassar & Holmes 

(2003)  
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Πίνακας 7.1. Αποτελέσματα εκτίμησης του μοντέλου 6.1 για την εξεταζόμενη περίοδο 

(1992-2009), για τη χρήση βραχυχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης 

Εξαρτημένη Μεταβλητή: βραχυχρόνια τραπεζική χρηματοδότηση ως προς το σύνολο 

του ενεργητικού 

 
  Συντελεστής 

Τυπικό 

σφάλμα 
Στατιστική t Πιθανότητα 

Constant term 0.209 0.034 6.11** 0.000 

D1 0.323 0.038 8.31** 0.000 

ROA -0.352 0.032 -10.90** 0.000 

LAGE 0.005 0.007 0.73 0.464 

LSALES 0.024 0.004 5.78** 0.000 

ASSETGROWTH 0.014 0.006 2.40* 0.016 

STOR -0.128 0.022 -5.76** 0.000 

TRCAS -0.005 0.003 -1.51 0.128 

COBAD -0.212 0.014 -14.53** 0.000 

CVRF 0.001 0.001 0.95 0.337 

QUICKR -0.110 0.003 -30.02** 0.000 

D1*TRCAS -0.197 0.015 -13.43** 0.000 

D1*LSALES -0.022 0.004 -5.43** 0.000 

D1*COBAD -0.141 0.029 -4.80** 0.000 

D1*ROA -0.197 0.043 -4.53** 0.000 

D1*LAGE -0.021 0.006 -3.47** 0.005 

Μέθοδος:  Ελαχίστων Τετραγώνων (Σταθερές επιδράσεις στα διαστρωματικά στοιχεία) 

Συνολικές παρατηρήσεις πανελ (unbalanced): 4486 (285 επιχειρήσεις, 17 περίοδοι) 

Μέθοδος Διακύμανσης: κοινή   

Εξετ. Σταθ. Επιδράσεων σε 

διαστρωματικά στοιχεία 
Στατιστική β.ε. Πιθαν. 

Cross-section F  24.458 (284,4186) 0.000 

Δοκιμασίες χ2 διαστρωμ. στοιχείων 4387.732 284 0.000 

Έλεγχος Hausman χ2 στατιστική χ2 β.ε. Πιθαν. 

Cross-section random 55.543 15 0.000 

Weighted Statistics    

R-τετράγωνο 0.72 F-στατιστική 35.99  

Προσαρμοσμένο R- 

τετράγωνο 
0.70 Πιθαν.(F-στατιστική) 0.000  

*Δηλώνει σημαντικότητα σε επίπεδο 5%, **Δηλώνει σημαντικότητα σε επίπεδο 1% 

Σημ: D1:ψευδοματεβλητή ελέγχου αλλαγής της χρηματοδοτικής συμπεριφοράς των ΜΜΕ, ROA: κέρδη 

προ φόρων προς το σύνολο του ενεργητικού, LAGE: λογάριθμος της ηλικίας των επιχειρήσεων το 2009, 

LSALES: λογάριθμος συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης, ASSETGROWTH: μεταβολή του 

ενεργητικού της επιχείρησης, STOR: αποθέματα ως προς το σύνολο του ενεργητικού, TRCAS: 

λογαριασμοί πληρωτέοι προς το σύνολο του ενεργητικού, COBAD: ετήσια χρημ/κα έξοδα της επιχείρησης 

προς τον μέσο όρο των συνολικών τραπεζικών υποχρεώσεων αρχής και τέλους έτους, CVRF: χρημ/κα 

έξοδα της προηγούμενης χρονιάς προς το σύνολο των κερδών προ φόρων της προηγούμενης χρονιάς, 

QUICKR: κυκλοφορούν ενεργητικό μείον τα αποθέματα προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

επιχείρησης. 
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και Sogorb-Mira (2005), έχουν καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα. Τα 

αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν την Υ1  

Η ηλικία της επιχείρησης (μεταβλητή LAGE), δεν παρουσιάζει καμία 

σημαντικότητα για όλη την εξεταζόμενη περίοδο.  

Ο βαθμός χρήσης της βραχυχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται 

θετικά με το μέγεθος της επιχείρησης (LSALES), μεταβλητή που είναι στατιστικά 

σημαντική. Σύμφωνα με αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται η άποψη ότι η αδιαφάνεια 

που χαρακτηρίζει τις μικρότερες επιχειρήσεις καθιστά περισσότερο κοστοβόρα τη 

προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων ασύμμετρης πληροφόρησης που έχουν με τους 

πιστωτές τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση λιγότερου τραπεζικού δανεισμού 

από ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Παρόμοια αποτελέσματα, έχουν βρει ο Sogorb-

Mira (2005) και οι Degryse et al. (2012). Έτσι, το αποτέλεσμα αυτό παρέχει υποστήριξη 

στην υπόθεση Υ3α σύμφωνα με την οποία η μεγέθυνση των ΜΜΕ μειώνει τα προβλήματα 

ασύμμετρης πληροφόρησης που αντιμετωπίζουν και διευρύνεται από αυτές η χρήση 

βραχυχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης. Αντίθετα, τα αποτελέσματα δεν υποστηρίζουν 

της Υ3ά σύμφωνα με τη οποία μέγεθος και βραχυχρόνιος τραπεζικός δανεισμός είναι 

αντιστρόφως ανάλογα μεγέθη. 

H στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης βραχυπρόθεσμης 

τραπεζικής χρηματοδότησης και του ρυθμού ανάπτυξης της επιχείρησης 

(ASSETGROWTH), είναι σύμφωνη με τη ΘΙΤΚΕ. Οι γρήγορα αναπτυσσόμενες 

επιχειρήσεις είναι πιθανόν να μην έχουν τα απαιτούμενα εσωτερικά κεφάλαια για να 

καλύψουν την μεγέθυνση τους. Ειδικότερα, στα πρώτα στάδια ανάπτυξης τους, οι 

επιχειρήσεις είναι ευκολότερο να απολαμβάνουν βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. 

Σύμφωνα με τον Myers (1977), οι ευκαιρίες ανάπτυξης προκαλούν καταστάσεις ηθικού 

κινδύνου, κυρίως γιατί οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ έχουν τη τάση να αναλαμβάνουν ρίσκα 

προκειμένου να διευρύνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Έτσι, σύμφωνα 

με τους Hall et al. (2004), δημιουργούνται προβλήματα αντιπροσώπευσης, τα οποία οι 

δανειστές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με αύξηση του κόστους της μακροχρόνιας 

χρηματοδότησης. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την Υ4. Θετική σχέση μεταξύ 

ανάπτυξης και βραχυχρόνιας χρηματοδότησης έχουν βρεθεί και από τους Michaelas et 

al. (1999) και Sogorb-Mira (2005).  

Τα αποτελέσματα επίσης δείχνουν ότι, η χρήση της βραχυπρόθεσμης τραπεζικής 

χρηματοδότησης επηρεάζεται αρνητικά από την ύπαρξη αποθεμάτων δηλαδή πιθανών 
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εγγυήσεων (STOR). Ενδεχομένως, επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επαρκή ενυπόθηκα 

στοιχεία δεν στρέφονται προς βραχυχρόνιο δανεισμό διότι έχουν τη δυνατότητα να 

αντλούν ευκολότερα μακροχρόνια τραπεζική χρηματοδότηση. Παρόμοια αποτελέσματα 

έδειξαν οι Degryse et al. (2012), οι οποίοι μάλιστα επισήμαναν ότι οι ΜΜΕ 

χρησιμοποιούν τα στοιχεία του ενεργητικού, που μπορούν να υποθηκευτούν, ως 

εργαλείο μετριασμού της αδιαφάνειας που τις χαρακτηρίζει, προκειμένου να αντλήσουν 

μακροπρόθεσμη τραπεζική χρηματοδότηση. Η αρνητική σχέση βραχυχρόνιας 

τραπεζικής χρηματοδότησης και ενυπόθηκων εγγυήσεων δείχνει ότι, οι μικρότερες 

επιχειρήσεις λόγω έλλειψης στοιχείων προς υποθήκευση στρέφονται σε βραχυχρόνιες 

χρηματοοικονομικές λύσεις. Επιπλέον, υπάρχει το ενδεχόμενο η ύπαρξη αποθεμάτων να 

μην αποτελεί αξιόπιστο είδος ενυπόθηκου στοιχείου για τις τράπεζες. Ειδικότερα, όπως 

έχει επισημανθεί από τους Voulgaris et al. (2004), οι τράπεζες στην Ελλάδα, διστάζουν 

να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις με υψηλή συγκέντρωση αποθεμάτων, θεωρώντας το 

ως ένα σημάδι αναποτελεσματικής διοίκησης. Προηγούμενες μελέτες έχουν καταγράψει 

επίσης αυτήν την αρνητική σχέση μεταξύ βραχυχρόνιας πίστωσης και ενυπόθηκων 

στοιχείων (Van der Wijst & Thurik, 1993, Hall et al., 2004, Sorb-Mira, 2005). 

Επομένως, το αποτέλεσμα αυτό δεν υποστηρίζει την Υ5 σύμφωνα με την οποία η χρήση 

τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται θετικά με την παροχή ενυπόθηκων εγγυήσεων. 

Η μεταβλητή του κόστους δανεισμού (COBAD), επηρεάζει αρνητικά τη χρήση 

της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης. Το αποτέλεσμα αυτό παρέχει ισχυρή υποστήριξη 

στην Υ8, όπως και αναμενόταν. 

Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ χρήσης βραχυπροθέσμου δανεισμού και του 

πιστωτικού κινδύνου όπως μετριέται με το λόγο CVRF της επιχείρησης δεν προκύπτει 

στατιστική συσχέτιση. Ενδεχομένως, η έλλειψη στοιχειώδους χρηματοοικονομικής 

διοικητικής εξειδίκευσης που συχνά χαρακτηρίζει τις ΜΜΕ να οδηγεί στην αδυναμία 

τους να λαμβάνουν υπ’ όψιν χρηματοοικονομικούς δείκτες που σχετίζονται με το βαθμό 

ανταπόκρισης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με 

τους Van der Wijst και Thurik (1993), το κόστος που πρέπει να αναλάβουν οι ΜΜΕ, για 

να διαθέτουν μεταξύ άλλων, μηχανισμούς ελέγχου της χρηματοπιστωτικής τους 

αξιοπιστίας είναι μεγάλο. 

Όπως προαναφέρθηκε, για την εκτίμηση των πιθανών διαρθρωτικών αλλαγών 

στο υπόδειγμα εξαιτίας των χρηματοοικονομικών αλλαγών που προκάλεσε η εισαγωγή 

του ευρώ, χρησιμοποιείται η ψευδομεταβλητή D1. Εξετάζεται η πιθανή μετατόπιση του 
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σταθερού όρου του υποδείγματος αλλά και πιθανές μεταβολές στους συντελεστές των 

βασικών ερμηνευτικών μεταβλητών. Έτσι, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η D1 είναι 

θετική και στατιστικά σημαντική, γεγονός που υποδεικνύει ότι η υιοθέτηση του ευρώ 

και οι επακόλουθες διαρθρωτικές μεταβολές οδήγησαν σε αύξηση της σχετικής χρήσης 

της βραχυπρόθεσμης τραπεζικής χρηματοδότησης. Το παραπάνω αποτέλεσμα παρέχει 

ισχυρή υποστήριξη στην Υ7, που υποστηρίζει ότι η βελτίωση των χρηματοοικονομικών 

συνθηκών ως αποτέλεσμα της νομισματικής σταθερότητας που επέφερε η είσοδος του 

ευρώ οδήγησε στην αυξανόμενη χρήση της βραχυπρόθεσμης τραπεζικής χρηματοδότησης, 

Επιπλέον, η χρήση της εμπορευματικής πίστωσης (TRCAS), ενώ για όλη την 

εξεταζόμενη περίοδο δεν εμφανίζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση, για την μετά ευρώ 

περίοδο ο συντελεστής συσχέτισης για τη ψευδομεταβλητή D1*TRCZAS είναι 

αρνητικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 1%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 

υποκατάσταση της εμπορευματικής πίστωσης με τη χρήση βραχυχρόνιου τραπεζικού 

δανεισμού από το εξεταζόμενο δείγμα των ΜΜΕ για την περίοδο μετά την εισαγωγή 

του ευρώ όπως έδειξαν και οι Michalopoulos & Vogiatzis (2013). Σύμφωνα με τους 

Degryse et al. (2012), τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού των επιχειρήσεων 

χρηματοδοτούνται με βραχυπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης. Ενδεχομένως, η 

βελτίωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών στην Ελληνική οικονομία (μείωση των 

επιτοκίων δανεισμού, αύξηση της προσφοράς δανείων κλπ), έδωσε τη δυνατότητα στις 

ΜΜΕ να αντλήσουν βραχυχρόνια τραπεζική χρηματοδότηση αντί της ακριβότερης 

εμπορευματικής πίστωσης προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα βραχυπρόθεσμα 

στοιχεία του ενεργητικού τους. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν την Υ6α. 

Στη μετά ευρώ εποχή η χρήση της βραχυπρόθεσμης τραπεζικής χρηματοδότησης 

σχετίζεται αρνητικά και στατιστικά σημαντικά με το μέγεθος της επιχείρησης 

(D1*LSALES). Οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι αυτές που βασίζονται περισσότερο στη 

βραχυπρόθεσμη τραπεζική χρηματοδότηση πιθανώς λόγω της αδυναμίας τους να 

αντλήσουν μακροχρόνιο δανεισμό. Ενδεχομένως, αυτή η αρνητική σχέση 

αντικατοπτρίζει μια κατάσταση όπου οι μικρότερες επιχειρήσεις χωρίς πάγια για 

υποθήκευση αναγκάζονται να κάνουν χρήση βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης. Τα 

αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες από τους 

Chittenden et al. (1996) και Hall et al. (2004) και παρέχουν υποστήριξη στην Υ3ά. 
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Το κόστος δανεισμού και στην μετά ευρώ εποχή (D1*COBAD), παραμένει 

σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης βραχυπρόθεσμης 

χρηματοδότησης, παρέχοντας υποστήριξη στην Υ8. 

Η χρήση της βραχυχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης και μετά την εισαγωγή 

του ευρώ στην Ελληνική οικονομία (2001), παραμένει όπως και για όλη την 

εξεταζόμενη περίοδο αρνητικά σχετιζόμενη με τη κερδοφορία (D1*ROA). Οι ΜΜΕ του 

δείγματος ενδεχομένως να συσσώρευσαν περισσότερα εσωτερικά κεφάλαια λόγω της 

ανάπτυξης και μεγέθυνσης τους με αποτέλεσμα να προτιμούν τα «ασφαλή» για αυτές 

ίδια κεφάλαια, αντί να προσφεύγουν στην ακριβότερη και πιο επισφαλή λύση του 

βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού. Και σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα 

παρέχουν υποστήριξη στην Υ1. 

Τέλος, η χρήση της βραχυχρόνιας χρηματοδότησης μετά το 2001 σχετίζεται 

αρνητικά με την ηλικία (D1*LAGE), των επιχειρήσεων του εξεταζόμενου δείγματος και 

είναι σύμφωνο τις αιτιάσεις της ΘΙΤΚΕ. Όσο οι επιχειρήσεις ενηλικιώνονται 

συσσωρεύουν κεφάλαια προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για τη χρηματοδότηση 

των επενδυτικών τους σχεδίων, αποφεύγοντας με αυτό το τρόπο το υψηλό κόστος του 

βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Μία άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι όσο ωριμάζουν 

ηλικιακά οι επιχειρήσεις αποκτούν πάγια αλλά και ιστορικό συναλλαγών τα οποία τις 

επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αντιπροσώπευσης που υπάρχουν με τις 

τράπεζες και να αντλήσουν ευκολότερα φθηνότερη μακροχρόνια τραπεζική 

χρηματοδότηση Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με προγενέστερες μελέτες 

(Michaelas et al., 1998, Hall et al., 2004) και καθιστούν αποδεκτή την Υ2.  

 

β) Αποτελέσματα της εκτίμησης του οικονομετρικού μοντέλου για τη μακροχρόνια 

τραπεζική χρηματοδότηση 

 

Στον πίνακα 7.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος 6.2 

για τη χρήση της μακροχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης. 

Όπως φαίνεται, η χρήση της μακροχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης 

σχετίζεται αρνητικά και σημαντικά με την κερδοφορία (ROA). Το αποτέλεσμα αυτό 

έρχεται σε συμφωνία με τις αιτιάσεις της ΘΙΤΚΕ που υποστηρίζουν ότι, οι εσωτερικές 

διαθέσιμες πηγές κεφαλαίου προτιμούνται από τις ΜΜΕ για την χρηματοδότηση των  
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Πίνακας 7.2. Αποτελέσματα εκτίμησης του μοντέλου 6.2 για την εξεταζόμενη περίοδο 

(1992-2009), για τη χρήση μακροχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης 

Εξαρτημένη Μεταβλητή: μακροχρόνια τραπεζική πίστωση ως προς το σύνολο του 

ενεργητικού 
 

Δηλώνει σημαντικότητα σε επίπεδο 5%, **Δηλώνει σημαντικότητα σε επίπεδο 1% 

Σημ: D1:ψευδοματεβλητή ελέγχου αλλαγής της χρηματοδοτικής συμπεριφοράς των ΜΜΕ, ROA: κέρδη 

προ φόρων προς το σύνολο του ενεργητικού, LAGE: λογάριθμος της ηλικίας των επιχειρήσεων το 2009, 

LSALESZ: λογάριθμος συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης, CVRF: ο λόγος των χρηματοοικονομικών 

εξόδων της προηγούμενης χρονιάς προς το σύνολο των κερδών προ φόρων της προηγούμενης χρονιάς, 

ASSETGROWTH: μεταβολή του ενεργητικού της επιχείρησης, PAGR: ενσώματες ακινητοποιήσεις ως 

προς το σύνολο του ενεργητικού , TRCAS: λογαριασμοί πληρωτέοι προς το σύνολο του ενεργητικού, 

COBAD: ετήσια χρημ/κα έξοδα της επιχείρησης προς τον μέσο όρο των συνολικών τραπεζικών 

υποχρεώσεων αρχής και τέλους έτους, CVRF: χρημ/κα έξοδα της προηγούμενης χρονιάς προς το σύνολο 

των κερδών προ φόρων της προηγούμενης χρονιάς, QUICKR: κυκλοφορούν ενεργητικό μείον τα 

αποθέματα προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

 

 Συντελεστής 
Τυπικό 

σφάλμα 
Στατιστική t Πιθανότητα 

Constant term -0.054 0.020 -2.64* 0.081 

D1 0.018 0.005 3.76** 0.000 

ROA -0.044 0.017 -2.51** 0.012 

LAGE -0.009 0.004 -2.13* -0.032 

LSALES 0.007 0.002 3.133** 0.0017 

CVRF 0.000 0.001 0.253 0.800 

ASSETGROWTH 0.012 0.003 3.314** 0.001 

PAGR 0.172 0.011 15.10** 0.000 

NETTC 0.037 0.008 4.529** 0.000 

TRCAS 0.014 0.007 2.064* 0.039 

COBAD -0.034 0.008 -3.96** 0.000 

D1*COBAD -0.104 0.017 -5.943** 0.000 

D1*PAGR 0.027 0.010 2.681** 0.007 

D1*NETTC -0.002 0.008 -0.300 0.763 
Μέθοδος:  Ελαχίστων Τετραγώνων (Σταθερές επιδράσεις στα διαστρωματικά στοιχεία) 

Συνολικές παρατηρήσεις πανελ (unbalanced): 4473 (284 cross-sections, 17 periods) 

Μέθοδος Διακύμανσης: κοινή   

Εξετ. Σταθ. Επιδράσεων σε 

διαστρωματικά στοιχεία 
Στατιστική β.ε. Πιθαν. 

Cross-section F  12.313 (283.4176) 0.000 

Δοκιμασίες χ2 διαστρωμ. στοιχείων 2714.080 283 0.000 

Έλεγχος Hausman χ2 στατιστική χ2 β.ε. Πιθαν 

Cross-section random 32.255 13 0.0022 

Weighted Statistics    

R-τετράγωνο 0.57 F-στατιστική 19.25  

Προσαρμοσμένο R- 

τετράγωνο 
0.54 

Πιθαν.(F-

στατιστική) 
0.000 
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επενδυτικών τους σχεδίων. Οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ δανείζονται μόνο όταν η επιπλέον 

χρηματοδότηση είναι αναγκαία. Άρα το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με την Υ1. Αρνητική 

σχέση μεταξύ μακροχρόνιας χρηματοδότησης και κερδοφορίας αναφέρουν, μεταξύ 

άλλων, οι εμπειρικές μελέτες των Chittenden et al. (1996) και Michaelas et al. (1999).  

Η ηλικία της επιχείρησης (LAGE), επίσης φαίνεται να έχει αρνητική και 

στατιστικά σημαντική επίδραση πάνω στη χρήση της μακροχρόνιας τραπεζικής 

χρηματοδότησης από τις ΜΜΕ του εξεταζόμενου δείγματος επιβεβαιώνοντας την 

ΘΙΤΚΕ: Νεότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν περισσότερη εξωτερική χρηματοδότηση 

συγκρινόμενες με μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αντίθετα, οι τελευταίες επιτυγχάνουν 

περισσότερα κέρδη με τα οποία χρηματοδοτούν τις λειτουργίες τους. Παρόμοια 

αποτελέσματα έδειξαν οι  Chittenden et al. (1996). Mac an Bhaird & Lucey (2008). 

Επομένως, τα αποτελέσματα εδώ υποστηρίζουν την Υ2. 

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης επίσης, υποστηρίζουν την Υ3β σύμφωνα με την 

οποία η χρήση της μακροχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται θετικά με το 

μέγεθος της επιχείρησης (LSALES). Ενδεχομένως, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, πέρα των 

παγίων στοιχείων που μπορούν να υποθηκεύσουν, είναι περισσότερο διαφανείς, και πιo  

εξοικειωμένες με τις χρηματοοικονομικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να έχουν 

μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ απέναντι στις τράπεζες. Προηγούμενες μελέτες (der 

Van der Wijst & Thurik, 1993, Hall et al., 2004, Sogorb- Mira, 2005), κατέληξαν σε 

παρόμοια αποτελέσματα. 

Η χρήση της μακροχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται θετικά με το 

ρυθμό ανάπτυξης (ASSETGROWTH), των ΜΜΕ του δείγματος πράγμα το οποίο 

συμφωνεί με τη ΘΙΤΚΕ. Όπως έχει σημειωθεί, οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ που βρίσκονται 

σε φάση έντονης ανάπτυξης, δεν προτιμούν την πώληση τμήματος της επιχείρησης τους 

προκειμένου να αποκτήσουν επιπλέον κεφάλαια. Έτσι αναπόφευκτα, το πιο πιθανό για 

τις γρήγορα αναπτυσσόμενες ΜΜΕ είναι να αντλήσουν όσο περισσότερο τραπεζικό 

δανεισμό μπορούν προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις. 

Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν οι Michaelas et al. (1998) και οι Degryse et al. 

(2012). Τα αποτελέσματα παρέχουν υποστήριξη στην Υ4. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν μία στατιστικά σημαντική και θετική συσχέτιση 

μεταξύ της χρήσης μακροχρόνιων τραπεζικών δανείων και των εν δυνάμει ενυπόθηκων 

στοιχείων του ενεργητικού (PAGR). Από τη στιγμή που τα ενυπόθηκα στοιχεία 

αποτελούν έναν μηχανισμό περιορισμού του πιστωτικού κινδύνου των ΜΜΕ και κατ' 



 

193 

 

επέκταση των προβλημάτων αντιπροσώπευσης και ασύμμετρης πληροφόρησης με τους 

πιθανούς πιστωτές τους, οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιούν τα πάγια τους για να 

προσελκύσουν τον φθηνότερο μακροχρόνιο τραπεζικό δανεισμό αντί άλλων 

ακριβότερων πηγών (π.χ. βραχυχρόνια δάνεια). Ως αποτέλεσμα, οι ΜΜΕ με υψηλό 

ποσοστό παγίων στοιχείων είναι ικανές να αποκτούν περισσότερη μακροχρόνια 

τραπεζική χρηματοδότηση. Άρα, τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν την υπόθεση Υ5 

δηλ. ότι, η χρήση τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται θετικά με την παροχή 

ενυπόθηκων εγγυήσεων. 

Η χρήση της μακροχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης για όλη την 

εξεταζόμενη περίοδο σχετίζεται θετικά με την παροχή καθαρής εμπορευματικής 

πίστωσης (μεταβλητή NETTC), από τις ΜΜΕ του εξεταζόμενου δείγματος. Μία πιθανή 

εξήγηση είναι ότι, αξιόπιστες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν 

τραπεζικά κεφάλαια, παρέχουν περισσότερη εμπορευματική πίστωση προς τους πελάτες 

τους από την πίστωση που δέχονται. Αυτό επιβεβαιώνει την υπόθεση του 

πληροφοριακού πλεονεκτήματος που έχουν επιχειρήσεις σε σχέση με τα τραπεζικά 

ιδρύματα: επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να ελέγχουν καλύτερα και να επιβάλλουν 

ευκολότερα τους όρους συνεργασίας τους στους πελάτες τους αντλούν τραπεζική 

χρηματοδότηση από τις τράπεζες, και γίνονται παροχείς καθαρής πίστωσης. Αυτό και 

για τις τράπεζες, αποτελεί βέλτιστη λύση χρηματοδότησης αδιαφανών ΜΜΕ που 

αδυνατούν ή δεν θέλουν οι ίδιες να αξιολογήσουν. 

Επιπλέον, η χρήση της μακροχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης από τις 

επιχειρήσεις του δείγματος σχετίζεται θετικά με τη χρήση της εμπορευματικής πίστωσης 

(TRCAS). Ενδεχομένως, ο σχετικά χαμηλός τραπεζικός ανταγωνισμός στην Ελλάδα και 

η υψηλή συγκέντρωση που τον χαρακτηρίζει να αυξάνει τη χρήση της εμπορευματικής 

πίστωσης από τις ΜΜΕ που λειτουργούν και ως πελάτες και ως προμηθευτές-

μεσάζοντες.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με τον συμπληρωματικό 

χαρακτήρα της χρήσης τραπεζικής χρηματοδότησης και εμπορευματικής πίστωσης 

(Demircuc-Kunt & Maksimovic, 2001). Επομένως το μοντέλο μας δεν επιβεβαιώνει την 

υπόθεση Υ6α, ενώ αντίθετα παρέχει υποστήριξη στην Υ6ά. Παρόμοια ευρήματα 

παρουσίασαν και οι Garcia-Teruel & Martinez-Solano (2010) αλλά και οι 

Michalopoulos & Vogiatzis (2011). 
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Τέλος, όσον αφορά το κόστος δανεισμού (COBAD), και στην περίπτωση της 

μακροχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης παραμένει σημαντικός προσδιοριστικός 

παράγοντας με αρνητικό πρόσημο για τις ΜΜΕ του δείγματος. Άρα, τα αποτελέσματα 

υποστηρίζουν την υπόθεση Υ8. 

Ο συντελεστής της ψευδομεταβλητής D1 είναι θετικός και στατιστικά 

σημαντικός για τη χρήση της μακροχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης. Αυτό 

υποδεικνύει ότι, μετά την είσοδο του ευρώ, η βελτίωση των τραπεζικών 

δραστηριοτήτων στην Ελληνική οικονομία, η μείωση των επιτοκίων, η αύξηση του 

ανταγωνισμού αλλά και οι καλύτερες προσδοκίες που γεννήθηκαν για τις Ελληνικές 

επιχειρήσεις, τις επέτρεψαν να αντλήσουν ευκολότερα μακροχρόνια τραπεζικό 

δανεισμό. Με αυτό τον τρόπο οι Ελληνικές ΜΜΕ μπόρεσαν να αξιοποιήσουν μία 

καλύτερη και φθηνότερη πηγή χρηματοδότησης προκειμένου να ανταποκριθούν στην 

αυξημένη ζήτηση που εμφανίστηκε στην Ελληνική οικονομία. Το αποτέλεσμα αυτό 

έρχεται να υποστηρίξει την Υ7. 

Θετικός και στατιστικά σημαντικός εμφανίζεται και ο συντελεστής της 

μεταβλητής παγίων (D1*PAGR), όσο και της μεταβλητής του κόστους δανεισμού 

(D1*COBAD). Αυτό δηλώνει αύξηση της ελαστικότητας της χρήσης μακροχρόνιας 

τραπεζικής χρηματοδότησης στους συγκεκριμένους παράγοντες στην μετά ευρώ 

περίοδο του δείγματος. Είναι λογικό η αυξανόμενη χρήση μακροχρόνιας τραπεζικής 

χρηματοδότησης να βασίζεται περισσότερο στην εξασφάλιση υποθηκών για τις 

τράπεζες προκειμένου να μετριαστεί η απροθυμία των τελευταίων να δανείσουν τις 

αδιαφανείς και λιγότερο αξιόπιστες σε σχέση με τις μεγαλύτερες ΜΜΕ. Έτσι, και σε 

αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα παρέχουν πλήρη υποστήριξη στην υπόθεση Υ5. 

Επίσης, η αύξηση της ελαστικότητας της χρήσης της μακροχρόνιας τραπεζικής 

χρηματοδότησης στο κόστος δανεισμού την μετά ευρώ περίοδο μπορεί να εξηγηθεί με 

την γενικότερη βελτίωση της προσφοράς χρηματοδότησης στις ΜΜΕ και από 

εναλλακτικές πηγές.  

Αντίθετα, δεν παρουσιάζει καμία σημαντική επίδραση πάνω στη χρήση της 

τραπεζικής χρηματοδότησης η παροχή καθαρής εμπορευματικής πίστωσης την περίοδο 

μετά την είσοδο της Ελλάδος στην Ευρωζώνη (D1*NETTC). 

γ) Αποτελέσματα της εκτίμησης του οικονομετρικού μοντέλου για τη συνολική 

τραπεζική χρηματοδότηση των ΜΜΕ 

Στον πίνακα 7.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος 6.3 

για τη χρήση της μακροχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης. 



 

195 

 

Πίνακας 7.3. Αποτελέσματα εκτίμησης του μοντέλου 6.3 για την εξεταζόμενη περίοδο 

(1992-2009), για τη χρήση συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης 

Εξαρτημένη Μεταβλητή: συνολική τραπεζική πίστωση ως προς το σύνολο του 

ενεργητικού 

 
Συντελεστής 

Τυπικό 

σφάλμα 
Στατιστική t Πιθανότητα 

Constant term 0.048 0.039 1.22 0.221 

D1 0.230 0.041 5.53** 0.000 

ROA -0.639 0.030 -20.99** 0.000 

LAGE -0.023 0.007 -3.11** 0.002 

LSALES 0.041 0.004 8.84** 0.000 

ASSETGROWTH 0.033 0.006 5.09** 0.000 

PAGR 0.028 0.017 1.58 0.112 

NETTC 0.139 0.011 11.11** 0.000 

TRCAS -0.022 0.016 -1.34 0.179 

COBAD -0.255 0.015 -16.65** 0.000 

CVRF 0.005 0.002 2.57** 0.010 

D1*COBAD -0.462 0.034 -13.25** 0.000 

D1* LSALES -0.020 0.004 -4.74** 0.000 

D1* TRCAS -0.054 0.018 -2.89** 0.038 

D1* CVRF -0.005 0.002 -1.99* 0.0459 

Μέθοδος:  Ελαχίστων Τετραγώνων (Σταθερές επιδράσεις στα διαστρωματικά στοιχεία) 

Συνολικές παρατηρήσεις πανελ (unbalanced): 4483 (284 επιχειρήσεις, 17 περίοδοι) 

Μέθοδος Διακύμανσης: κοινή 

Εξετ. Σταθ. Επιδράσεων σε 

διαστρωματικά στοιχεία 

Στατιστική β.ε. Πιθαν. 

Cross-section F 17.072 (283,4185) 0.000 

Δοκιμασίες χ2 διαστρωμ. στοιχείων 3440.987 283 0.000 

Hausman Test χ2 στατιστική χ2 β.ε. Πιθαν. 

Cross-section random 118.365 14 0.000 

Weighted Statistics    

R-τετράγωνο 0.68 F-στατιστική 31.05  

Προσαρμοσμένο R- 

τετράγωνο 
0.66 

Πιθαν.(F-

στατιστική) 
0.000 

 

*Δηλώνει σημαντικότητα σε επίπεδο 5%, **Δηλώνει σημαντικότητα σε επίπεδο 1% 

Σημ: D1:ψευδοματεβλητή ελέγχου αλλαγής της χρηματοδοτικής συμπεριφοράς των ΜΜΕ, ROA: κέρδη 

προ φόρων προς το σύνολο του ενεργητικού, LAGE: λογάριθμος της ηλικίας των επιχειρήσεων το 2009, 

LSALES: λογάριθμος συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης, ASSETGROWTH: μεταβολή του 

ενεργητικού της επιχείρησης, PAGR: ενσώματες ακινητοποιήσεις ως προς το σύνολο του ενεργητικού, 

NETTC: ο λόγος της καθαρής παρεχόμενης πίστωσης προς το σύνολο των πωλήσεων (λογαριασμοί 

εισπρακτέοι μείον τους λογαριασμούς πληρωτέους προς τις πωλήσεις, TRCAS: λογαριασμοί πληρωτέοι 

προς το σύνολο του ενεργητικού, COBAD: ετήσια χρημ/κα έξοδα της επιχείρησης προς τον μέσο όρο των 

συνολικών τραπεζικών υποχρεώσεων αρχής και τέλους έτους, CVRF: χρημ/κα έξοδα της προηγούμενης 

χρονιάς προς το σύνολο των κερδών προ φόρων της προηγούμενης χρονιάς,. 
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Η συνολική τραπεζική χρηματοδότηση, είναι αρνητικά σχετιζόμενη με τη 

κερδοφορία (ROA) και στατιστικά σημαντική. Τα επίπεδα τραπεζικού δανεισμού 

μειώνονται εφόσον η επιχείρηση δημιουργεί κέρδη και αυτό υποδεικνύει ότι, οι ΜΜΕ 

προτιμούν την εσωτερική χρηματοδότηση πρώτα, όπως προβλέπεται από τη ΘΙΤΚΕ. Η 

πιθανότερη αιτία γι αυτό είναι η άρνηση των ιδιοκτητών των ΜΜΕ να δώσουν μέρος 

του ελέγχου της επιχείρησης τους σε τρίτους αλλά και να υποθηκεύσουν πάγια στοιχεία 

του ενεργητικού τους. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν και με προηγούμενες μελέτες από 

τους Chittenden et al. (1995), Sogorb-Mira (2005) και πιο πρόσφατα από τους Degryse 

et al. (2012). Έτσι τα αποτελέσματα παρέχουν υποστήριξη στην Υ1 ότι η χρήση της 

τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται αρνητικά με τη διαθεσιμότητα των εσωτερικών 

πηγών χρηματοδότησης 

Επιπλέον, όπως προβλέφθηκε τα αποτελέσματα δείχνουν ότι χρήση συνολικής 

τραπεζικής χρηματοδότησης από τις ΜΜΕ σχετίζεται αρνητικά και στατιστικά 

σημαντικά με την ηλικία τους (LAGE). Οι μεγαλύτερες σε ηλικία ΜΜΕ μπορούν και 

δημιουργούν επαρκή εσωτερικά κεφάλαια έτσι ώστε να μην εξαρτώνται από τον 

τραπεζικό δανεισμό όπως οι νεότερες ΜΜΕ. Μία τέτοια συμπεριφορά είναι σύμφωνη 

με τις αιτιάσεις της ΘΙΤΚΕ. Επιπλέον όσο μεγαλώνουν οι ΜΜΕ, ναι μεν αποκτούν 

στοιχεία του ενεργητικού που μπορούν να υποθηκεύσουν για να αντιμετωπίσουν τα 

προβλήματα αντιπροσώπευσης που έχουν με τις τράπεζες, αλλά από ένα σημείο και 

μετά η επιχείρηση στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στα δικά της κέρδη. Παρόμοια 

αποτελέσματα έδειξαν και οι Sogorb-Mira & Lopez-Gracia (2008), και παλαιότερα οι 

Michaellas et al. (1998). Το αποτέλεσμα αυτό παρέχει υποστήριξη στην Υ2 ότι δηλ. η 

χρήση τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται αρνητικά με την ηλικία των ΜΜΕ. 

O συντελεστής για τη μεταβλητή μέγεθος (LSALES), είναι θετικός και 

στατιστικά σημαντικός υποδεικνύοντας έτσι ότι μεγαλύτερες ΜΜΕ κάνουν χρήση 

περισσότερης τραπεζικής χρηματοδότησης σε σχέση με μικρότερες. Ενδεχομένως οι 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατέχουν καλύτερη γνώση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές, απασχολούν πιο εξειδικευμένο προσωπικό και έχουν διαπραγματευτικές 

δυνατότητες απέναντι στους δανειστές τους (π.χ. πάγια προς υποθήκευση), 

μετριάζοντας έτσι τα προβλήματα της ασύμμετρης πληροφόρησης και 

αντιπροσώπευσης. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει παρόμοια ευρήματα ( π.χ. Van 

der Wijst & Thurik, 1993 και Sogorb- Mira, 2005). Επομένως, γίνεται αποδεκτή η Υ3. 
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Ο θετικός και στατιστικά σημαντικός συντελεστής της μεταβλητής του ρυθμού 

ανάπτυξης (ASSETGROWTH), όπως και στις προηγούμενες μορφές τραπεζικής 

χρηματοδότησης έρχεται σε συμφωνία με τις αιτιάσεις της ΘΙΤΚΕ και παρέχει 

υποστήριξη στην Υ4 σύμφωνα με την οποία η χρήση τραπεζικής χρηματοδότησης 

σχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη της επιχείρησης Αναπτυσσόμενες ΜΜΕ με αυξητική 

τάση στα στοιχεία του ενεργητικού τους επιλέγουν να χρηματοδοτήσουν την 

αναπτυξιακή τους πορεία με τραπεζική χρηματοδότηση αντιμετωπίζοντας ευκολότερα 

τα προβλήματα αντιπροσώπευσης που εμφανίζονται στις συναλλακτικές τους σχέσεις 

με τα τραπεζικά ιδρύματα. Οι Degryse et al. (2012) κατέληξαν σε παρόμοια 

συμπεράσματα.  

Ισχυρή υποστήριξη φαίνεται να υπάρχει για την υπόθεση Υ6ά. Πιο συγκεκριμένα, 

υπάρχει θετική σχέση μεταξύ συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης και της καθαρής 

εμπορευματικής πίστωσης (NETTC), επιβεβαιώνοντας έτσι την υπόθεση της 

συμπληρωματικότητας. Οι ΜΜΕ του δείγματος, αποτελούνται κατά κύριο λόγο από 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ενδεχομένως, έχοντας καλύτερη πρόσβαση στη 

τραπεζική χρηματοδότηση από ότι οι μικρότερες τους, μπορούν να δανείζονται με 

ευνοϊκότερους όρους και να παρέχουν εμπορευματική πίστωση στις μικρότερες 

εταιρείες διότι κατέχουν καλύτερες πληροφορίες γι αυτές από ότι οι τράπεζες κυρίως 

λόγω της συχνότερης τριβής μαζί τους. 

Ο συντελεστής της μεταβλητής του κόστους δανεισμού (COBAD), και στην 

περίπτωση της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης παραμένει αρνητικός και 

στατιστικά σημαντικός. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την σημαντική θέση που κατέχει 

αυτός προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης τραπεζικής χρηματοδότησης. Έτσι, το 

μοντέλο υποστηρίζει την Υ8. 

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα μοντέλα που εξετάστηκαν, ο συντελεστής που 

αναφέρεται στον πιστωτικό κίνδυνο των ΜΜΕ του δείγματος (CVRF), είναι θετικός και 

στατιστικά σημαντικός. Αντίθετα με τις αιτιάσεις της ΘΙΤΚΕ, οι ΜΜΕ φαίνεται να 

αυξάνουν τη χρήση της τραπεζικής χρηματοδότησης παρά τον αυξημένο πιστωτικό 

κίνδυνο που τις χαρακτηρίζει. Τα αποτελέσματα δεν παρέχουν υποστήριξη για την Υ9 ότι 

δηλαδή η χρήση συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται αρνητικά με το βαθμό 

πιστωτικού κινδύνου της επιχείρησης. 

Πέραν των παραπάνω προσδιοριστικών παραγόντων της χρήσης συνολικής 

τραπεζικής χρηματοδότησης από τις ΜΜΕ, παρατηρείται ότι η είσοδος του ευρώ στην 
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Ελληνική οικονομία έστρεψε τις επιχειρήσεις στη χρήση τραπεζικού δανεισμού. 

Ειδικότερα ο συντελεστής της ψευδομεταβλητής D1 που χρησιμοποιείται για να 

εντοπίσει αυτή την αλλαγή, είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός. Μία πιθανή 

εξήγηση είναι ότι η βελτίωση του τραπεζικού περιβάλλοντος με την υιοθέτηση του 

ευρώ, η αύξηση του τραπεζικού ανταγωνισμού και η εμφάνιση νέων τραπεζικών 

προϊόντων έδωσε την ευκαιρία στις ΜΜΕ να προσεγγίσουν ευκολότερα τη τραπεζική 

χρηματοδότηση. Έτσι, τα αποτελέσματα παρέχουν υποστήριξη στην Υ7. 

Το κόστος δανεισμού στην μετά ευρώ εποχή (D1*COBAD), παραμένει 

σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της χρήσης τραπεζικής χρηματοδότησης.  

Η συνολική τραπεζική χρηματοδότηση, σχετίζεται αρνητικά και στατιστικά 

σημαντικά με το μέγεθος (D1*LSALES) έπειτα από το 2001 και είναι αντίθετο από 

αυτό που αναμενόταν. Αν και η αύξηση του μεγέθους μειώνει την ασύμμετρη 

πληροφόρηση που χαρακτηρίζει εντονότερα τις ΜΜΕ, στο μοντέλο φαίνεται ότι η 

μεγέθυνση των επιχειρήσεων περιορίζει τη χρήση της συνολικής τραπεζικής 

χρηματοδότησης. Ενδεχομένως, η μεγέθυνση των ΜΜΕ που συνοδεύονται και από 

αύξηση των διαθέσιμων εσωτερικών πηγών χρηματοδότησης να τις έδωσε την ευκαιρία 

να αποφύγουν την τραπεζική χρηματοδότηση μετά την είσοδο του ευρώ ή ακόμα και να 

στραφήκαν ενδεχομένως, σε άλλες διαθέσιμες πηγές κεφαλαίου όπως χρηματιστήριο η 

αγορά ομολόγων. Τα αποτελέσματα δεν παρέχουν υποστήριξη στην Υ3. 

O συντελεστής της εμπορευματικής πίστωσης μετά το 2001 (D1*TRCAS), 

εμφανίζεται αρνητικός και στατιστικά σημαντικός σχετικά με τον συνολικό τραπεζικό 

δανεισμό. Ουσιαστικά, παρατηρείται μία στροφή των ΜΜΕ προς την τραπεζική 

χρηματοδότηση και υποκατάσταση της εμπορευματικής πίστωσης. Τα αποτελέσματα 

επιβεβαιώνουν την Υ6α όπου η χρήση της τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται 

αρνητικά με την χρήση της εμπορευματικής πίστωσης. 

Τέλος η συνολική τραπεζική χρηματοδότηση στην μετά ευρώ περίοδο σχετίζεται 

αρνητικά με τον πιστωτικό κίνδυνο (D1* CVRF). Αυτό υποδεικνύει ενδεχομένως ότι, οι 

ΜΜΕ προσπαθούν να μην δανεισθούν παραπάνω από τη δυνατότητα που έχουν να 

αποπληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Η ηλικιακή τους ωρίμανση, η 

συσσώρευση εσωτερικών πηγών κεφαλαίου τους έδωσαν τη δυνατότητα να ελέγξουν 

καλύτερα τις δανειακές τους υποχρεώσεις και να μην προσφύγουν σε υπέρμετρο 

δανεισμό. Έτσι, τα αποτελέσματα παρέχουν υποστήριξη στην Υ9 σύμφωνα με την οποία η 
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συνολική τραπεζική χρηματοδότηση σχετίζεται αρνητικά με το βαθμό πιστωτικού κινδύνου 

της επιχείρησης. 

Δεν παρουσιάζουν καμία σημαντικότητα οι συντελεστές των παγίων στοιχείων 

(PAGR) και της εμπορευματικής πίστωσης (TRCAS). 

7.2 Αποτελέσματα της εκτίμησης του οικονομετρικού υποδείγματος ζήτησης και 

προσφοράς συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ 

 

Ο πίνακας 7.4 δείχνει τα αποτελέσματα του μοντέλου 6.4 για όλη την εξεταζόμενη 

περίοδο. Εξαιτίας της χρήσης της εξαρτημένης μεταβλητής με υστέρηση Lt-1 (lagged 

depended variable), τα δεδομένα των χρονοσειρών για το μοντέλο περιορίσθηκαν για τη 

περίοδο 1993-2009. Επιπλέον, εξαιτίας των απουσών παρατηρήσεων (missing 

observations), ο συνολικός αριθμός των παρατηρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν στην 

οικονομετρική εκτίμηση έγινε 3779 αντί του συνολικού 285Χ18= 5130. Η χρήση της 

εξαρτημένης μεταβλητής με υστέρηση κρίθηκε αναγκαία γιατί η εκτίμηση του 

υποδείγματος χωρίς αυτήν δημιουργούσε προβλήματα αυτοσυσχέτισης. 

Προκειμένου να εξετάσουμε την επίπτωση της υιοθέτησης του ευρώ στη ζήτηση 

και στην προσφορά της τραπεζικής χρηματοδότησης για ολόκληρη την εξεταζόμενη 

περίοδο χρησιμοποιήθηκε η ψευδομεταβλητή D1 η οποία πήρε την τιμή μηδέν (0) για 

την προ ευρώ περίοδο (1993-2000) και την τιμή ένα (1) για την μετά ευρώ περίοδο 

(2001-2009). 

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος για ολόκληρη την υπό 

εξέταση περίοδο δείχνουν ότι η επίδραση των περισσότερων προσδιοριστικών 

παραγόντων της προσφοράς και της ζήτησης για τραπεζικά δάνεια είναι σημαντική και 

μάλιστα με το αναμενόμενο πρόσημο.  

 

α) Εμπειρική διερεύνηση της ζήτησης της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης: 

 

Η μεταβολή του ενεργητικού (ASSETGROWTH), έχει σημαντικά θετική 

επίδραση στη ζήτηση για τραπεζική χρηματοδότηση. Σε παρόμοια αποτελέσματα 

κατέληξε και η Atanasova & Wilson (2004). Έτσι, η Υ15 μπορεί να υποστηριχτεί 

σύμφωνα με την οποία η ζήτηση για τραπεζική χρηματοδότηση σχετίζεται θετικά με τη 

μεγέθυνση της δραστηριότητας των ΜΜΕ. 
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Πίνακας 7.4. Αποτελέσματα εκτίμησης του μοντέλου ζήτησης και προσφοράς 

συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης για την εξεταζόμενη περίοδο (1992-2009) 
 Συντελεστής Τυπικό σφάλμα Στατιστική t Πιθανότητα 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις (σε λογάριθμο) 

Εξίσωση Ζήτησης 
Constant term 0.289 0.108 2.67** 0.007 

LSYPZ(-1) 0.968 0.014 65.89** 0.000 

ASSETGROWTH 1.046 0.038 26.93** 0.000 

LTRC -0.032 0.011 -2.70** 0.007 

ROA -1.253 0.168 -7.45** 0.000 

LSALES 0.004 0.021 1.57 0.116 

D1 -0.045 0.032 -1.39 0.163 

COBAD -0.433 0.100 -4.32** 0.000 

SECF 0.004 0.026 0.18 0.849 

SECRW 0.053 0.019 2.66** 0.007 

SECS                              0.025 0.039 0.64 0.516 

Εξίσωση Προσφοράς 
Constant term 0.256 0.138 1.85 0.063 

D1 0.368 0.134 2.73** 0.006 

LSYPZ(-1) 0.926 0.018 50.3** 0.000 

PAG 7.36E-06 4.05E-06 1.81 -0.689 

CRVRL 0.026 0.007 3.49** 0.000 

SPRI 5.919 2.082 2.84** 0.004 

LAGE -0.047 0.018 -2.53** 0.011 

*Δηλώνει σημαντικότητα σε επίπεδο 5%, **Δηλώνει σημαντικότητα σε επίπεδο 1% 

Μέθοδος εκτίμησης: Ελαχίστων τετράγωνων σε δύο στάδια (two stage least square). 

Σημ: LSYPZ(-1): λογάριθμος της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης ως προς το άθροισμα των 

βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τις τράπεζες, ASSETGROWTH: η 

μεταβολή του συνολικού ενεργητικού της επιχείρησης σε σχέση με τη προηγούμενη χρονιά, 

LTRC:λογάριθμος των λογαριασμών πληρωτέων, ROA: κέρδη προ φόρων προς το σύνολο του 

ενεργητικού, LSALES: λογάριθμος συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης,  D1:ψευδοματεβλητή ελέγχου 

αλλαγής της χρηματοδοτικής συμπεριφοράς των ΜΜΕ στη πλευρά της ζήτησης και αλλαγής της 

χρηματοδοτικής συμπεριφοράς των τραπεζών στην πλευρά της προσφοράς,  COBAD: ετήσια χρημ/κα 

έξοδα της επιχείρησης προς τον μέσο όρο των συνολικών τραπεζικών υποχρεώσεων αρχής και τέλους 

έτους, SECF, SECRW, SECS: ψευδομεταβλητές που για τους κλάδους τροφίμων, χονδρικής-λιανικής 

και υπηρεσιών αντίστοιχα, PAG: ενυπόθηκες εγγυήσεις που υπολογίζονται ως το σύνολο των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων της επιχείρησης, CRVRL: λογάριθμος του δείκτη κάλυψης των τόκων της επιχείρησης 

(κέρδη προ φόρων προς χρημ/κα έξοδα), SPRI: περιθώριο επιτοκίου (διαφορά μεταξύ του διατραπεζικού 

επιτοκίου δανεισμού και του επιτοκίου δανεισμού των ελληνικών τραπεζών προς τις μη 

χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις), LAGE: λογάριθμος της ηλικίας των επιχειρήσεων το 2009. 

Βοηθητικές μεταβλητές (instruments), που χρησιμοποιήθηκαν και στις δύο εξισώσεις: Κόστος 

τραπεζικού δανεισμού, μεταβολή ενεργητικού, λογάριθμος της εμπορευματικής πίστωσης, απόδοση 

συνολικών κεφαλαίων (ROA), ψευδομεταβλητές για τους κλάδους τροφίμων, λιανικής-χονδρικής και 

υπηρεσιών, λογάριθμος δείκτη κάλυψης χρημ/κων εξόδων, περιθώριο επιτοκίου, αριθμός εργαζομένων, 

ηλικία επιχείρησης.  

Σύν. Παρατηρήσεων 3779 Στ. σφ. παλινδρόμησης (S.E.) 0.530 

R-τετράγωνο 0.8406 Μ.Ο. εξαρτ. μετ. (Mean) 7.622 

Προσαρμοσμένο R-

τετράγωνο 

0.8402 Άθρ. Τετρ. των Καταλοίπων (Sum squared 

resid) 

1058.813 

Στατιστική Durbin-Watson 2.087 Τυπ. Αποκλ. εξαρτ. μετ. (S.D.) 1.326 

Σύν. Παρατηρήσεων 3779 Στ. σφ. παλινδρόμησης (S.E.) 0.598 

R-τετράγωνο 0.7968 Μ.Ο. εξαρτ. μετ. (Mean) 7.622 

Προσαρμοσμένο R-

τετράγωνο 

0.7964 Άθρ. Τετρ. των Καταλοίπων (Sum squared 

resid) 

1350.061 

Στατιστική Durbin-Watson 1.893 Τυπ. Αποκλ. εξαρτ. μετ. (S.D.) 1.326 
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Ο συντελεστής του βαθμού χρήσης της εμπορευματικής πίστωσης (LTRC), έχει 

αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση στη ζήτηση για συνολική τραπεζική 

χρηματοδότηση, ένδειξη ότι αποτελεί σημαντικό υποκατάστατο της τραπεζικής 

χρηματοδότησης. Η αύξηση του βαθμού υποκατάστασης ενδεχομένως δείχνει ότι η 

συνεχής βελτίωση του τραπεζικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και τα επακόλουθα του 

όπως π.χ. χαμηλά επιτόκια δανεισμού, όξυνση τραπεζικού ανταγωνισμού κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο ελάττωσαν τα εμπόδια πρόσβασης των ΜΜΕ για τραπεζική 

πίστωση. Έτσι, η αποφυγή της πιο ακριβής εμπορευματικής πίστωσης συνδυάστηκε με 

την αυξημένη χρήση τραπεζικών δανείων. Σχετικές έρευνες (π.χ. Atanasova & Wilson, 

2003), έδειξαν ότι η εμπορευματική πίστωση υποκαθιστά την ανεπαρκή τραπεζική 

χρηματοδότηση, ενώ άλλες (π.χ. Petersen & Rajan, 1994, Μιχαλόπουλος & Βογιατζής, 

2011), έδειξαν ότι ΜΜΕ που δεν αντιμετωπίζουν δυσκολία στην άντληση τραπεζικού 

δανεισμού, χρησιμοποιούν λιγότερη πίστωση από τους προμηθευτές τους. Τα 

αποτελέσματα παρέχουν υποστήριξη στην Υ16, η ζήτηση δηλαδή για τραπεζική 

χρηματοδότηση σχετίζεται αρνητικά με τη χρήση της εμπορευματικής πίστωσης. 

Όσον αφορά τις διαθέσιμες εσωτερικές πηγές κεφαλαίων (ROA), τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η ζήτηση για συνολική τραπεζική χρηματοδότηση 

σχετίζεται αρνητικά και στατιστικά σημαντικά με το βαθμό διαθεσιμότητας των 

εσωτερικών πηγών χρηματοδότησης και έρχεται σε συμφωνία με τις προβλέψεις της 

ΘΙΤΚΕ: οι ΜΜΕ προτιμούν να χρηματοδοτούν τα επενδυτικά τους σχέδια 

χρησιμοποιώντας πρώτα εσωτερικά κεφάλαια, μετά τραπεζικό δανεισμό και τελευταία 

συμμετοχή νέων επενδυτών μέσω πώλησης μεριδίου της επιχείρησης. Παρόμοια 

αποτελέσματα έδειξαν και προγενέστερες μελέτες (Norton 1991, Holmes & Kent 1991, 

Van der Wijst &Thurik 1993, Chittenden et al. 1996, Hamilton & Fox 1998). Επομένως, 

υπάρχει υποστήριξη της Υ17 δηλαδή ότι, η ζήτηση για τραπεζική χρηματοδότηση είναι 

αντιστρόφως ανάλογη του βαθμού διαθεσιμότητας των εσωτερικών πηγών κεφαλαίου για 

τις ΜΜΕ 

Το μέγεθος της επιχείρησης (LSALES), εμφανίζεται να μην έχει ιδιαίτερη 

σημασία για τη ζήτηση τραπεζικής χρηματοδότησης. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι, η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων ανεξαρτήτου μεγέθους επιδιώκουν την άντληση 

τραπεζικών δανείων. Τα αποτελέσματα δεν παρέχουν υποστήριξη στην Υ18 σύμφωνα με 

την οποία η ζήτηση για τραπεζική χρηματοδότηση σχετίζεται θετικά με το μέγεθος της 

επιχείρησης. 
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Οι κλάδοι των Υπηρεσιών (SECS), και των Τροφίμων (SECF), δεν φαίνεται να 

επιδρούν σημαντικά στη ζήτηση τραπεζικής χρηματοδότησης. Αντίθετα, η επίδραση του 

κλάδου Χοντρικής–Λιανικής (SECRW), είναι θετική και στατιστικά σημαντική. 

Ενδεχομένως, οι ΜΜΕ αυτού του κλάδου επειδή αγοράζουν εμπορεύματα και τα 

μεταπωλούν είναι αναγκασμένες να χρηματοδοτήσουν το χρονικό διάστημα μεταξύ της 

πώλησης των προϊόντων τους και της είσπραξη της αξίας τους από τους πελάτες τους. 

Προκειμένου λοιπόν να γεφυρώσουν αυτό το χρονικό διάστημα, απαιτείται από αυτές 

τις ΜΜΕ περισσότερη τραπεζική χρηματοδότηση. 

Το κόστος δανεισμού (COBAD), έχει μία σημαντική και αρνητική επίδραση 

όπως αναμενόταν. Αυτό υποδηλώνει ότι το υψηλότερο κόστος δανεισμού, μειώνει την 

επιθυμία της επιχείρησης για τραπεζική χρηματοδότηση. 

Τέλος, όπως φαίνεται στον πίνακα 7.4, η ψευδομεταβλητή D1 που 

συμπεριελήφθη στη πλευρά της ζήτησης δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική. 

Ενδεχομένως, οι ΜΜΕ δεν μεταβάλλανε τη ζήτηση τους για τραπεζικά δάνεια εξαιτίας 

της εισόδου του ευρώ επειδή η επιθυμία τους για τραπεζική δανειοδότηση υπήρχε και 

πριν το ευρώ. 

β)Εμπειρική διερεύνηση της προσφοράς της συνολικής τραπεζικής 

χρηματοδότησης: 

 

Η εκτίμηση του υποδείγματος δείχνει μία θετική συσχέτιση (στατιστικά 

σημαντική όμως σε επίπεδο 10%), μεταξύ της προσφοράς τραπεζικής χρηματοδότησης 

και του επιπέδου των διαθέσιμων ενυπόθηκων εγγυήσεων (PAG), υποδεικνύοντας έτσι 

ότι τα πάγια αποτελούν ένα εργαλείο μετριασμού του κινδύνου για τις τράπεζες και 

αντιμετώπισης των προβλημάτων ασύμμετρης πληροφόρησης ιδιαίτερα κατά τη 

συνεργασία τους με ΜΜΕ. Σχετικές έρευνες, επιβεβαίωσαν την θετική επίδραση των 

ενυπόθηκων εγγυήσεων στην προσφορά τραπεζικής χρηματοδότησης (Atanasova & 

Wilson, 2004, Ogawa & Suzuki, 2000). Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα δεν παρέχουν 

ισχυρή υποστήριξη στην Υ10 σύμφωνα με την οποία η προσφορά τραπεζικής 

χρηματοδότησης σχετίζεται θετικά με τα πάγια μίας ΜΜΕ. 

Ο βαθμός κάλυψης των δανειακών υποχρεώσεων (CRVR), ως μηχανισμός 

μέτρησης του κινδύνου για τις ΜΜΕ του δείγματος, είναι στατιστικά σημαντικός με 

αρνητικό πρόσημο. Μία επιχείρηση με χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο λόγω της 

δυνατότητας της να καλύπτει τα τραπεζικά της έξοδα, επηρεάζει σημαντικά και προς 

όφελος της, την επιλογή της τράπεζας να τη δανειοδοτήσει. Παρόμοια αποτελέσματα 
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έδειξε και η Atanasova (2003). Επομένως, το μοντέλο υποστηρίζει την Υ11 δηλαδή ότι η 

προσφορά τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται αρνητικά με το βαθμό κινδύνου που 

χαρακτηρίζει μία επιχείρηση. 

Ο συντελεστής της μεταβλητής που αναφέρεται στο περιθώριο επιτοκίου των 

τραπεζών (SPRI), είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός. Ειδικότερα, η προσφορά 

συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ φαίνεται να σχετίζεται θετικά με 

το περιθώριο του επιτοκίου (SPRI). Στο ποσοστό που αυτή η μεταβλητή μετράει την 

ποιότητα του ανταγωνισμού, το αυξημένο περιθώριο του επιτοκίου σημαίνει μειωμένος 

ανταγωνισμός. Αυτό όμως δεν συνάδει με τη θετική σχέση που δείχνει. Επιπλέον, η 

χρήση του δείκτη Herfindahl-Hirschman (HHI), η οποία δεν είχε στατιστική 

σημαντικότητα και γι αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε, δείχνει ότι ο ανταγωνισμός δεν 

φαίνεται να σχετίζεται σημαντικά με τη προσφορά τραπεζικής χρηματοδότησης.  

Επομένως τα αποτελέσματα δεν υποστηρίζουν την Υ12 σύμφωνα με την οποία η βελτίωση 

του Ελληνικού χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και η επακόλουθη αύξηση του 

τραπεζικού ανταγωνισμού στον Ελληνικό τραπεζικό περιβάλλον βελτίωσε τη προσφορά 

των τραπεζικών δανείων προς τις ΜΜΕ. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τελευταίο εύρημα από την πλευρά της 

προσφοράς σχετικά με την ηλικία των ΜΜΕ του εξεταζόμενου δείγματος. Ο στατιστικά 

σημαντικός και αρνητικός συντελεστής της μεταβλητής ηλικίας (LAGE), δείχνει ότι, η 

προσφορά δανείων των τραπεζών φαίνεται να μην υποστηρίζει την υπόθεση Y13 

σύμφωνα με την οποία, η προσφορά συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται 

θετικά με την ηλικία των επιχειρήσεων. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι εταιρείες οι οποίες 

ωριμάζουν ηλικιακά δεν χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες με τα παραδοσιακά δάνεια 

αλλά με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως π.χ. ομολογιακά δάνεια, factorimg κλπ.  

Τέλος, ο στατιστικά σημαντικός και θετικός συντελεστής της ψευδομεταβλητής 

D1 που χρησιμοποιήθηκε για να εντοπίσει τις τυχόν διαρθρωτικές αλλαγές που επέφερε 

η υιοθέτηση του ευρώ, φανερώνει την αυξανόμενη επιθυμία των τραπεζών να 

χορηγήσουν δάνεια στις ΜΜΕ, εξαιτίας της βελτίωσης του τραπεζικού περιβάλλοντος 

και της όξυνσης του ανταγωνισμού μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων που έλαβε χώρα 

στην μετά ευρώ περίοδο. Τα αποτελέσματα παρέχουν υποστήριξη στην Υ14 σύμφωνα με 

την οποία η προσφορά τραπεζικής χρηματοδότησης σχετίζεται θετικά με την είσοδο του 

ευρώ στην ελληνική οικονομία. 
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8.1 Συμπεράσματα 

 

H παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει τη χρηματοδοτική συμπεριφορά των 

Ελληνικών ΜΜΕ και ειδικότερα την επίδραση που είχε πάνω σε αυτή η διαδικασία της 

Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ενοποίησης στην Ελλάδα. Η είσοδος του ενιαίου 

ευρωπαϊκού νομίσματος στην Ελληνική οικονομία προκάλεσε σημαντικές μεταβολές 

στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον των ΜΜΕ στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 

τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξαν σημαντικές συστηματικές αλλαγές τόσο στη 

ζήτηση αλλά και στη προσφορά τραπεζικής πίστωσης προς τις ΜΜΕ. 

 Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν εμπειρικά υποθέσεις που προέρχονται από τις 

θεωρήσεις της Ιεραρχικής Ταξινόμησης και Επιλογής κεφαλαίων και της 

Αντιπροσώπευσης και διερευνήθηκε η επίδραση ενός συνόλου χαρακτηριστικών που 

προσδιορίζουν τη χρήση τραπεζικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Έτσι, εξετάστηκε η 

στατιστική σημαντικότητα των εσωτερικών πηγών χρηματοδότησης, της ηλικίας, του 

μεγέθους, της ανάπτυξης, των παγίων στοιχείων του ενεργητικού, της εμπορευματικής 

πίστωσης, των χρηματοοικονομικών συνθηκών που ισχύουν σε μία οικονομία, του 

κόστους χρηματοδότησης, και του πιστωτικού κινδύνου που χαρακτηρίζει μία 

επιχείρηση. Τέλος, εξετάστηκε εάν οι διαρθρωτικές αλλαγές που έλαβαν μέρος στην 

Ελληνική οικονομία ως επακόλουθο της εισόδου του ενιαίου νομίσματος επηρέασαν 

την χρηματοδοτική συμπεριφορά των Ελληνικών ΜΜΕ. Η στατιστική ανάλυση 

πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά για τη βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη τραπεζική 

χρηματοδότηση αλλά και για τη συνολική τραπεζική πίστωση και παρουσιάστηκαν τα 

αποτελέσματα για κάθε μία ξεχωριστά. 

Επιπλέον, εξετάστηκε με τη χρήση ενός οικονομετρικού μοντέλου ζήτησης και 

προφοράς τραπεζικής χρηματοδότησης και η ενδεχόμενη μεταβολή της συμπεριφοράς 

των τραπεζικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια, πριν 

και μετά την είσοδο της χώρας στην ευρωζώνη. Έτσι, πέραν των προσδιοριστικών 

παραγόντων που επιδρούν στη χρηματοδοτική συμπεριφορά των ΜΜΕ, εξετάστηκαν 

παράγοντες που προσδιορίζουν τη πλευρά της τραπεζικής πίστωσης. Ειδικότερα, 

εξετάστηκε η στατιστική σημαντικότητα, των παγίων στοιχείων, του βαθμού 

πιστοληπτικού κινδύνου της επιχείρησης, της ηλικίας των επιχειρήσεων και του 

τραπεζικού ανταγωνισμού,. Τέλος, εξετάστηκαν ως προσδιοριστικοί παράγοντες της 

προσφοράς τραπεζικής χρηματοδότησης, οι διαρθρωτικές αλλαγές που 
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πραγματοποιήθηκαν στο τραπεζικό περιβάλλον, συνέπεια της αναδιάρθρωσης που 

έλαβε μέρος στον Ευρωπαϊκή Οικονομία την τελευταία εικοσαετία. 

Η οικονομετρική εκτίμηση των τριών εμπειρικών μοντέλων ζήτησης 

βραχυπρόθεσμης, μακροπρόθεσμης και συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης με τη 

χρήση δεδομένων panel για 285 Ελληνικές ΜΜΕ για τη χρονική περίοδο 1992-2009, 

έδειξε ότι η ζήτηση των ΜΜΕ για τραπεζική χρηματοδότηση μετασχηματίστηκε κατά 

την περίοδο από την εισαγωγή του ευρώ και μετά. Ειδικότερα, οι αξιοσημείωτες 

αλλαγές που συντελέστηκαν στο Ελληνικό τραπεζικό περιβάλλον ως αποτέλεσμα της 

συμμετοχής της Ελλάδος στην ευρωζώνη, επέτρεψαν στις ΜΜΕ να αποκτήσουν 

ευκολότερα τραπεζική πίστωση με χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Επίσης, στην μετά 

ευρώ περίοδο, ο βαθμός χρήσης τραπεζικής χρηματοδότησης φαίνεται να είναι 

αρνητική συνάρτηση του κόστους δανεισμού, ενώ για την προηγούμενη περίοδο δεν 

παρατηρείται συσχέτιση των δύο μεταβλητών.  

Ακόμη, την περίοδο μετά το 2001, η ζήτηση για τραπεζικό δανεισμό εμφανίζει 

αυξημένο βαθμό υποκατάστασης με εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης όπως είναι η 

χρήση της εμπορευματικής πίστωσης. Σύμφωνα με την υπόθεση της υποκατάστασης, οι 

βελτιωμένες συνθήκες τραπεζικής χρηματοδότησης, οδηγούν σε μείωση του βαθμού 

χρήσης εμπορευματικής πίστωσης. Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν 

υποδεικνύουν ότι, οι διαρθρωτικές αλλαγές που συντελέστηκαν στον Ελληνικό 

τραπεζικό χώρο ως συνέπεια της υιοθέτησης του ευρώ από την Ελληνική οικονομία, 

διευκόλυναν τη πρόσβαση των ΜΜΕ σε τραπεζικά κεφάλαια και τις απομάκρυναν από 

τη χρήση της ακριβότερης πίστωσης από τους προμηθευτές τους. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της μετά-ευρώ περιόδου, η ζήτηση για τραπεζική 

χρηματοδότηση είναι αρνητική συνάρτηση του μεγέθους αλλά και της ηλικίας των 

ΜΜΕ. Ενδεχομένως, αυτό να οφείλεται στην αυξανόμενη διαθεσιμότητα εσωτερικών 

πηγών χρηματοδότησης για τις μεγαλύτερες και ωριμότερες επιχειρήσεις, ως 

επακόλουθο της κερδοφορίας που κατάφεραν σημειώσουν στην μετά-ευρώ εποχή.  

Επιπλέον, μετά την υιοθέτηση του ευρώ, η αρνητική συσχέτιση χρήσης 

βραχυχρόνιας χρηματοδότησης με το μέγεθος και την ηλικία των ΜΜΕ υποδεικνύει ότι, 

οι επιχειρήσεις που ενηλικιώνονται και μεγαλώνουν σε μέγεθος χρησιμοποιούν ολοένα 

και περισσότερο παρακρατηθέντα κέρδη για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους 

σχεδίων αλλά και τη κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών. Με αυτό τον τρόπο 

αποφεύγουν τη χρήση τραπεζικού δανεισμού που εμπεριέχει υψηλό κόστος. Ακόμα και 
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στη περίπτωση που θα χρειασθούν τραπεζική χρηματοδότηση, θα στραφούν στην 

επιλογή μακροχρόνιου δανεισμού από τα τραπεζικά ιδρύματα έχοντας πια και τα 

απαραίτητα προς υποθήκευση πάγια, αλλά και πιο ώριμη διοίκηση σε θέματα που 

αφορούν συνεργασία με πιστωτικούς οργανισμούς. 

Όσον αφορά τους επιμέρους προσδιοριστικούς παράγοντες της 

χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς των ΜΜΕ, τα αποτελέσματα της έρευνας 

υποστηρίζουν μία σειρά από προτάσεις των θεωρήσεων της Ιεραρχικής Ταξινόμησης 

και Επιλογής Κεφαλαίου και της Αντιπροσώπευσης, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα 

παλαιότερων ερευνών: 

Για παράδειγμα, η αρνητική σχέση που έδειξε η εμπειρική ανάλυση μεταξύ του 

βαθμού χρήσης της τραπεζικής χρηματοδότησης και των εσωτερικών πηγών κεφαλαίου, 

υποδεικνύει ότι αυτές οι επιχειρήσεις, επιδιώκουν να στηρίζονται ολοένα και 

περισσότερο στη χρήση δικών τους πηγών χρηματοδότησης περιορίζοντας ταυτόχρονα 

τις ανάγκες τους για εξωτερική χρηματοδότηση. Επιπλέον, με εξαίρεση τη βραχυχρόνια 

χρηματοδότηση, η ηλικιακή ωρίμανση των ΜΜΕ τις οδηγεί σε επιλογή άλλων μορφών 

χρηματοδότησης, πέραν της τραπεζικής. Ειδικότερα, η ενηλικίωση των ΜΜΕ φαίνεται 

ότι τις επέτρεψε να δημιουργήσουν επαρκείς εσωτερικές πηγές κεφαλαίου και να μην 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και σε αντίθεση με τις νεότερες, από εξωτερικό δανεισμό. 

Αυτά τα ευρήματα, έρχονται σε συμφωνία με τη προσέγγιση της ΘΙΤΚΕ 

υποδεικνύοντας την προτίμηση των ΜΜΕ για χρήση εσωτερικών πηγών προκειμένου 

να αποφύγουν την εμφάνιση  νεοεισερχόμενων επενδυτών στο ιδιοκτησιακό τους 

καθεστώς. 

Παρόλα αυτά, εάν μια ΜΜΕ αναπτύσσεται, αυξάνει το βαθμό χρήσης 

τραπεζικής χρηματοδότησης, διότι χρειάζεται περισσότερα κεφάλαια από αυτά που 

διαθέτει και τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι αυτό συμβαίνει σύμφωνα με τις 

αιτιάσεις της ΘΙΤΚΕ. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία των ΜΜΕ να αντλήσουν 

εξωτερική χρηματοδότηση από άλλες πηγές (π.χ. χρηματιστήριο), λόγω του αδιαφανούς 

τους χαρακτήρα είτε λόγω της επιθυμίας τους να μην παραχωρήσουν μέρος της 

ιδιοκτησίας τους, οι γρήγορα αναπτυσσόμενες ΜΜΕ, είναι πολύ πιθανό να στραφούν σε 

επιπλέον τραπεζικό δανεισμό. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης, μία θετική σχέση μεταξύ της τραπεζικής 

χρηματοδότησης και του μεγέθους των ΜΜΕ. Η ύπαρξη υψηλότερων προβλημάτων 

αντιπροσώπευσης και ασύμμετρης πληροφόρησης που χαρακτηρίζει τις ΜΜΕ, 
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υποδεικνύει ότι αυτού του είδους οι επιχειρήσεις με μικρή δυνατότητα παροχής 

εγγυήσεων προς τα τραπεζικά ιδρύματα, είναι αναγκασμένες να απολαμβάνουν 

λιγότερη τραπεζική χρηματοδότηση. Ειδικότερα, στη περίπτωση της μακροχρόνιας 

τραπεζικής χρηματοδότησης, για την οποία κατά κανόνα τα τραπεζικά ιδρύματα 

απαιτούν την διασφάλιση τους με ενυπόθηκες εγγυήσεις, ο βαθμός χρήσης της είναι 

θετικά σχετιζόμενος με τα πάγια στοιχεία των ΜΜΕ. Αυτό δείχνει ότι, οι ΜΜΕ οι 

οποίες κατέχουν ένα σημαντικό επίπεδο παγίων στοιχείων ξεπερνούν τα προβλήματα 

του ηθικού κινδύνου και της δυσμενής επιλογής καθώς και τα προβλήματα 

αντιπροσώπευσης με τις τράπεζες και απολαμβάνουν ευκολότερη πρόσβαση και χρήση 

τραπεζικής χρηματοδότησης. Αντίθετα, στην περίπτωση της βραχυπρόθεσμης 

τραπεζικής χρηματοδότησης η παροχή αποθεμάτων ως ενυπόθηκων εγγυήσεων 

φαίνεται να μην γίνεται αποδεκτή από τα τραπεζικά ιδρύματα, ενδεχομένως διότι 

θεωρούν την ύπαρξη αυτών των στοιχείων του ενεργητικού ως σημάδι 

αναποτελεσματικής διοίκησης από την πλευρά των ΜΜΕ. Επιπλέον, η ζήτηση για 

τραπεζική χρηματοδότηση φαίνεται να επηρεάζεται αρνητικά από το κόστος δανεισμού 

για όλη την εξεταζόμενη περίοδο. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στη παρούσα έρευνα δεν 

φαίνεται να ισχύει για όλη την εξεταζόμενη περίοδο η υπόθεση υποκατάστασης μεταξύ 

τραπεζικής χρηματοδότησης και εμπορευματικής πίστωσης. Αντίθετα, και μόνο στη 

περίπτωση της μακροχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης η θετική συσχέτιση της με 

την χρήση εμπορευματικής πίστωσης ταιριάζει καλύτερα με την υπόθεση της 

συμπληρωματικότητας, σύμφωνα με την οποία αυτά τα δύο είδη εξωτερικής 

χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ συμπεριφέρονται ως συμπληρωματικά και όχι ως 

υποκατάστατα του ενός με το άλλο. Επιπλέον, η θετική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού 

χρήσης της τραπεζικής χρηματοδότησης και της «καθαρής» παροχής πίστωσης (δηλ. 

λογαριασμοί εισπρακτέοι μείον λογαριασμοί πληρωτέοι), των ΜΜΕ του εξεταζόμενου 

δείγματος, δείχνει ότι οι τελευταίες δανείζονται από τα τραπεζικά ιδρύματα 

ενδεχομένως διότι απολαμβάνουν καλύτερη πρόσβαση σε αυτά και χαμηλότερο κόστος 

δανεισμού και με τη σειρά τους παρέχουν πίστωση σε άλλες μικρότερες επιχειρήσεις. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται στην καλύτερη πληροφόρηση που έχουν οι ΜΜΕ του 

δείγματος για τους επιχειρήσεις-πελάτες τους από τα τραπεζικά ιδρύματα που 

δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια. Έτσι, για τις τράπεζες θεωρείται 

βέλτιστη λύση η παροχή χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις που λειτουργούν ουσιαστικά 
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ως χρηματοοικονομικοί μεσολαβητές και δανείζουν με τη μορφή εμπορευματικής 

πίστωσης στους δικούς τους πελάτες. Τα παραπάνω αντικατοπτρίζουν μία συμπεριφορά 

η οποία εξηγείται καλύτερα από την οπτική γωνία της υπόθεσης της 

συμπληρωματικότητας.  

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος ζήτησης και προσφοράς της 

συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ του εξεταζόμενου δείγματος, 

έδειξαν ότι, όσον αφορά στη ζήτηση τραπεζικής χρηματοδότησης δεν υπήρξε 

σημαντική μεταβολή της χρηματοδοτικής συμπεριφοράς εξαιτίας των αλλαγών που 

συντελέστηκαν στο τραπεζικό περιβάλλον της Ελλάδος από την είσοδο του ευρώ και 

έπειτα. Αντίθετα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, η διαδικασία της νομισματικής 

ενοποίησης είχε σημαντική θετική επίπτωση στη προσφορά τραπεζικής πίστωσης. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα για όλη την εξεταζόμενη περίοδο (1992-2009), 

δείχνουν ότι η επίδραση των κυριότερων προσδιοριστικών παραγόντων για τη ζήτηση 

δανείων είναι σημαντική. Έτσι, το κόστος δανειοδότησης φαίνεται να ασκεί σημαντική 

αρνητική επίδραση στη ζήτηση για τραπεζική χρηματοδότηση.  

Σχετικά με τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, η εμπορευματική πίστωση 

εμφανίζει σημαντική αρνητική συσχέτιση με τη ζήτηση για τραπεζικό δανεισμό, 

επιβεβαιώνοντας τη σχέση υποκατάστασης που προτείνεται από τη σχετική θεωρία. 

Επιπλέον, τα ευρήματα έδειξαν ότι και η κερδοφορία αποτελεί ένα σημαντικό 

υποκατάστατο της τραπεζικής πίστωσης υποδεικνύοντας ότι η χρήση τους γίνεται από 

τις ΜΜΕ με την ακολουθία που ορίζει η ΘΙΤΚΕ. 

Από την άλλη πλευρά, τα ευρήματα δείχνουν ότι υπήρξαν συστημικές αλλαγές 

στη προσφορά τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ. H εμπειρική ανάλυση έδειξε 

ότι η είσοδος του ευρώ επέφερε μια σημαντική αλλαγή στη προσφορά χρηματοδότησης 

φανερώνοντας ουσιαστικά μία αυξανόμενη διάθεση των τραπεζών να προσφέρουν 

δάνεια στις ΜΜΕ στην μετά ευρώ περίοδο. Οι διαρθρωτικές αλλαγές στο τραπεζικό 

κλάδο, η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στην προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών και 

προϊόντων, η βελτίωση του κλίματος στην Ελληνική οικονομία οδήγησαν τον τραπεζικό 

κλάδο σε ένα άνοιγμά του προς την αγορά των ΜΜΕ. 

Από την άλλη πλευρά, γίνεται αντιληπτό από τα ευρήματα ότι τα τραπεζικά 

ιδρύματα δείχνουν μεγάλη προσοχή στο βαθμό κινδύνου που χαρακτηρίζει τις ΜΜΕ 

προκειμένου να τις προσφέρουν χρηματοδότηση. 



 

210 

 

 Τα αποτελέσματα επίσης δείχνουν ότι ο ολιγοπωλιακός χαρακτήρας του 

ελληνικού τραπεζικού κλάδου δεν λειτούργησε αποτρεπτικά όσον αφορά την παροχή 

πίστωσης προς τις ΜΜΕ. Αντίθετα, φαίνεται ότι τα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα, 

έδειξαν για την εξεταζόμενη περίοδο προθυμία να συνεργαστούν και με τις ΜΜΕ. Να 

σημειωθεί εδώ ότι, αυτό έρχεται σε αντίθεση με την υπόθεση των εμποδίων των 

μεγάλων τραπεζών (large bank barriers hypothesis), σύμφωνα με την οποία οι λίγες και 

μεγάλες τράπεζες που λειτουργούν σε ένα περιβάλλον είναι απρόθυμες να 

δανειοδοτήσουν ΜΜΕ.  

Τέλος και αντίθετα από αυτό που αναμενόταν η πρόσφορα τραπεζικής 

χρηματοδότησης σχετίζεται αρνητικά με την ηλικία των ΜΜΕ. Ειδικότερα, αυτή η 

αρνητική σχέση δεν υποστηρίζει την άποψη ότι, η ενηλικίωση μιας ΜΜΕ ενδεχομένως 

να συνεπάγεται αύξηση των παγίων στοιχείων της καθώς και βελτίωση των 

πληροφοριακών της στοιχείων, χαρακτηριστικών δηλαδή που περιορίζουν τα 

προβλήματα ασύμμετρης πληροφόρησης και διευκολύνουν τη παροχή τραπεζικής 

πίστωσης. 

 

8.2 Περιορισμοί της έρευνας 

 

Ως ένας βασικός αρνητικός παράγοντας της έρευνας θα πρέπει να αναφερθεί η δυσκολία 

άντλησης δεδομένων για την εξεταζόμενη περίοδο εξαιτίας της έλλειψης 

ομαδοποιημένων στοιχείων όσον αφορά στην Ελλάδα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές βάσεις δεδομένων, με διαφορετικές μορφές 

καταχώρησης τους, γεγονός που δυσκόλεψε την διαδικασία συλλογής τους και 

ομαδοποίηση τους και ίσως δημιουργεί προβλήματα ομοιογένειας δεδομένων. 

Επίσης, πρέπει να τονισθεί η περιορισμένη ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με τη 

χρηματοδοτική συμπεριφορά των ΜΜΕ και του Ελληνικού τραπεζικού περιβάλλοντος 

προς αυτές πριν και μετά την είσοδο του ευρώ στην Ελληνική οικονομία. 

Ενδεχομένως, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρούσα διδακτορική διατριβή 

όλοι οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρηματοδοτική συμπεριφορά 

των ΜΜΕ σχετικά με τη ζήτηση τραπεζικής χρηματοδότησης αλλά και την προσφορά 

τραπεζικής πίστωσης προς αυτές. Αυτό γιατί όπως έχει ήδη αναφερθεί η μελέτη της 

χρηματοδοτικής συμπεριφοράς των ΜΜΕ σε παγκόσμιο επίπεδο έχει εντατικοποιηθεί 

τις τελευταίες δεκαετίες. Παρόλα αυτά, η έρευνα στηρίχθηκε μεταξύ άλλων σε διεθνή 

βιβλιογραφία και ακαδημαϊκή έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στις Η.Π.Α. και στην 
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Ευρώπη στις οποίες ο μετασχηματισμός του χρηματοοικονομικού τους περιβάλλον και 

κατ΄ επέκταση η επίδραση του πάνω στη λειτουργία των ΜΜΕ αποτελεί σημείο 

αναφοράς. 

Τέλος, δεν χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για την περίοδο έπειτα από το 2009, 

όπου οι εξελίξεις στο Ελληνικό χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον 

επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την κρίση χρέους που εμφανίστηκε στην Ελλάδα, 

μία κρίση που βρισκόταν σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια συγγραφής της παρούσας 

διατριβής. 

  

8.3 Επισημάνσεις για επιπλέον έρευνα 

 

Σκοπός της συγκεκριμένης διατριβής είναι η εξέταση των προσδιοριστικών παραγόντων 

που επηρέασαν τη χρήση τραπεζικού δανεισμού από τις ΜΜΕ και τη προσφορά 

τραπεζικής χρηματοδότησης κατά τη περίοδο όπου έλαβε χώρα η οικονομική και 

νομισματική ένωση στην Ευρώπη με κυριότερο χαρακτηριστικό την είσοδο της 

Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ. Οι ΜΜΕ όπως έχει ήδη προαναφερθεί, συμβάλλουν 

σημαντικά σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας όπως η αύξηση της απασχόλησης, η 

ανάπτυξη της παραγωγικότητας και η προαγωγή της καινοτομίας. Τα προβλήματα 

ασύμμετρης πληροφόρησης που χαρακτηρίζουν σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία των 

ΜΜΕ παρέχουν εξήγηση για τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν σχετικά με την 

άντληση τραπεζικών κεφαλαίων. 

Έτσι, θα μπορούσε η έρευνα να επεκταθεί και στις πολύ μικρές (micro) 

επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την πλειοψηφία των ΜΜΕ. 

Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο προτείνεται η διεύρυνση του δείγματος των 

εξεταζόμενων ΜΜΕ παρά τη μεγάλη δυσκολία άντλησης πληροφοριών για τις 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Η εξέταση ενός δείγματος που περιλαμβάνει και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις, αποτελεί ένα πεδίο έρευνας το οποίο θα αυξήσει την κατανόηση 

των κινήτρων των ΜΜΕ για άντληση εξωτερικής χρηματοδότησης. Δυστυχώς, η 

διαθεσιμότητα αλλά και η αξιοπιστία λογιστικών δεδομένων για πολύ μικρές 

επιχειρήσεις είναι απαγορευτική (προς το παρόν τουλάχιστον), για παρόμοια έρευνα. 

Επιπλέον, η έρευνα μπορεί να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους κλάδους ΜΜΕ με 

μοναδικά χαρακτηριστικά και χρηματοοικονομικές ανάγκες προκειμένου να εξαχθεί μία 

πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη χρηματοδοτική συμπεριφορά τους. Π.χ., καινοτόμες 

επιχειρήσεις που ασχολούνται με τεχνολογία έχουν περιορισμένα πάγια στοιχεία και 
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υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο από άλλες νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις με περισσότερα 

πάγια και λιγότερο πιστωτικό κίνδυνο. 
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