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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

EIΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί υψίστης σημασίας 

προτεραιότητα της οικονομίας κάθε χώρας ανά τον κόσμο. Ως ανταγωνιστικότητα 

έχει επικρατήσει να νοείται η ικανότητα διατήρησης και βελτίωσης του βιοτικού 

επιπέδου των πολιτών της χώρας, αναβάθμισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

ενίσχυσης της απασχόλησης και της διαρκούς αναβάθμισης και βελτίωσης της 

παραγωγικότητας. Η έννοια της ανταγωνιστικότητας συνεπάγεται τη δημιουργία 

κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας και την 

προσέλκυση επενδυτών, προκειμένου να επενδύσουν σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις 

στην εθνική επικράτεια ή ακόμη και να ενισχύσουν την εξωστρέφεια της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, εφόσον αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση της 

διεθνούς θέσης της χώρας 1. 

Η επιχειρηματικότητα, ως πολιτισμικό στοιχείο, και η έκφρασή της, δηλαδή, η 

δημιουργία επιχειρήσεων, αποτελεί έναν από τους κυριότερους συντελεστές 

βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ιδιαίτερα 

καθοριστικός αναδεικνύεται ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των οποίων η 

ανάγκη διάκρισης ως ιδιαίτερη κατηγορία προέκυψε μετά τη μεγάλη και διαρκή 

οικονομική και βιομηχανική κρίση, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ως τότε, οι 

μικρές επιχειρήσεις, αν και κάλυπταν ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής 

δραστηριότητας, έμεναν αγνοημένες μέσα στο κυρίαρχο πολιτικό ορίζοντα. Η 

κατάσταση διαφοροποιήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτής, όπου σε πολλές 

περιπτώσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έδειξαν μία αναπάντεχη αντοχή και 

                                                           

1 Daskalakis N., & Psillaki M., (2008). Do country of firm factors explain capital 

structure? Evidence from SMEs in France and Greece, Applied Journal Economics, 

(18): 8 7- 97. 
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δυναμισμό, και συγκριτικά με τις μεγάλες επιχειρήσεις υπέφεραν λιγότερο. Επίσης, 

διαπιστώθηκε ότι η συγκράτηση της ανεργίας οφειλόταν στη ζωογόνο δραστηριότητα 

αυτών των μικρών επιχειρήσεων2. 

Πλέον, είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ο ρόλος των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, οι οποίες συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη, την 

παραγωγή, την απασχόληση, καθώς επίσης και στην αποκέντρωση και την κοινωνική 

συνοχή, δημιουργώντας έτσι, τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη βελτίωση του 

βιοτικού επίπεδου των πολιτών της χώρας, και περαιτέρω την επίτευξη των εθνικών 

στόχων της για οικονομική ανάπτυξη. 

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να 

γίνουν πράξη οι επιχειρηματικές ιδέες3. Ωστόσο, η έλλειψη χρηματοδότησης, και τα 

οικονομικά προβλήματα με τη μορφή πιστώσεων, είναι αυτά που απασχολούν κυρίως 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και φαίνεται ότι επισκιάζουν και τα άλλα εμπόδια. Οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες συνεχίζουν να 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβασή τους σε εξωτερική χρηματοδότηση. Η 

ύπαρξη αυτών των δυσκολιών οδηγεί πολλές επιχειρήσεις να αναζητήσουν διάφορες 

εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των εταιριών 

στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, και χαρακτηρίζονται ως «οι 

πραγματικοί γίγαντες» της Ευρωπαϊκής οικονομίας4. 

Στην Ευρωπαϊκή κοινότητα έχει γίνει κατανοητό ότι η αντιμετώπιση των 

πιεστικών οικονομικών προβλημάτων, όπως η ανεργία, μπορεί να αντιμετωπισθεί 

μόνο με την ενθάρρυνση των τομέων υψηλής τεχνολογίας και την ενίσχυση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Στην Ελλάδα, στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων της αναπτυξιακής 

πολιτικής, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούνται βασικός μοχλός ανάπτυξης για 

τη μείωση της ανεργίας, μέσω αύξησης της απασχόλησης, την αξιοπιστία των 

                                                           
2ΙΟΒΕ, (2016). Έρευνα χρηματοδότησης ΜΜΕ στον ελλαδικό χώρο. 
3 Θάνος Γ., Κιόχος Π., & Παπανικολάου Γ., (2002). Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, 

Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα. 
4 Daskalakis N., & Psillaki M., (2008). Do country of firm factors explain capital structure? 

Evidence from SMEs in France and Greece, Applied Journal Economics, (18): 8 7- 97. 
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παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, την στήριξη του εμπορίου, και την ανάπτυξη 

της επαρχίας.5 

   

1.2 Στόχος της εργασίας 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των παραπάνω δεδομένων, επιλέχτηκε η 

ενασχόληση με το θέμα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 

ελληνική επικράτεια. Στόχος της έρευνας είναι να περιγραφούν τρεις σημαντικοί 

μηχανισμοί χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που προσφέρονται 

στην ελληνική αγορά και να αναδειχθεί ότι συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας αυτών. Για την εκπλήρωση του σκοπού της εργασίας 

πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση της υπάρχουσας ελληνικής και 

ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας σχετικά με το υπό έρευνα θέμα. Η εργασία αποτελείται 

από δύο μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το θεωρητικό περιλαμβάνει στοιχεία 

που προέρχονται από βιβλιογραφική ανασκόπηση, ενώ για το ερευνητικό κομμάτι 

κρίθηκε απαραίτητη η σύνταξη ερωτηματολογίου. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Μωραΐτης Φ., (2005). Το 99% των Ελληνικών Επιχειρήσεων είναι Μικρομεσαίες, 

Επιστημονικό Μάρκετινγκ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί μια παρουσίαση άρθρων καθώς και 

ερευνών της διεθνούς βιβλιογραφίας, τα οποία σχετίζονται με διάφορες πτυχές των 

επιχορηγήσεων στις επιχειρήσεις μέσα από κύριες και εναλλακτικές πηγές 

χρηματοδότησης με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

2.2 Άρθρα και έρευνες 

Όπως όλες οι εταιρείες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται επίσης 

αντιμέτωπες με την κρίση και, σε πολλές περιπτώσεις, με τη καθολική απουσία 

ρευστότητας από τα πιστωτικά ιδρύματα. Η ακραία απροθυμία των τραπεζών να 

δανείζουν τις ελληνικές εταιρείες εξαιτίας των αυστηρών χρηματοδοτικών 

περιορισμών λόγω της κρίσης του εθνικού χρέους επιδεινώνει τον κύκλο της 

οικονομικής ύφεσης και πλήττει σοβαρά τις προσπάθειες των ελληνικών 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Κανένας σχεδόν 

εξειδικευμένος μηχανισμός χρηματοδοτικής στήριξης για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος από τη τρέχουσα χρηματοπιστωτική 

κατάσταση και κατά κανόνα, η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε δάνεια, 

πιστώσεις και χρηματοδοτικές πηγές, είναι περιορισμένη αν όχι ανύπαρκτη6. 

Η χρηματοδότηση είναι αναγκαία για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να 

ρυθμίσουν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους, να αναπτύξουν νέα προϊόντα 

και να επενδύσουν σε νέο προσωπικό ή εγκαταστάσεις παραγωγής. Το ταχέως 

μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο χάσμα 

ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εφαρμογή της τεχνολογίας που είναι 

εξαιρετικά σημαντικό να γεφυρωθεί λόγο της ταχύτητας της καινοτομίας (Bharath, et 

al., 2007)7. 

                                                           
6  Bharath S., et al., (2007). So what do I get? The bank’s view of lending 

relationships, Journal of Financial Economics, 85(2): 368 – 419. 
7 Bharath S., et al., (2007). So what do I get? The bank’s view of lending 

relationships, Journal of Financial Economics, 85(2): 368 – 419. 
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Ωστόσο, το μικρό μέγεθος της ελληνικής οικονομίας επιτείνει το πρόβλημα 

της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Επιπλέον, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός από 

τις τράπεζες είναι πιο ακριβός για τις μικρές από ότι για τις μεγάλες επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα, λόγω των υψηλότερων κινδύνων που ενέχουν και τις ελλείψεις εγγυήσεων. 

Το πρόβλημα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γίνεται πιο 

έντονο μέσα σε ένα απελευθερωμένο χρηματοπιστωτικό και οικονομικό περιβάλλον 

με έντονους δημοσιονομικούς και νομισματικούς περιορισμούς8. 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι πρόσφατα, αλλά σε κάποιο βαθμό και 

σήμερα, είχαν δυσκολία πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό9. Πρόσφατη μελέτη 

του ΙΟΒΕ φανέρωσε ότι περισσότερες από 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το 

σύνολο των 770.000 που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δεν έχουν συνάψει 

λογαριασμούς χρηματοδότησης με το τραπεζικό σύστημα αλλά, όπως σημειώθηκε σε 

προηγούμενο τμήμα, στηρίζουν τη λειτουργία τους στην αυτοχρηματοδότηση και τη 

χρηματοδότηση από το στενό και ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον. Αυτό είχε 

ως συνέπεια κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κλείνουν, άλλες να περιορίζουν τη 

δραστηριότητά τους και άλλες να επιβαρύνονται σημαντικά από τις διάφορες πηγές 

άντλησης κεφαλαίων που προσέφευγαν. Οι κύριες αιτίες της απροθυμίας των 

τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν ο μεγαλύτερος 

κίνδυνος που αντιμετώπιζαν να «χάσουν» τα κεφάλαιά τους εξαιτίας της μεγαλύτερης 

θνησιμότητας αυτών, η αδυναμία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να παρέχουν στις 

τράπεζες επαρκείς εγγυήσεις για τα κεφάλαια που δανείζονταν και ο οικογενειακός 

χαρακτήρας αυτών. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδηγούσαν τις τράπεζες στις 

περιπτώσεις που χρηματοδοτούσαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να χρεώνουν 

υψηλότερα επιτόκια. Η δικαιολογία για αυτό ήταν ότι οι τράπεζες αντιμετώπιζαν 

μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο για τις μεγάλες επιχειρήσεις και επιπλέον 

αναλάμβαναν μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω της έλλειψης επαρκών εγγυήσεων 

(υποθηκών) από την πλευρά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι οι τράπεζες 

                                                           
8 Balios D., et al., (2015). Economic efficiency of Greek retail SMEs in a period of 

high fluctuations in economic activity: a DEA approach, Applied Economics, 47(33): 

3577 – 3593. 
9 Vos E., Yeh A.J.Y., Carter S., & Tagg S., (2007). The happy story of small business 

financing, Journal of Banking & Finance, (31): 2648 – 2672. 
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οδηγούνται στην «ευκολότερη» χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 

δάνεια βραχυπρόθεσμης διάρκειας τα οποία βέβαια συνεπάγονται υψηλότερο 

χρηματοδοτικό κόστος για τις επιχειρήσεις10. 

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν σημάδια αλλαγής της κατάστασης που 

περιγράφηκε παραπάνω. Σημειώνεται στροφή των τραπεζών προς το μεγάλο πλήθος 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ των λόγων που οδήγησαν τις τράπεζες 

προς αυτή τη κατεύθυνση περιλαμβάνονται το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον της 

Ε.Ε. για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα μέτρα που παίρνει για αυτές για να 

βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά τους (Σύνοδο Λισσαβόνας), η αγορά των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι μια πολύ μεγάλη αγορά, μια αγορά 800.000 

περίπου επιχειρήσεων, ο μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων επιτρέπει στις τράπεζες 

να δίνουν πολλά δάνεια άρα να γίνεται διασπορά του κινδύνου σε πολύ μεγάλο 

αριθμό επιχειρήσεων11, η παροχή δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 

υψηλότερα επιτόκια σε σχέση με αυτά που δανείζονται οι μεγάλες επιχειρήσεις 

δημιουργεί μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους για την τράπεζα, η ένταση του 

ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών 12 ,ο εκσυγχρονισμός των τραπεζικών και η 

βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων τους επιτρέπει να αναπληρώσουν την 

έλλειψη στοιχείων και πληροφοριών για το παρελθόν των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων 13,η μείωση των επιτοκίων λόγω της εισόδου της χώρας μας στην ΟΝΕ 

επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσφεύγουν ευκολότερα προς το 

τραπεζικό σύστημα (Wang, et al., 2015), η ανάπτυξη από τη πλευρά των τραπεζών 

μιας σειράς από σύγχρονα χρηματοδοτικά προϊόντα τα οποία καλύπτουν 

εξειδικευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Moon, & Sharma, 2014), οι 

μεγάλες επιχειρήσεις στράφηκαν σε άλλες μορφές χρηματοδότησης πέραν του 

                                                           
10 ΙΟΒΕ, (2016). Έρευνα χρηματοδότησης ΜΜΕ στον ελλαδικό χώρο. 
11  Προβόπουλος Γ., & Καπόπουλος Π., (2014). Το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό 

Σύστημα. 

 
12  Vos E., Yeh A.J.Y., Carter S., & Tagg S., (2007). The happy story of small 

business financing, Journal of Banking & Finance, (31): 2648 – 2672. 

 
13 Nijmeijer K.J., Fabbricotti I.N., & Huijsman R., (2014). Making franchising work: 

a framework based on a systematic review, International Journal of Management 

Reviews, (16): 62 – 83. 
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τραπεζικού συστήματος με αποτέλεσμα οι τράπεζες να χάσουν σημαντικό μέρος της 

πελατείας τους14. 

Τα παραπάνω βέβαια δεν σημαίνουν ότι άνοιξαν οι κρουνοί των τραπεζών 

προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παραμένουν ακόμη σημαντικές δυσκολίες για 

την απρόσκοπτη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη τραπεζική 

χρηματοδότηση. Οι δυσκολίες αυτές πηγάζουν από την ανεπαρκή οργάνωση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αδυναμία τους να προσφέρουν στις τράπεζες την 

πληροφόρηση που χρειάζονται προκειμένου αυτές να αξιολογήσουν την 

πιστοληπτική τους ικανότητα. Παράλληλα, με τις παραπάνω δυσκολίες 

δημιουργούνται εύλογες επιφυλάξεις για την ορθολογική χρησιμοποίηση από τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις των κεφαλαίων που αντλούν από τις τράπεζες 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% των αντλούμενων κεφαλαίων χρηματοδοτεί 

λειτουργικά κόστη και μόλις το 30% αυτών κατευθύνεται σε μακροπρόθεσμες και 

επενδυτικού χαρακτήρα τοποθετήσεις15. 

Πρόσφατη έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης μελέτησε την 

χρηματοοικονομική συμπεριφορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το 

δείγμα των 80 επιχειρήσεων που μελετήθηκε περιελάμβανε ελληνικές μεταποιητικές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων παραγωγής. Το βασικό κριτήριο 

επιλογής ήταν ο αριθμός των απασχολούμενων και επιλέχθηκαν επιχειρήσεις που 

απασχολούσαν λιγότερα από 100 άτομα. Η χρηματοοικονομική συμπεριφορά των 

επιχειρήσεων μελετήθηκε με βάση 12 δείκτες οι οποίοι εκφράζουν επαρκώς τα 

βασικά χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης, όπως είναι η 

φερεγγυότητα, η κεφαλαιακή δομή, η δανειακή επιβάρυνση, η επίδοση διαχείρισης 

και η αποδοτικότητα. Υπολογίσθηκε η διάμεσος των δεικτών και ανάλογα με την 

ομάδα ορίων κατάταξης, κατέληξαν σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με το 

χρηματοοικονομικό προφίλ των καλύτερων, των ενδιάμεσων και χειρότερων 

επιχειρήσεων. Η έρευνα έδειξε ότι οι καλύτερες επιχειρήσεις του δείγματος 

                                                           
14 Προβόπουλος Γ., & Καπόπουλος Π., (2014). Το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό 

Σύστημα 

 
 
15 Wang L., Gong W., Song W., & Zaheer A.N., (2015). Regional Financial Leasing 

Development and Countermeasure Study – Taking Financial Leasing of Anhui 

Province as Example, Open Journal of Business and Management, (4): 120. 
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χαρακτηρίζονται από υψηλή ρευστότητα, σημαντική αποδοτικότητα, δεν είναι 

επιβαρημένες δανειακά, χρησιμοποιούν λιγότερο τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό για 

την αγορά περιουσιακών στοιχείων Οι χειρότερες επιχειρήσεις του δείγματος 

χαρακτηρίζονται από χαμηλή ρευστότητα, έχουν χαμηλή έως αρνητική 

αποδοτικότητα, έχουν υπερβολική δανειακή επιβάρυνση, βασίζονται στον 

βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως μέτριες έχουν 

ενδιάμεσες των δυο παραπάνω κατηγοριών επιχειρήσεων, επιδόσεις σε όλους τους 

δείκτες. Συμπερασματικά καταλήγει η έρευνα ότι, σημαντικότερο πρόβλημα των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναδεικνύεται η δανειακή τους επιβάρυνση και πιο 

συγκεκριμένα ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός με δυσμενείς επιπτώσεις στη 

χρηματοοικονομική τους κατάστασης. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνει τη 

δυσκολία που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην σύναψη μακροπρόθεσμων 

δανείων, κυρίως εξαιτίας της αδυναμίας τους να προσφέρουν τις απαραίτητες 

εγγυήσεις στις τράπεζες16. 

Οι κυριότερες μέθοδοι χρηματοδότησης είναι ο τραπεζικός δανεισμός, η 

χρηματιστηριακή αγορά, το franchising, το forfaiting, το leasing, οι επιχειρηματικοί 

άγγελοι και οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων17. 

Το Franchise στην Ελλάδα γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη. Ακόμα και κατά την 

περίοδο της οικονομικής κρίσης υπάρχουν εταιρείες franchising που έχουν εξαιρετική 

πορεία. Η ανάπτυξη του franchise κατά την οικονομική κρίση οφείλεται κυρίως στην 

ασφάλεια της επένδυσης που δίνει ένα ήδη επιτυχημένο brand name18. 

Σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., οι επιχειρήσεις με λιγότερα 

από 100 άτομα προσωπικό αντιστοιχούν σε 99,8% του συνόλου των επιχειρήσεων 

και απασχολούν περίπου το 60% του εργατικού δυναμικού. Ενώ οι επιχειρήσεις με 10 

άτομα προσωπικό αποτελούν το 96,3% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων. Ο 

                                                           
16 Ζαπουνίδης Κ., (2015). Οι Χρηματοοικονομικές Επιδόσεις των Μεταποιητικών ΜΜΕ 

στην Ελλάδα, Πολυτεχνείο Κρήτης. 
 
17  Bharath S., et al., (2007). So what do I get? The bank’s view of lending 

relationships, Journal of Financial Economics, 85(2): 368 – 419. 
 
18 Hyz A.B., (2011). Small and Medium Enterprises (SMEs) in Greece - Barriers in 

Access to Banking Services: An Empirical Investigation, Review of Financial Studies, 

2(2): 161 – 165. 
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μεγαλύτερος κλάδος ύπαρξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι το 

εμπόριο και συγκεκριμένα το λιανικό εμπόριο, τονίσουμε λοιπόν ότι το πλήθος των 

πολύ μικρών επιχειρήσεων αντιστοιχεί σε ποσοστό 96% του συνόλου των εμπορικών 

επιχειρήσεων και στο 80% του συνόλου των απασχολούμενων στο εμπόριο. 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ, 2007) ο τομέας του εμπορίου συνολικά απαρτιζόταν από 

305.724 επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 

35,4% του συνόλου των Ελληνικών επιχειρήσεων. Η οικονομική κρίση που διέρχεται 

η Ελλάδα έχει επηρεάσει σημαντικά τον συγκεκριμένο τομέα. Η μείωση του 

διαθέσιμου εισοδήματος, η επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης, η αύξηση της 

ανεργίας καθώς και η συγκρατημένη καταναλωτική συμπεριφορά, επηρεάζει τον 

κλάδο οδηγώντας σε μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης (Sofijanova, & Stoimilova, 

2016)19. 

Η αύξηση της ανεργίας και η μείωση των αποδοχών έχουν στρέψει πολλούς 

στην αυτοαπασχόληση. Μια ιδιαιτέρα καλή επενδυτική ιδέα είναι η λειτουργιά ενός 

ήδη γνωστού καταστήματος. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρείται από τη 

μια πλευρά το κλείσιμο μικρών καταστημάτων, ενώ από την άλλη οι επιχειρήσεις 

franchise παραμένουν δυναμικά στην αγορά και αυξάνονται συνεχώς. Ως εκ τούτου 

δίνουν την ευκαιρία σε διάφορους επενδυτές να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα και 

τις παροχές που προσφέρουν οι αλυσίδες franchise20. 

Το factoring ασκείται στην Ελλάδα από τις τράπεζες και τις ανώνυμες εταιρίες 

που έχουν αποκλειστικό σκοπό τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η χρηματοδότηση 

μέσω factoring έχει αναδειχθεί ως ο πιο κατάλληλος τρόπος χρηματοδότησης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Klapper, 2006). Η ανάθεση της λογιστικής 

παρακολούθησης και της είσπραξης των απαιτήσεων μιας επιχείρησης στον 

πράκτορα μειώνει το λειτουργικό κόστος της ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει 

αποδοτικότερα στις υπόλοιπες υποχρεώσεις της (Hyz, 2011). Στην Ελλάδα οι 

επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες factoring βρίσκονται στην 6η θέση στο 

εξαγωγικό factoring σε σχέση με την 8η που βρισκόταν το 2009. Αντίθετα στο 

                                                           
19 Sofijanova E., & Stoimilova N., (2016). Franchising and Leasing as a Support for 

the Growth of Small Business, Journal of Economics, (1): 10 – 21. 
20 Hyz A.B., (2011). Small and Medium Enterprises (SMEs) in Greece - Barriers in 

Access to Banking Services: An Empirical Investigation, Review of Financial Studies, 

2(2): 161 – 165 
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εισαγωγικό factoring η θέση της Ελλάδας ήταν το 2009 17η ενώ το 2013 βρέθηκε 

στην 31η21. 

Η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις και η 

έλλειψη ρευστότητας, επέτεινε την ανάγκη των επιχειρήσεων για άμεση 

ρευστοποίηση αλλά και διασφάλιση των επί πιστώσει πωλήσεών τους 22. 

Το διεθνές Factoring στο σύνολο του, παρουσιάζει διαχρονική αύξηση κατά 

1% (Asselbergh, 2002) και αποτελεί το 18% επί συνολικού κύκλου εργασιών. Στην 

Ελλάδα παρά την μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών, οι εργασίες διεθνούς 

Factoring αποτέλεσαν το 15,5% παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,3% συγκριτικά με 

το 2012, αποτυπώνοντας την αυξημένη εξωστρέφεια που παρατηρείται. Παράλληλα, 

παρατηρείται μείωση του εισαγωγικού Factoring (-21,31% συνολικά). 

Η εξέλιξη του Factoring στον ελλαδικό χώρο χαρακτηρίζεται από μια συνεχή 

αυξητική τάση μέχρι και το 2011 όπου αγγίζει το 6,85% του ΑΕΠ της χώρας. Τα 

επόμενα χρόνια υποχωρεί ασθενώς και αγγίζει το 6,59% και το 6,68% τα έτη 2012 

και 2013 αντίστοιχα. Η συνολική αύξηση των υπηρεσιών αυτών από το 2007 έως και 

το 2013 αγγίζει το 3,31%. 

Τα Venture Capitals αποτελούν μια πολύ συχνή πηγή χρηματοδότησης σε 

όλον τον κόσμο. Οι Η.Π.Α. αποτελούν τη χώρα με τις πιο έντονες επενδύσεις αυτού 

του τύπου. Η χώρα που έχει τα υψηλοτέρα ποσοστά στη χρηματοδότηση από τα 

venture capitals στον ευρωπαϊκό χώρο είναι η Δανία με ποσοστό 3,6%. Ακολουθεί η 

Κύπρος και η Ελλάδα. Υψηλά ποσοστά έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο και η 

Γαλλία23. 

                                                           
21 Hellmann T., & Thiele V., (2015). Friends or foes? The interrelationship between 

angel and venture capital markets, Journal of Financial Economics, 115(3): 639 – 653 
22 Balios D., et al., (2015). Economic efficiency of Greek retail SMEs in a period of 

high fluctuations in economic activity: a DEA approach, Applied Economics, 47(33): 

3577 – 3593. 
23 Hellmann T., & Thiele V., (2015). Friends or foes? The interrelationship between 

angel and venture capital markets, Journal of Financial Economics, 115(3): 639 – 

653. 
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Οι επιχειρηματικοί άγγελοι έχουν μονό τα τελευταία έτη έντονη 

δραστηριότητα στην Ελλάδα24. Τα υψηλοτέρα ποσοστά χρηματοδότησης από τους 

επιχειρηματικούς αγγέλους σημειώνονται στη Δανία με ποσοστό 3,1% (Hellmann, & 

Thiele, 2015)25. Η Ελλάδα έχει ποσοστό χρηματοδότησης 0,8%, το οποίο είναι ίδιο με 

τις Ισπανίας και της Μάλτας. Ο θεσμός των επιχειρηματικών αγγέλων δεν είναι 

ιδιαιτέρα αναπτυγμένος σε όλη την Ε.Ε., γεγονός που δίνει ελπίδες για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του τα επόμενα έτη. Ειδικά για την Ελλάδα που το ποσοστό είναι ιδιαιτέρα 

χαμηλό ο θεσμός μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας, χρηματοδοτώντας 

νέες καινοτόμες επιχειρήσεις.26 

Οι εταιρείες, που υπέβαλλαν αιτήσεις το 2010 για να λάβουν χρηματοδότηση 

από τις τράπεζες, τα venture capitals και τους επιχειρηματικούς αγγέλους 

προέρχονταν από τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν κυρίως μικρές 

επιχειρήσεις που απασχολούσαν μέχρι 250 άτομα. Στη Γερμανία οι περισσότερες 

αιτήσεις που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση ήταν από τα venture capitals, ενώ στη 

Φινλανδία οι επιχειρηματικοί άγγελοι (100% ποσοστό έγκρισης) και ο τραπεζικός 

τομέας (99,5%). Φαίνεται ότι ο τραπεζικός κλάδος σε όλη την Ε.Ε. έχει τα 

υψηλοτέρα ποσοστά έγκρισης. Πιο συγκεκριμένα για την Ελλάδα, οι περισσότερες 

εγκρίσεις χρηματοδοτήσεις προήλθαν από τις τράπεζες σε ποσοστό 45,5% και 

ακολούθησαν τα venture capitals σε ποσοστό 12,5%27. 

Φαίνεται ότι ο θεσμός των επιχειρηματικών αγγέλων δεν είναι το ίδιο 

διαδεδομένος σε όλες τις χώρες. Επίσης μπορεί να ειπωθεί ότι σε κάποιες χώρες οι 

επιχειρησιακοί άγγελοι είναι πιο αυστηροί στα κριτήρια τους σε σχέση με άλλες28. 

                                                           
24 Hyz A.B., (2011). Small and Medium Enterprises (SMEs) in Greece - Barriers in 

Access to Banking Services: An Empirical Investigation, Review of Financial Studies, 

2(2): 161 – 165. 
25 Hellmann T., & Thiele V., (2015). Friends or foes? The interrelationship between 

angel and venture capital markets, Journal of Financial Economics, 115(3): 639 – 

653. 
 
26 Politis D., (2008). Business angels and value added: what do we know and where do 

we go? Venture Capital, 10(2): 127 – 147. 
27 Hyz A.B., (2011). Small and Medium Enterprises (SMEs) in Greece - Barriers in 

Access to Banking Services: An Empirical Investigation, Review of Financial Studies, 

2(2): 161 – 165. 
28  Bharath S., et al., (2007). So what do I get? The bank’s view of lending 

relationships, Journal of Financial Economics, 85(2): 368 – 419. 
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Παράλληλα, τα ποσοστά των αιτήσεων που απορρίφθηκαν για 

χρηματοδότηση είναι ιδιαιτέρα υψηλά για τους επιχειρηματικούς αγγέλους και τα 

venture capitals σε όλη την Ε.Ε. Αν η επιχείρηση δεν είναι πραγματικά καινοτόμα και 

ιδιαιτέρα υποσχόμενη για υψηλή κερδοφορία στο μέλλον, οι τρόποι αυτοί 

χρηματοδότησης δεν είναι καθόλου εύκολο να επιτευχθούν. Έτσι ακόμα και αν 

κάποια εταιρεία έχει πιθανότητες να αναπτυχτεί στο μέλλον, αν στραφεί σε αυτούς 

τους τρόπους χρηματοδότησης μπορεί η αίτηση της με μεγάλη πιθανότητα να 

απορριφτεί29. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2012, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες χορηγούσαν νέο 

εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων) ανήλθε στο ποσό των 

238.400.000.000 € ενώ η εκμίσθωση νέων ακινήτων τα € 13,5 δις. Ο τομέας του 

εξοπλισμού αυξήθηκε κατά 1,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ το 

leasing ακινήτων αντιμετώπισε ύφεση και συρρικνώθηκε κατά 17,4%. Το 2013, η 

συνολική διείσδυση υπολογιζόμενη ως το ποσό της νέας συνολικής χρηματοδοτικής 

μίσθωσης που χορηγείται σε επιχειρήσεις διαιρούμενη με τις επενδύσεις στις 25 

χώρες, παρέμειναν σταθερές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος κατά 12,5%. Το 

ποσοστό διείσδυσης ανήλθε στο 22,0% σε σύγκριση με το 22,1% το 2012. Το 2013 ο 

όγκος των μισθώσεων είχαν αξία 251.900.000.000 €. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης το 2013, με νέο όγκο αξίας 48.500.000.000 €, 

ακολουθούμενη από τη Γερμανία (46,9 δισεκατομμύρια €) και τη Γαλλία (37,5 δις €). 

Οι επιδόσεις των επιμέρους ευρωπαϊκών αγορών με την Πολωνία, την Αυστρία, και 

ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελούν τις βασικές δυνάμεις για την 

ευρωπαϊκή ανάπτυξη30. 

Αντίθετα, η Γερμανία, η Γαλλία, η Σουηδία, το Βέλγιο και η Ολλανδία ήταν 

ανάμεσα στις χώρες, όπου η ανάκαμψη του όγκου των νέων μισθώσεων αντιμετώπισε 

στασιμότητα ή ύφεση. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση στη Νότια Ευρώπη όσον αφορά 

                                                                                                                                                                      
 
29 Chemmanur T.J., Loutskina E., & Tian X., (2014). Corporate venture capital, value 

creation, and innovation, Review of Financial Studies, 27(8): 2434 – 2473. 
30 Hellmann T., & Thiele V., (2015). Friends or foes? The interrelationship between 

angel and venture capital markets, Journal of Financial Economics, 115(3): 639 – 653 
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τη χρηματοδοτική μίσθωση φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί (Ισπανία, Πορτογαλία 

και Ελλάδα)31. 

Συνεπακόλουθα, η Γερμανία είναι η χώρα με τις περισσότερες θερμοκοιτίδες 

επιχειρήσεων. Άλλες χώρες με υψηλούς αριθμούς θερμοκοιτίδων είναι το Βέλγιο, η 

Πολωνία, η Ιταλία και η Γαλλία. Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες με τις λιγότερες 

θερμοκοιτίδες (μόλις πέντε στον αριθμό)32. Άλλες χώρες, που έχουν επίσης χαμηλούς 

αριθμούς θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων είναι η Ολλανδία, η Μάλτα και η Κύπρος 33. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω εμπειρικές μελέτες υπάρχουν πολλές διαφορετικές 

μορφές επιχορηγήσεων στις επιχειρήσεις μέσα από κύριες και εναλλακτικές πηγές 

χρηματοδότησης οι οποίες προσφέρονται στη διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά 

και συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με έμφαση στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Dalfard V.M., et al., (2012). Performance evaluation and prioritization of leasing 

companies using the super efficiency data envelopment analysis model, Acta 

Polytechnica Hungarica, 9(3): 183 – 194. 

 
32 Daskalakis N., & Psillaki M., (2008). Do country of firm factors explain capital 
structure? Evidence from SMEs in France and Greece, Applied Journal Economics, 
(18): 8 7- 97 
33 Hellmann T., & Thiele V., (2015). Friends or foes? The interrelationship between 

angel and venture capital markets, Journal of Financial Economics, 115(3): 639 – 653 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

MIΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

3.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί μια παρουσίαση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, σχετικά με τον ορισμό, τους τύπους λειτουργίας αυτών των 

επιχειρήσεων, τη συμβολή τους στην ελληνική αγορά, τα κύρια προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, τη χρηματοδότηση που 

λαμβάνουν και τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα που τις χαρακτηρίζουν. 

3.2 Ορισμός Μικρομεσαίας Επιχείρησης 

H Ευρωπαϊκή Ένωση, με απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, διατύπωσε ένα σαφή ορισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 

καθορίζοντας τα συγκεκριμένα κριτήρια για τον προσδιορισμό τους, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για τις κοινοτικές πολιτικές που εφαρμόζονται μέσα στην 

Κοινότητα και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.  

Ωστόσο, ενώ μέχρι και την 31/12/2004 ο ορισμός βασιζόταν στη σύσταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 3ης Απριλίου 1996, (Σύσταση 96/280/ΕΚ), από την 

1/1/2005 ισχύει ο ανανεωμένος ορισμός που βασίστηκε στη σύσταση της Επιτροπής 

της 6ης Μαΐου 2003 (Σύσταση 2003/261/ΕΚ). Οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν τις 

γενικές οικονομικές εξελίξεις από το 1996 και έπειτα, και τη μεγαλύτερη 

συνειδητοποίηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.  

Σύμφωνα λοιπόν με τον ορισμό της σύστασης 2003/361/ΕΚ, η κατηγορία των 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποτελείται από επιχειρήσεις που 

απασχολούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα εργαζομένους και των οποίων ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ. Πιο 

συγκεκριμένα, στην κατηγορία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ως μικρή 

επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από πενήντα 

εργαζομένους, και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού της δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια ευρώ. Ως πολύ μικρή 

επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους 
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και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού της δεν 

υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ. 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΜΜΕΧ (ελληνικός οργανισμός που ενισχύει 

τις νέες επιχειρήσεις), θεωρούνται ως Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσες απασχολούν 

μέχρι εκατό άτομα προσωπικό. Η Μικρομεσαία Επιχείρηση στην Ελλάδα είναι μία 

οικογενειακή επιχείρηση της οποίας η διοίκηση ταυτίζεται με την κυριότητα και η 

διαχείριση διασφαλίζεται από τον επιχειρηματία. Η Τράπεζα της Ελλάδος, για λόγους 

χρηματοδότησης από το ειδικό κεφάλαιο της Ν.Ε. 197/11/78 χαρακτηρίζει ως 

μεταποιητική Μικρομεσαία Επιχείρηση την επιχείρηση που το ανώτατο ύψος του 

μέσου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας δεν υπερβαίνει τα δυόμισι 

εκατομμύρια ευρώ. 

Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά η χώρα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αφού 

οι επιχειρήσεις με λιγότερα από εκατό άτομα προσωπικό αποτελούν το 99% του 

συνόλου των επιχειρήσεων και απασχολούν περίπου 60% του εργατικού δυναμικού 

του δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Σημαντικότατη είναι η θέση των μικρών 

επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν μέχρι και δέκα άτομα προσωπικό, καθόσον 

αποτελούν το 96,3% περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων, σύμφωνα με στοιχεία 

του ΕΟΜΜΕΧ34. 

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν την κινητήρια δύναμη της 

ευρωπαϊκής οικονομίας. Προσφέρουν θέσεις απασχόλησης, καλλιεργούν το 

επιχειρηματικό πνεύμα και την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 

συνέπεια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ανταγωνιστικότητας 

και της απασχόλησης. Απαρτίζουν την «ραχοκοκαλιά» (Liargovas, 2010) και τον 

συνδετικό κρίκο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, διαδραματίζουν δε 

εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων και την 

περιφερειακή ανάπτυξη. 

3.3 Τύποι Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Ο ορισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων διακρίνει τρεις τύπους 

επιχειρήσεων, την αυτόνομη, τη συνεργαζόμενη και τη συνδεδεμένη επιχείρηση. Η 

                                                           
34 Hyz A.B., (2011). Small and Medium Enterprises (SMEs) in Greece - Barriers in 

Access to Banking Services: An Empirical Investigation, Review of Financial Studies, 

2(2): 161 – 165 
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διάκριση αυτή γίνεται συναρτήσει του τύπου της σχέσης που αυτές διατηρούν με 

άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο, το δικαίωμα ψήφου ή το 

δικαίωμα άσκησης κυρίαρχης επιλογής. 

Η πιο συχνή περίπτωση είναι αυτή της αυτόνομης επιχείρησης. Πρόκειται για 

όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν συμμετοχή 25% ή περισσότερο σε άλλη 

επιχείρηση, δεν κατέχονται άμεσα κατά 25% ή περισσότερο από άλλη επιχείρηση ή 

δημόσιο οργανισμό ή από κοινού από περισσότερες επιχειρήσεις συνδεόμενες μεταξύ 

τους από δημόσιους οργανισμούς, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, δεν συντάσσουν 

παγιωμένους λογαριασμούς και δεν περιέχονται στους λογαριασμούς μιας 

επιχείρησης, η οποία συντάσσει παγιωμένους λογαριασμούς και δεν είναι κατά 

συνέπεια μία συνδεδεμένη επιχείρηση.  

Μία επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται ως αυτόνομη εάν το όριο του 

25% καλυφθεί ή ξεπεραστεί, όταν πρόκειται για δημόσιες εταιρίες συμμετοχών, 

εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου, «business angels» που επενδύουν ίδια 

κεφάλαια σε επιχειρήσεις με διαπραγματευόμενες στο χρηματιστήριο, εφόσον το 

σύνολο των καλούμενων «business angels» επενδύσεων στην ίδια επιχείρηση δεν 

υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ, για πανεπιστημιακά 

ή ερευνητικά κέντρα χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, για θεσμικούς επενδυτές, 

συμπεριλαμβανομένων ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και για αυτόνομες 

τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό κάτω των δέκα εκατομμυρίων ευρώ και 

αριθμούσες κάτω των πέντε χιλιάδων κατοίκων. 

Ένας άλλος τύπος επιχείρησης είναι αυτός της συνεργαζόμενης ο οποίος 

καθορίζει την κατάσταση επιχειρήσεων οι οποίες δημιουργούν σημαντικές 

χρηματοοικονομικές εταιρικές σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις, χωρίς η μία να μπορεί 

να ασκεί άμεσο ή έμμεσο ουσιαστικό ρόλο στην άλλη.  

Τέλος η συνδεδεμένη επιχείρηση, αυτός ο τύπος αντιστοιχεί στην οικονομική 

κατάσταση επιχειρήσεων που αποτελούν μέρος μιας ομάδας, μέσω του άμεσου ή 

έμμεσου ελέγχου της πλειοψηφίας του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, ή μέσω 

της εξουσίας άσκησης κυρίαρχης επιρροής σε μία επιχείρηση. Πρόκειται για 

σπανιότερες περιπτώσεις επιχειρήσεων.  
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3.4  Συμβολή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ανάπτυξη της 

Αγοράς 

Το ειδικό βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ελληνική οικονομία 

είναι ιδιαίτερα υψηλό, και στην επιτυχή τους συμπεριφορά στηρίζεται η ανάπτυξη. Οι 

επιχειρηματίες αποτελούν την κινητήριο δύναμη της οικονομίας και τα επιτεύγματα 

τους προσφέρουν στην κοινωνία πλούτο, θέσεις εργασίας και στους καταναλωτές 

ποικιλία επιλογών. Ανταποκρινόμενες στις αυξανόμενες προσδοκίες της κοινής 

γνώμης όσον αφορά τον αντίκτυπο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην 

κοινωνία και στο περιβάλλον, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις υιοθέτησαν στρατηγικές 

για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, που συνεπάγεται την προαιρετική ενσωμάτωση 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων στην επιχειρηματική πρακτική και 

συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον 

ότι η υπεύθυνη επιχειρηματική στάση συμβάλλει στην επιχειρηματική επιτυχία. Οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιδεικνύουν υπεύθυνο επιχειρηματικό πνεύμα με έναν πιο 

άτυπο τρόπο, αλλά ωστόσο, αποτελούν τον κεντρικό ιστό για πολλές κοινωνίες. 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη της Ελλάδας, ιδιαίτερα στη δημιουργία απασχόλησης και στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, καθώς έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται εύκολα στις 

συνθήκες της αγοράς. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν ένα εθνικό κεφάλαιο 

και μέσω αυτών μπορούν να αυξηθούν ουσιαστικά οι αναπτυξιακοί ρυθμοί και η 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 35 . Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της. Το 

σημερινό ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον επιτάσσει επιθετικές πολιτικές από τα 

κράτη και από τις ίδιες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κρίσιμοι παράγοντες στην 

κατεύθυνση αυτή είναι η δημιουργία, οι συνεργίες και οι οικονομίες κλίμακας, το 

μέγεθος της επιχείρησης, αλλά και η διοίκηση, η ταχύτητα αντίδρασης και 

προσαρμογής στις απαιτήσεις των αγορών, το επιτυχημένο marketing, η ύπαρξη 

αποτελεσματικού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Αυτό 

σημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με 

τις μεγάλες, που αν τα εκμεταλλευτούν κατάλληλα θα έχουν θεαματικά 

                                                           

35 Liargovas P., (2010). Σύγχρονα Θέματα της Ελληνικής και Διεθνούς οικονομίας. 
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αποτελέσματα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν πιο εύκολα να στοχεύσουν σε 

targetgroups (ομάδα πελατών τους), και να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες 

στον πελάτη. 

Είναι γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες του κόσμου 

αποτελούν συστατικό στοιχείο της δομής των εθνικών οικονομιών και κοινωνιών. 

Συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγή, την 

απασχόληση, καθώς επίσης στην αποκέντρωση και την κοινωνική συνοχή. Ακόμη, 

λειτουργούν ως πρότυπα νέων επιχειρήσεων, καινοτόμων ιδεών και εφαρμογών, 

ευέλικτων επιχειρηματικών σχημάτων, εξυπηρέτησης τοπικών αναγκών, χωροταξικής 

κατανομής θέσεων απασχόλησης και εισοδήματος. 

3.5 Προβλήματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο Σύγχρονο 

Ανταγωνιστικό Περιβάλλον 

Τα προβλήματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έχουν τη ρίζα τους στο 

κοινοτικό, πολιτικό και οικονομικό καθεστώς που μαστίζει την ελληνική οικονομία 

τα τελευταία χρόνια, καθώς και στην κουλτούρα του Έλληνα μικρομεσαίου 

επιχειρηματία. Το ελληνικό μοντέλο με την έλλειψη οργάνωσης, στελεχών και 

τεχνολογίας έχουν δημιουργήσει το σημερινό καθεστώς. 

Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι έλληνες 

επιχειρηματίες, βιοτέχνες και έμποροι μπορούν να συνοψιστούν στα εξής σημεία: 

διαφθορά, φορολογική πολιτική, το Κράτος, έλλειψη στελεχών και η «Ελληνική 

κουλτούρα». 

Η διαφθορά δεν είναι κάτι που δημιουργείται ή καταπολεμάται με ευκολία σε 

μικρό χρονικό διάστημα. Αποτελεί μέρος της Ελληνικής πολιτικής κι επιχειρηματικής 

κουλτούρας από παλιά. Η διαφθορά προωθεί το χειρότερο είδος ανταγωνισμού. Τις 

περισσότερες φορές κέρδος έχει ο πιο διεφθαρμένος κι όχι ο καλύτερος με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά το κόστος παροχής υπηρεσιών, αγαθών, 

φαρμάκων. Δημιουργεί άσχημα πρότυπα και επιβραβεύει την δολοπλοκία 

υπονομεύοντας την καινοτομία και τον υγιή ανταγωνισμό που προάγει την πρόοδο 

και την οικονομική και κοινωνική ευρωστία. Ένα διεφθαρμένο περιβάλλον 

απομακρύνει ξένους επενδυτές οι οποίοι δεν θέλουν νε μπλέξουν σε ένα δυσμενές 

περιβάλλον, όπου δεν υπάρχει περίπτωση ανάπτυξης εάν δεν δωροδοκήσουν ή δεν 
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κάνουν προσωπικές γνωριμίες με το περιβάλλον. Επιπλέον, ένα θολό περιβάλλον 

προσελκύει εταιρίες κι επενδυτές με αρνητικές διαθέσεις, οι οποίοι κινούνται 

συνήθως στα όρια της παρανομίας. 

Η φορολογική πολιτική και το νομικό πλαίσιο της χώρας μας, κάνει σχεδόν 

αδύνατη την επιβίωση μιας καθόλου νόμιμης μικρομεσαίας επιχείρησης. Το 

περιθώριο κέρδους που αφήνει η τρέχουσα φορολογική πολιτική είναι πραγματικά 

μηδαμινό, έως ανύπαρκτο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Έκτακτοι» φόροι κι 

αλλαγές της φορολογικής πολιτικής κάθε χρόνο, δε βοηθούν στη δημιουργία 

σταθερής οικονομίας. Δυσχεραίνουν, δραματικά πολλές φορές, την ανάπτυξη των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες καταφεύγουν στην παρανομία, όχι για να 

κερδίσουν υπέρογκα κέρδη, αλλά απλά για να επιβιώσουν. 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τεράστιο πρόβλημα στην εύρεση ικανών 

στελεχών, διότι δεν είναι σε θέση να ρισκάρουν υψηλόμισθους μη παραγωγικούς 

υπαλλήλους. Σε μία υγιή οικονομία, η θέση στον ιδιωτικό τομέα θα έπρεπε να 

αμείβεται ανάλογα. Δυστυχώς, όμως, στον ιδιωτικό τομέα την αξία του εργαζομένου, 

του στελέχους και των υπολοίπων, την καθορίζει η αγορά, που κάτω από 

φυσιολογικές συνθήκες ανταγωνισμού, είναι αμείλικτα δίκαιη. 

Τέλος, η «Ελληνική κουλτούρα» αναφέρεται στην ανυπαρξία της οργάνωσης 

και σωστής διοίκησης μιας επιχείρησης. Το πρώτο πράγμα που είναι πασιφανές στις 

περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η χρήση παλιάς τεχνολογίας. Τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούν πολλοί είναι απαρχαιωμένα, ενώ κάνουν κακή ή 

ελάχιστη χρήση του διαδικτύου το οποίο, πλέον, είναι σε θέση να λύσει πολλά 

προβλήματα επικοινωνίας (skype, e-mails). Η έλλειψη πολιτικής είναι επίσης 

εμφανής. Η πολιτική της εταιρίας διαμορφώνεται με βάση τον χαρακτήρα του 

επιχειρηματία, της συνήθειες και την εμπειρία που έχει ο ίδιος. Όταν χαράσσεται μία 

πολιτική χωρίς την ανάλογη έρευνα, είναι λογικό κάποια στιγμή να δημιουργηθεί 

πρόβλημα.  

Ένας άλλος τομέας του οποίου γίνεται ελάχιστη χρήση στις περισσότερες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι σύμβουλοι επιχειρήσεων. Ένας εξωτερικός 

σύμβουλος ο οποίος πιέζει τον επιχειρηματία για αποτέλεσμα, είναι ζωτικής 

σημασίας για την υγιή ανάπτυξη μιας οποιαδήποτε επιχείρησης. Οι ελληνικές 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με την νοοτροπία του παρελθόντος δεν εμπιστεύονται 
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εξωτερικούς συμβούλους, ειδικότερα οι επιχειρηματίες που ξεκίνησαν μόνοι τους και 

δεν έχουν συνηθίσει στον έλεγχο. 

Η μεγαλύτερη μάστιγα και τη βασικότερη πηγή αβεβαιότητας για τις 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελεί η γραφειοκρατία (Παπανδρόπουλος, 2009)36. Η 

Ελλάδα, όπως προκύπτει από μελέτη που εκπόνησαν οι υπηρεσίες της Ένωσης, 

κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των χωρών - μελών της Ένωσης από 

κοινού με τις Δημοκρατίες της Βαλτικής. Με μέσο όρο το 3,5% για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το κόστος της γραφειοκρατίας για την Ελλάδα αποτιμάται στο 6,8% του 

ΑΕΠ37. 

Σε όλη την Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα σε χώρες του Νότου, όπως η Ελλάδα, οι 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν εμπόδια στην υιοθέτηση του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν, με αποτέλεσμα τη δημιουργία του λεγάμενου «ψηφιακού 

χάσματος».  

Ουσιαστικά, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποδέχονται τις συνθήκες της 

αγοράς ως έχουν, γιατί δεν είναι σε θέση να τις διαμορφώσουν. Οι Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις δε διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για πειραματισμούς και δεν 

μπορούν να κάνουν «ακριβά» λάθη, αν και πρωτίστως οικονομικά, αυτού του τύπου 

τα εμπόδια έχουν να κάνουν και με τις περιορισμένες πηγές που διαθέτουν οι 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε ότι αφορά το προσωπικό, το management και άλλα. 

Συχνά, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την πληροφορική σε μικρό 

βαθμό και μόνο για συγκεκριμένες εργασίες, όπως ο έλεγχος μετοχών και η 

λογιστική, οπότε οι γνώσεις τους για την πληροφορική είναι περιορισμένες.  Συχνά, 

οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έχουν μικρή και πολύ συγκεκριμένη πελατεία, η οποία 

εντοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές ή σε συγκεκριμένα τμήματα της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

                                                           
36 Παπανδρόπουλος Α., (2009). Προς την ευημερία, Εκδόσεις: Παπαζήση. 

37 Hyz A.B., (2011). Small and Medium Enterprises (SMEs) in Greece - Barriers in 

Access to Banking Services: An Empirical Investigation, Review of Financial Studies, 

2(2): 161 – 165. 
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Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλές 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ακόμη με επιφύλαξη το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν. Σύμφωνα μάλιστα με τις στατιστικές, ο κυριότερος λόγος που οι 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είναι ότι θεωρούν πως 

δεν θα απέδιδε σε αυτές επαρκή επιχειρηματικά οφέλη, και πως δεν ταιριάζει στα 

προϊόντα τους και τις αγορές που απευθύνονται.  

Σε παγκόσμια κλίμακα οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν το βασικό 

παράγοντα ανάπτυξης των εθνικών οικονομιών. Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρείται 

επιτατική η οργανωμένη αντιμετώπιση όλων των παραπάνω προβλημάτων που 

αναφέρθηκαν, μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης των δραστηριοτήτων των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τις 

διάφορες μορφές χρηματοδότησης που υφίστανται στην ελληνική επικράτεια, όπως 

την τραπεζική χρηματοδότηση, το leasing, το factoring, το venture capital και μέσω 

δημόσιων χρηματοδοτήσεων. 

3.6 Η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Η χρηματοδότηση είναι μια από τρεις βασικές λειτουργίες της 

Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με την βοήθεια της οποίας επιτυγχάνεται η άντληση 

κεφαλαίων προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης. 

Βασική αρχή της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης είναι να υιοθετείται από τις 

επιχειρήσεις μια αντισταθμιστική προσέγγιση αναφορικά με τη χρηματοδότηση των 

περιουσιακών τους στοιχείων. Με άλλα λόγια τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης πρέπει να καλύπτονται με κεφάλαια ίσης ή μεγαλύτερης χρονικής 

διάρκειας. 

Στην πράξη αυτή η σχέση δεν εφαρμόζεται απόλυτα ακόμη και στις 

υγιέστερες επιχειρήσεις, είναι βασικό όμως να τηρούνται ορισμένες θεμελιώδεις 

προϋποθέσεις χρηματοδοτικής ισορροπίας. Συγκεκριμένα, καταρχήν η αξία των 

παγίων και λοιπών μεγάλης διάρκειας περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

πρέπει να καλύπτονται αντίστοιχα με κεφάλαια μεγάλης διάρκειας. Έτσι μειώνεται ο 

κίνδυνος μη ανανέωσης των δανείων στη λήξη τους ή την ανανέωση τους με 

δυσμενέστερους για την επιχείρηση όρους σε σχέση με τους αρχικούς, λόγω των 

διαφόρων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν κάθε φορά στην αγορά. 
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Αυτή η έλλειψη πληροφόρησης συνεπάγεται αδυναμία προϋπολογισμού του 

κόστους της επένδυσης και κατά συνέπεια της δυνατότητας προγραμματισμού από 

την πλευρά της επιχείρησης. Δεύτερον, μέρος του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

πρέπει να χρηματοδοτείται με κεφάλαια μεγάλης διάρκειας. Από το κυκλοφορούν 

ενεργητικό εξαρτάται άμεσα η πραγματοποίηση των αντικειμενικών σκοπών της 

επιχείρησης για το λόγο  αυτό δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά σε 

βραχυπρόθεσμα κεφάλαια. Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος που επιβάλλεται η 

χρηματοδότηση ποσοστού του κυκλοφορούντος ενεργητικού της επιχείρησης με 

κεφάλαια μεγάλης διάρκειας. Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από τη φύση της 

επιχείρησης, τη σύνθεση του κυκλοφορούντος ενεργητικού της, τον κλάδο στον 

οποίο δραστηριοποιείται και των γενικότερων οικονομικών συνθηκών που 

επικρατούν. Τρίτον, τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης πρέπει να καλύπτουν 

τουλάχιστον την αξία των παγίων και λοιπών μεγάλης διάρκειας ενεργητικών 

στοιχείων της. Αν αυτό δεν συμβαίνει τότε πρέπει να καταφύγει στην ξένη 

μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, εφόσον η χρηματοδότηση αυτή δεν επηρεάζει 

δυσμενώς τη μελλοντική ρευστότητα, την πιστοληπτική ικανότητα και τη δυνατότητα 

της επιχείρησης να εξυπηρετήσει τα δάνεια που σύναψε. Βασικές πηγές εξεύρεσης 

μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, ειδικά όσον αφορά τις ανώνυμες εταιρείες, είναι το 

μετοχικό κεφάλαιο, η πολιτική μερισμάτων, η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), τα 

ομολογιακά δάνεια και η τραπεζική μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Αντίστοιχα οι 

βασικές πηγές εξεύρεσης βραχυπροθέσμων κεφαλαίων είναι η πρακτορεία 

επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), οι εμπορικές πιστώσεις και η 

βραχυπρόθεσμη τραπεζική χρηματοδότηση. Η τραπεζική χρηματοδότηση αποτελεί 

σήμερα στη χώρα μας τη μεγαλύτερη πηγή κεφαλαίων για την κάλυψη 

μακροπροθέσμων και βραχυπροθέσμων αναγκών των επιχειρήσεων. Η αμέσως 

επόμενη πηγή κεφαλαίων είναι η πίστωση μεταξύ των επιχειρήσεων. Ο τραπεζικός 

δανεισμός είναι το πιο διαδεδομένο μέσο χρηματοδότησης στην Ελλάδα σε σχέση με 

τις υπόλοιπες μορφές χρηματοδότησης, όπως factoring και leasing, οι οποίες 

τυγχάνουν μεγαλύτερης αποδοχής στην Ευρώπη. 
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3.7 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων 

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αναμφισβήτητα συνεισφέρουν στην εθνική 

οικονομική ευημερία, παράγοντας ένα ουσιώδες μέρος των προϊόντων και 

υπηρεσιών. Η ευελιξία στην παραγωγή, η γρήγορη και εύκολη αφομοίωση της 

τεχνολογίας και καινοτομίας, προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της αγοράς, 

προσωπικές πελατειακές σχέσεις και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και απασχόληση 

απομονωμένων περιοχών είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα έναντι των μεγάλων 

επιχειρήσεων. 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που 

εντοπίζουν διάφοροι μελετητές - ερευνητές δημιουργούν πολλές εργασιακές 

ευκαιρίες, απαραίτητες σε έναν συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό και οικονομία. 

Ακόμη, επιδίδονται σε καινοτομίες, λόγω του γεγονότος ότι πολλά από τα προϊόντα 

που παράγονται από τις μεγάλες εταιρίες προέρχονται από ανεξάρτητους 

επαγγελματίες και μικρούς οργανισμούς. Επίσης, παρουσιάζουν ευελιξία και 

ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, καθώς έχουν αυξημένο αίσθημα ατομικής 

πρωτοβουλίας και ευθύνης, και γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες 

με μικρότερο κόστος. Δημιουργούν προσωπικές σχέσεις και γνωριμία με την 

πελατεία και εξυπηρετούν ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών. Ο επιχειρηματίας 

επικοινωνεί άμεσα με το καταναλωτικό κοινό το οποίο γνωρίζει προσωπικά και έτσι 

καλύπτει άμεσα τις ανάγκες του κοινού και ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις και τις 

συνήθειες του. Επιπρόσθετα, τα κέρδη της επιχείρησης αποτελούν την χρηματική 

ανταμοιβή του επιχειρηματία, γεγονός που αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα 

για τη συμμετοχή σε ιδιωτικά επιχειρηματικά κίνητρα (ventures). Σε πολλές 

περιπτώσεις οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις φορολογούνται με μικρότερους 

συντελεστές, αντιμετωπίζουν λιγότερα νομοθετικά προβλήματα, και γενικότερα 

υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία τόσο ως προς την ίδρυσή τους, όσο και ως προς τη 

λειτουργία τους. Τέλος, έχουν την ευχέρεια της εκμετάλλευσης τοπικών πόρων, 

καθώς και εξειδικεύονται, τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερη επιτυχία την 

μικροηλεκτρονική - πληροφορική. 

Από την άλλη πλευρά οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με 

διάφορα προβλήματα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την επιχειρηματική ιδέα 
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μέχρι τη διακοπή της λειτουργίας τους. Προβλήματα δημιουργούνται λόγω της 

ταύτισης της περιουσίας του ιδιοκτήτη με αυτή της επιχείρησης και της χαμηλής 

ικανότητας αυτοχρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πολλές 

επιχειρήσεις πάσχουν από έλλειψη προγραμματισμού, οργάνωσης, σχεδιασμού νέων 

προϊόντων και χρήσης νέων τεχνολογιών, ενώ παράλληλα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, 

δυσκολεύονται να επιβιώσουν σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηριζόμενο 

από πολυνομία, γραφειοκρατία, υψηλό κόστος χρήματος και απουσία παροχής 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης για την αξιοποίηση των κοινοτικών και 

άλλων κονδυλίων. 

Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον τους αφορούν το μικρό μέγεθος των 

επιχειρήσεων, που δεν ευνοεί τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τις καθιστά 

λιγότερο αποδοτικές και ανταγωνιστικές, και κατά συνέπεια περισσότερο ευάλωτες 

στις συχνές μεταβολές της αγοράς. Επίσης, η προμήθεια πρώτων υλών σε μικρές 

ποσότητες με υψηλό κόστος και όχι πάντοτε ικανοποιητικής ποιότητας, έχοντας έτσι 

μικρή παραγωγική ικανότητα και αδυναμία κάλυψης συνήθως μεγάλων παραγγελιών 

εξωτερικού. Ακόμη, η έλλειψη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού ή μη 

βελτιστοποίηση του υπάρχοντος και υποαπασχόληση των παγίων εγκαταστάσεών 

τους, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν έλλειψη επαρκών κεφαλαίων και σοβαρές 

δυσχέρειες προσαρμογής σε μακροπρόθεσμο δανεισμό. Επιπρόσθετα, η υποτυπώδης 

εμπορική οργάνωση, καθώς υφίσταται αδυναμία έρευνας και ανάπτυξης. Μη 

υιοθέτηση νέων τεχνολογιών παραγωγής, οργάνωσης και διοίκησης και πρόσβαση σε 

πηγές καινοτομιών. Η περιορισμένη αντίληψη, ιδιαίτερα στις ελληνικές 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, της διεθνοποίησης και της παγκοσμιοποίησης της 

αγοράς και έλλειψη προσαρμογής μέσω στρατηγικών σχεδίων στις ολοένα 

μεταβαλλόμενες εξελίξεις του περιβάλλοντος. Η έλλειψη των δικτύων πληροφόρησης 

σχετικά με τη διάδοση της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών δεδομένων, όπως 

συνθήκες αγοράς και συμπεριφορά καταναλωτών. Η χαλαρή σύνδεση του 

εκπαιδευτικού καθώς και ερευνητικού συστήματος στις ανάγκες των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Η μικρή οικονομική επιφάνεια, χαμηλό επίπεδο και μικρός αριθμός 

εξειδικευμένων στελεχών, περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης και ανάπτυξη 

συστημάτων management. Η ανεπαρκής χρηματοδότησης στα αρχικά στάδια μιας 

Μικρομεσαίας Επιχείρησης, όπου ο κίνδυνος για τον επενδυτή είναι εξαιρετικά 
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υψηλός και το κόστος εκτίμησης και παρακολούθησης της επένδυσης εξαιρετικά 

υψηλό. Η ελλιπής πληροφόρηση προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από τις 

τράπεζες, για τις διαφορετικές δυνατότητες δανεισμού και ευρύτερα για τις 

δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων από τους κοινοτικούς χρηματοδοτικούς 

μηχανισμούς. Και τέλος, η εμφάνιση μεγάλης «νηπιακή θνησιμότητα», γεγονός που 

αποτελεί και το κυριότερο μειονέκτημα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ο 

κυριότερος λόγος για το φαινόμενο αυτό είναι η μεγάλη ευκολία εισόδου και το 

γεγονός ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις απαγορευτικές για την ίδρυση μιας μικρής 

επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

(FACTORING – LEASING – FORFAITING) 

4.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί μια παρουσίαση της τραπεζικής 

χρηματοδότησης σχετικά με την έννοια και τη σημασία της χρηματοδότησης αυτής, 

αναφέρονται οι περιορισμοί πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό, τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα του τραπεζικού δανεισμού. Αναλύεται η πρακτορεία 

επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), η προεξοφλητική χρηματοδότηση 

(forfaiting) και η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing). 

4.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοδότησης 

Η έννοια της χρηματοδότησης στηρίζεται στο γεγονός ότι οι οικονομικές 

μονάδες δεν έχουν όλες τις ίδιες σημερινές και μελλοντικές ανάγκες και προτιμήσεις, 

γι αυτό και ορισμένες προτιμούν να αναβάλλουν κάποιες δαπάνες για το μέλλον, ενώ 

άλλες προτιμούν να κάνουν περισσότερες δαπάνες στο παρόν. 

Οι οικονομικές μονάδες που έχουν χρηματικό πλεόνασμα στο παρόν θα 

προσπαθήσουν να μεταθέσουν την κατανάλωση του, με κάποιο όφελος στο μέλλον. 

Οι οικονομικές μονάδες που έχουν χρηματικό έλλειμμα στο παρόν θα προσπαθήσουν 

να το καλύψουν δανειζόμενες από τις πλεονασματικές μονάδες, με την υπόσχεση ότι 

θα επιστρέψουν το κεφάλαιο που δανείσθηκαν στο μέλλον με κάποια επιβάρυνση. 

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται η πιστωτική αγορά που συναντώνται οι δανειστές 

(πιστωτές) και οι δανειζόμενοι (χρεώστες). 

Έτσι λοιπόν με την πιστωτική αγορά γίνεται δυνατή η μεταβίβαση 

οικονομικών πόρων από τις οικονομικές μονάδες που έχουν πλεόνασμα σε αυτές που 

έχουν έλλειμμα, δηλαδή δύο μέρη τα οποία συναλλάσσονται. 

Σε αυτές τις συναλλαγές έχει επικρατήσει το χρηματικό δάνειο, δηλαδή 

μεταβίβαση χρηματικής ποσότητας με επιστροφή και έτσι η έννοια του «χρήματος» 

εκτός από τις γνωστές λειτουργίες (κοινό ανταλλακτικό μέσο, κοινό μέσο αξιών, 

μέσο πληρωμών, μέσο αποταμιεύσεων) αποκτά και την πιστωτική λειτουργία. 
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Η επικράτηση του χρήματος σαν αντικείμενο της πίστης οφείλεται στην 

δυνατότητα άμεσου διάθεσης του και απόκτησης με αυτό οποιαδήποτε άλλο αγαθό. 

Με την χρηματοδότηση γίνεται μεταβίβαση αγοραστικής δύναμης από τον πιστοδότη 

προς τον πιστολήπτη, ο οποίος υπόσχεται την επιστροφή ίσου ποσού χρημάτων, με 

εκείνα που έλαβε ανεξάρτητα με την αγοραστική δύναμη την οποία η ποσότητα αυτή 

θα αντιπροσωπεύει στην εποχή εξόφλησης του δανείου. Η συμφωνία συνίσταται στην 

επιστροφή της ίδιας ονομαστικής χρηματικής ποσότητας και όχι της ίδιας 

αγοραστικής δύναμης. 

Πρακτικά τα παραπάνω στο χρηματοπιστωτικό τομέα δεν ισχύουν έτσι 

ακριβώς με αυτή την έννοια λόγω της επίδρασης στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές 

της θεωρίας περί τόκου. Συνεπώς σύμφωνα με την θεωρία και την γενική έννοια του 

τόκου που ορίζεται ως η τιμή, η οποία πρέπει να καταβληθεί για την χρησιμοποίηση 

χρηματικού κεφαλαίου. Επιπλέον ο τόκος σαν τιμή για την χρήση χρηματικών 

κεφαλαίων, διαμορφώνεται εντός της αγοράς δανειακών κεφαλαίων υπό την 

επίδραση των δυνάμεων της συνολικής ζήτησης και της συνολικής προσφοράς 

κεφαλαίων. Η ζήτηση των δανειακών κεφαλαίων προέρχεται από τις επιχειρήσεις για 

την δημιουργία των επενδύσεων και για την χρηματοδότηση των τρεχουσών δαπανών 

της παραγωγής, από τους καταναλωτές, για την αγορά διαφόρων αγαθών ή 

αντιμετώπιση  εκτάκτων αναγκών, καθώς και από το κράτος, για κάλυψη των 

ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού και την κανονική πληρωμή από αυτό. 

Η προσφορά δανειακών κεφαλαίων προέρχεται από την αποταμίευση των 

ιδιωτών, την αποταμίευση και τις αποσβέσεις των επιχειρήσεων και την αύξηση της 

ποσότητας του χρήματος εντός της οικονομίας. Όλα τα παραπάνω λειτουργούν κάτω 

από την επιρροή  και τις διαδικασίες που θέτουν οι χρηματοπιστωτικοί φορείς. 

Δηλαδή η διοχέτευση των χρηματικών διαθεσίμων από τις οικονομικές μονάδες που 

έχουν πλεόνασμα (αποταμίευση) στις οικονομικές μονάδες που έχουν έλλειμμα 

(επένδυση), γίνεται διαμέσου του χρηματοπιστωτικού συστήματος που το αποτελούν 

οι διάφορες τράπεζες και άλλοι πιστωτικοί οργανισμοί. Αυτοί οι φορείς ή οργανισμοί 

συγκεντρώνουν τα κεφάλαια δίνοντας σαν αμοιβή κάποιο επιτόκιο και άλλες 

διευκολύνσεις και τα δανείζουν στις ελλειμματικές μονάδες. 

Συνεπώς γίνεται αντιληπτό ότι στην γενικότερη ανάπτυξη της χρηματοδοτικής 

λειτουργίας επιτελικό ρόλο διαδραματίζουν οι λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού 
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συστήματος δηλαδή το σύστημα που συγκεντρώνει και διοχετεύει τα χρηματικά 

διαθέσιμα στις οικονομικές μονάδες. Οι κυριότερες λειτουργίες του είναι: 38. 

Η παροχή ενός μηχανισμού πληρωμών. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

μπορεί και διαθέτει κάθε είδους μετρητά που ζητούν τα άτομα. Μπορεί και 

διακανονίζει τις οφειλές μεταξύ των ατόμων διαμέσου της έκδοσης επιταγών και 

διευκολύνει τις αγοραπωλησίες αγαθών και υπηρεσιών με την έκδοση διαφόρων 

πιστωτικών καρτών. 

Η παροχή ενός ενδιάμεσου χρηματοοικονομικού μηχανισμού. Το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα παρεμβαίνει σαν ενδιάμεσος θεσμός μεταξύ των ατόμων 

που προσφέρουν και αυτών που ζητούν κεφάλαια, επειδή η άμεση συνδιαλλαγή 

μεταξύ τους έχει σοβαρές δυσκολίες.  

Η ανακατανομή των πιστώσεων. Διαμέσου του επιτοκίου μπορεί το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα να κατανέμει τις πιστώσεις, ανάλογα με την ικανότητα 

του δανειζόμενου να αποπληρώσει το δάνειο. Επίσης το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

μπορεί να κατανέμει τις πιστώσεις ανάλογα με την αποδοτικότητα των κεφαλαίων 

στις διάφορες χρήσεις τους. 

Και τέλος, η μεταβίβαση της πιστωτικής πολιτικής. Διαμέσου του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, και ειδικότερα με την λειτουργία των εμπορικών 

τραπεζών, η κεντρική αρχή μπορεί να εξασκεί την νομισματική της πολιτική για 

αύξηση ή μείωση της προσφοράς χρήματος στην οικονομία. 

4.3 Τραπεζικός  δανεισμός 

Ο Τραπεζικός Δανεισμός είναι ένας από τους  πιο διαδεδομένους τρόπους 

χρηματοδότησης στον οποίο κατέφευγαν πολλές επιχειρήσεις. Οι τράπεζες 

προσφέρουν τα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης που αποσκοπούν στη βελτίωση της 

ρευστότητας της επιχείρησης και είναι από τη φύση τους μικρής διάρκειας. Τα 

επιχειρηματικά δάνεια της μορφής αυτής, χορηγούνται από τις Εμπορικές Τράπεζες 

                                                           
38 Hyz A.B., (2011). Small and Medium Enterprises (SMEs) in Greece - Barriers in 

Access to Banking Services: An Empirical Investigation, Review of Financial Studies, 
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για να καλύψουν μόνιμες ή εποχιακές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης των 

Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών ή άλλων μορφών επιχειρήσεων. 

Αυτό όμως που συχνά παρατηρείται είναι λανθασμένες επιχειρηματικές 

επιλογές τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων όσο και από την πλευρά των 

τραπεζών. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο οι επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν 

μακροπρόθεσμες ανάγκες με βραχυπρόθεσμα κεφάλαια. Οι μεν επιχειρήσεις, που 

στην πλειοψηφία τους αποτελούν ατομικές επιχειρήσεις, δεν έχουν τις αναγκαίες 

γνώσεις για να προβούν στον κατάλληλο με τις ανάγκες τους δανεισμό. Οι δε 

τράπεζες μέσα στο κλίμα του έντονου ανταγωνισμού που και αυτές 

δραστηριοποιούνται, δεν ενεργούν συμβουλευτικά προς τις επιχειρήσεις, αλλά 

προσπαθούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους, έστω και με λάθος τρόπο. 

Τα δάνεια για κεφάλαια κίνησης χορηγούνται συνήθως με την μορφή 

Πιστωτικού Ορίου το οποίο καλύπτει άμεσες βραχυπρόθεσμες ανάγκες της 

επιχείρησης που επαναλαμβάνονται, καθώς και Τοκοχρεωλυτικού Δανείου το οποίο 

καλύπτει ανάγκες οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται και δεν μπορούν να εξοφληθούν 

σε μικρό χρονικό διάστημα. 

Οι κυριότερες ανάγκες που καλύπτονται από την πρώτη περίπτωση δανείων 

(πιστωτικό όριο) είναι η εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών, η παροχή πιστώσεων 

στους πελάτες, η κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού κλπ. 

Οι κυριότερες ανάγκες που καλύπτονται με την δεύτερη περίπτωση 

(τοκοχρεωλυτικά δάνεια) είναι η χρηματοδότηση αναγκών από επέκταση εργασιών, 

έκτατες φορολογικές υποχρεώσεις κλπ. Οι τράπεζες προσφέρουν δύο κατηγορίες 

δανείων τα Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης και τα Μακροπρόθεσμα 

Δάνεια. 

Τα Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης μπορούν να καλύψουν έως και 

το 100% των αναγκών της επιχείρησης. Το ποσοστό κάλυψης εξαρτάται από το 

μέγεθος, την αποδοτικότητα και τις προοπτικές της επιχείρησης. Πρόκειται για 

μικρής διάρκειας δάνειο και σκοπός του είναι η ενίσχυση της ρευστότητας της 

επιχείρησης, η αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών της επιχείρησης, η προετοιμασία ή 

η πραγματοποίηση εισαγωγών – εξαγωγών, καθώς και η αγορά μετοχών ή εταιρικών 

μεριδίων. 
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Τα τελευταία χρόνια και οι ελληνικές τράπεζες έχουν αναπτύξει καινούργια 

ευέλικτα προϊόντα στον τομέα των κεφαλαίων κίνησης, όπως λογαριασμοί με 

υπερανάληψη και δάνεια με περίοδο χάριτος (για τη μη αποπληρωμή του δανείου), 

κατά του μη παραγωγικούς για την επιχείρηση μήνες. Τέτοια προϊόντα είναι τα 

ανοιχτά ή ανακυκλούμενα δάνεια, αλλά και οι παραδοσιακοί αλληλόχρεοι 

λογαριασμοί, που παρέχουν γραμμή χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις. Στα ανοιχτά 

δάνεια οι τράπεζες δίνουν ένα πιστωτικό όριο στον πελάτη τους το οποίο μπορεί να 

δανείζεται. Ο δανειολήπτης μπορεί αν θέλει να εξοφλήσει μέρος ή το σύνολο της 

οφειλής του, ενώ μπορεί να επαναδανείζεται όταν έχει ανάγκη, έως το όριο που του 

έχει χορηγηθεί. Ορισμένα προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες εποχικών 

επιχειρήσεων, όπως οι τουριστικές και ξενοδοχειακές μονάδες, καταστήματα 

εστίασης σε τουριστικές περιοχές και άλλα, και οι τόκοι καταβάλλονται τις περιόδους 

που επιχειρήσεις αυτές έχουν έσοδα, ενώ άλλα στις ανάγκες επαγγελματιών που 

έχουν συγκεκριμένη ροή εσόδων, επιθυμούν να γνωρίζουν τις δόσεις που θα 

πληρώνουν, ώστε να κάνουν καλύτερο προγραμματισμό, και ως εκ τούτου οι δόσεις 

πληρώνονται σε συγκεκριμένες προθεσμίες. 

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια περιλαμβάνουν τα δάνεια εγκατάστασης, που 

καλύπτουν την ανάγκη απόκτησης επαγγελματικής στέγης για την επιχείρηση η 

διάρκειά των οποίων κυμαίνεται από τρία έως τριάντα χρόνια, ενώ τα επιτόκια 

διαμορφώνονται ανάλογα με την τράπεζα και τον πελάτη, και τα δάνεια 

επαγγελματικού εξοπλισμού, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες εξοπλισμού της 

επιχείρησης, όπως μηχανήματα και μεταφορικά μέσα και η διάρκεια αποπληρωμής 

των δανείων αυτών μπορεί να φτάσει και τα δεκαπέντε χρόνια, ενώ τα επιτόκια 

κυμαίνονται ανάλογα με το είδος (κυμαινόμενο ή σταθερό) και την τράπεζα. Το 

επιτόκιο αποπληρωμής του μακροπρόθεσμου δανείου είναι, λόγω της μεγαλύτερης 

διάρκειας αποπληρωμής του, στις περισσότερες περιπτώσεις χαμηλότερο από το 

αντίστοιχο επιτόκιο αποπληρωμής του δανείου κεφαλαίου κίνησης. Η τραπεζική 

χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 100% της αξίας της επένδυσης, ενώ η 

εκταμίευση μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ, είτε σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη 

των αγορών και την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων του αγορασθέντος κάθε 

φορά εξοπλισμού. 

Ωστόσο, οι τράπεζες παρά το ότι έχουν κάνει βήματα προόδου και 

εκσυγχρονισμού τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να είναι προσκολλημένες στη 
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λογική των εμπράγματων ασφαλειών, πράγμα που σημαίνει ότι παρέχουν δανεισμό 

μόνο σε όσους έχουν ήδη κάποιο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

ως εξασφάλιση - εγγύηση για την αποπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του δανείου, σε 

περίπτωση που ο λήπτης του δανείου δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις. 

Επίσης δεν δανείζουν σε όλους τους πελάτες τους με το ίδιο επιτόκιο, αλλά αυτό 

εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του δανειοδοτούμενου. Έτσι, ενώ σε μία 

επιχείρηση με την οποία συνεργάζονται επί μακρόν προσφέρουν επιτόκιο για 

κεφάλαιο κίνησης γύρω στο 8%, σε μία υπό ίδρυση επιχείρηση, το επιτόκιο μπορεί να 

προσαυξηθεί έως και 4% (το μεγαλύτερο επιτρεπτό περιθώριο από το νόμο)39. 

Τέλος, λόγω της οικονομικής σύγχυσης που επικρατεί η μορφή 

χρηματοδότησης μέσω του τραπεζικού δανεισμού έχει περιορίσει κατά πολύ την 

πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αυτή, και όπου αυτό συμβαίνει, γίνεται υπό όρους 

ιδιαίτερα ασύμφορούς για τους επιχειρηματίες.  

4.4 Περιορισμοί πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν σοβαρό πρόβλημα στη χρηματοδότησή 

τους από τον τραπεζικό τομέα. Σύμφωνα με την Hyz (2011) και την έρευνα που 

διεξήγαγε φαίνεται ότι το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα διατηρεί μια 

ικανοποιητική συνεργασία με τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρόλα αυτά 

εντοπίζονται κενά στη χρηματοδότηση τους τόσο κατά τη φάση εκκίνησης όσο και 

κατά τη φάση της ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι τράπεζες δεν 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Επομένως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συχνά 

δε ζητούν δάνεια από τις τράπεζες. Άλλοι λόγοι που απωθούν τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις από τον τραπεζικό δανεισμό είναι το υψηλό κόστος των τραπεζικών 

                                                           
39 Hyz A.B., (2011). Small and Medium Enterprises (SMEs) in Greece - Barriers in 

Access to Banking Services: An Empirical Investigation, Review of Financial Studies, 
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δανείων, οι εγγυήσεις που απαιτούνται από τις τράπεζες, οι πολύπλοκες και 

χρονοβόρες διαδικασίες που συνδέονται με τη λήψη τραπεζικών δανείων40. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έχουν περιορισμένες 

δυνατότητες ανάπτυξής στηριζόμενες αποκλειστικά στα δικά τους κεφάλαια, η μη 

διαθεσιμότητα των δανείων στην εγχώρια χρηματοπιστωτική αγορά, 

συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών δάνειων αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για 

την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Αντιθέτως, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι τράπεζες ισχυρίζονται ότι 

συγκριτικά με παλαιότερες χρονικά περιόδους, είναι πλέον εύκολο να λάβει 

τραπεζικό δάνειο μια επιχείρηση. Παράλληλα, οι τράπεζες ισχυρίζονται ότι οι 

αδυναμίες για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μπορεί να συνοψιστούν στην 

μικρή ικανότητα να συσσωρεύουν οικονομικά πλεονάσματα, στην έλλειψη 

εγγυήσεων ότι το υπενδεδυμένο κεφάλαιο θα επιστραφεί, στο υψηλό κόστος 

λειτουργίας των επιχειρήσεων, στην χαμηλή κερδοφορία, στο χαμηλό επίπεδο των 

διαχειριστικών δεξιοτήτων των ιδιοκτητών, καθώς και στην δήλωση ψευδών 

στοιχειών από τους επιχειρηματίες προκειμένου να τους χορηγηθεί το δάνειο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις δείχνουν σαφή απροθυμία να 

αναζητήσουν εξωτερικές πηγές κεφαλαίων. Σημαντικό ρόλο για τους ιδιόκτητες 

παίζει η διατήρηση της ρευστότητας. Σπανιότερα, οι ιδιόκτητες των επιχειρήσεων 

χρειάζονται χρηματοδότηση για την εφαρμογή επενδυτικών σχεδίων. Ταυτόχρονα, οι 

τράπεζες δε διακρίνουν την πολιτική χρηματοδότησης τους ανάλογα με το μέγεθος 

της επιχείρησης και έτσι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ένα ακόμα 

σημαντικό εμπόδιο. 

4.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τραπεζικού δανεισμού 

Ο τραπεζικός δανεισμός αποτελεί αμφιλεγόμενο ζήτημα για πολλές 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν. O τραπεζικός δανεισμός 

διακρίνεται τόσο για τα πλεονεκτήματα όσο και για τα μειονεκτήματά του.  

                                                           
40 Hyz A.B., (2011). Small and Medium Enterprises (SMEs) in Greece - Barriers in 

Access to Banking Services: An Empirical Investigation, Review of Financial Studies, 

2(2): 161 – 165. 

 



[36] 
 

Όσον αναφορά τα πλεονεκτήματα του, ο τραπεζικός δανεισμός αποτελεί μέσο 

άντλησης κεφαλαίων εξασφαλίζοντας στις επιχειρήσεις το αναγκαίο κεφάλαιο που 

χρειάζονται. Επίσης, κατά τον τραπεζικό δανεισμό διατηρείται ένα χαμηλό επιτόκιο 

δανεισμού επειδή το ρίσκο από το δάνειο είναι μικρότερο από την πώληση και την 

επαναμίσθωση των παγίων στοιχείων. Επίσης, υπάρχει ευελιξία στην αποπληρωμή 

του δανείου η οποία μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του πελάτη. Ακόμη, η 

εταιρεία που δέχεται τη χρηματοδότηση μέσω τραπεζικού δανείου διατηρεί την 

κυριότητα όλων των παγίων στοιχείων της. Τέλος, η τράπεζα δεν επεμβαίνει στην 

επένδυση που επιθυμεί να κάνει ο δανειζόμενος. 

Από την άλλη πλευρά ο τραπεζικός δανεισμός χαρακτηρίζεται και από 

σημαντικά μειονεκτήματα όπως η εξασφάλιση της αποπληρωμής του δανείου 

αναγκάζει τους δανειζόμενους να υποθηκεύσουν ακίνητη περιουσία, να 

προσημειώνουν περιουσιακά στοιχεία, να εκχωρούν έσοδα και να ενεχυριάζουν 

μετοχές. Η διαδικασία χορήγησης του δανείου είναι αργή και έτσι δεν υπάρχει 

ευελιξία στην άμεση υλοποίηση της επένδυσης. Το κυμαινόμενο επιτόκιο αποτελεί 

ένα ακόμα μειονέκτημα του τραπεζικού δανεισμού καθώς περιέχει ρίσκο για τον 

οφειλέτη. Η ανυπαρξία φορολογικών ελαφρύνσεων. Η μερική μόνο χρηματοδότηση 

της επένδυσης. Το γεγονός ότι η τράπεζα δεν έχει άμεση οικονομική ανάμειξη με την 

επένδυση, έτσι ο επιχειρηματίας στερείται την παροχή συμβουλών που θα είχε σε 

άλλη περίπτωση. Και τέλος, ο υπαρκτός κίνδυνος δυσκολίας αποπληρωμής δανείου 

41. 

Παρά το γεγονός, λοιπόν, πως τα μειονεκτήματα του τραπεζικού δανεισμού 

δεν μπορούν εύκολα να παραβλεφθούν, ωστόσο παραμένει ένας ελκυστικός τρόπος 

χρηματοδότησης κυρίως εξαιτίας της ύπαρξης και ισχυρών πλεονεκτημάτων που 

περιγράφηκαν στο παρόν κεφάλαιο. 

4.6 Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring) 

Στα πλαίσια εναλλακτικής πηγής άντλησης κεφαλαίων εντάσσεται και η 

πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων ή Factoring, όπως έχει καθιερωθεί ο 

αγγλοσαξονικός όρος ανά τον κόσμο.  

                                                           
41 Bharath S., et al., (2007). So what do I get? The bank’s view of lending 

relationships, Journal of Financial Economics, 85(2): 368 – 419. 
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  Πρόκειται για ένα εναλλακτικό και συμπληρωματικό χρηματοδοτικό 

εργαλείο. Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται με άμεση πώληση των απαιτήσεων 

της επιχείρησης κατά των πελατών της, με αγοραστή κάποιο χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα, το οποίο αποκτά και την κυριότητα αυτών 42 . To Factoring μπορεί να 

προσυμφωνηθεί, να γίνει χωρίς αναγωγή (without recourse), οπότε ο αγοραστής δεν 

έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον πωλητή την πληρωμή ή την αντικατάσταση 

εκείνων των τιμολογίων που δεν εξοφλήθηκαν. Αντίθετα, έχει αυτό το δικαίωμα όταν 

υπάρχει ο όρος με αναγωγή (with recourse), δηλαδή ο αγοραστής έχει το δικαίωμα 

επιλεκτικής αγοράς των λογαριασμών πελατών του πελάτη. 

Ο οφειλέτης συνήθως ειδοποιείται για τη μεταφορά των υποχρεώσεών του 

από τον προμηθευτή του στον πράκτορα. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, αυτή η 

ειδοποίηση δε γίνεται, οπότε έχουμε το λεγόμενο εμπιστευτικό Factoring ή αφανές 

Factoring και ο οφειλέτης καταθέτει τις πληρωμές του σε γραμματοθυρίδα. Με αυτόν 

τον τρόπο πραγματοποιείται μία απλή παροχή χρηματοδότησης, η οποία όμως 

συνδυάζεται με κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου. 

Ο πράκτορας πριν προχωρήσει στην αγορά των λογαριασμών, μελετά 

επισταμένα την φερεγγυότητα και πιστοληπτική ικανότητα των πελατών του πωλητή. 

Αν καταλήξει σε θετικό συμπέρασμα, τότε αποφασίζει να αναλάβει τον πιστωτικό 

κίνδυνο και προχωράει στη χρηματοδότηση. Στην συνέχεια, αναλαμβάνει να 

παρακολουθεί λογιστικά τις απαιτήσεις που εξαγόρασε και να προχωρεί στην 

είσπραξή τους όταν αυτές ωριμάσουν. 

Βασική προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί το Factoring είναι η διαπίστωση 

ότι οι συναλλαγές μεταξύ πωλητού και πελατών βασίζονται στις αρχές της 

νομιμότητας, της συνέπειας και της καλής πίστης. Θετικό στοιχείο για την απόφαση 

είναι και οι προοπτικές ανάπτυξης που έχουν οι αντίστοιχες επιχειρηματικές σχέσεις. 

Αντίθετα, αποφεύγεται η χρηματοδότηση ευκαιριακών συνεργασιών. Συνήθως, 

αναλαμβάνεται η πληρωμή μεσοπρόθεσμων πιστώσεων της τάξεως των τριάντα έως 

διακοσίων εβδομήντα ημερών, ή ακόμη και ανοικτών πιστώσεων. Δεν 

                                                           

42 Καραγιαννόπουλος Γ., (2015). Factoring από την θεωρία στην πράξη. 
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χρηματοδοτούνται πιστώσεις που καλύπτονται από μεταχρονολογημένες επιταγές ή 

εγγυητικές επιστολές. 

Η διάκριση των διαφόρων ειδών Factoring διευκολύνει την κατανόηση των 

επιμέρους λειτουργιών και την ανεύρεση των εφαρμοστέων κανόνων. Τα 

σημαντικότερα είδη σύμβασης είναι: 43. 

Factoring με δικαίωμα αναγωγής (ή νόθο Factoring) υφίσταται όταν ο 

πιστωτικός κίνδυνος αφερεγγυότητας του οφειλέτη παραμένει στον προμηθευτή, ενώ 

ο πράκτορας παρέχει χρηματοδότηση με προκαταβολές έναντι εκχωρημένων 

απαιτήσεων, λογιστική παρακολούθηση καθολικών πελατών, διαχείριση και 

είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων, καθώς και αξιολόγηση της φερεγγυότητας 

των πελατών.  

Στο Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής (ή γνήσιο Factoring) επιτελούνται 

όλες οι λειτουργίες του θεσμού του Factoring, τόσο η διαχειριστική και η 

ασφαλιστική, όσο και η χρηματοδοτική.  

Εμφανές Factoring έχουμε όταν η σύμβαση Factoring αναγγέλλεται στον 

οφειλέτη και ο πράκτορας αποκτά όλα τα δικαιώματα του προμηθευτή εναντίον του 

οφειλέτη.  

Αφανές Factoring η γνωστοποίηση της εκχώρησης των απαιτήσεων στον 

πράκτορα δεν πραγματοποιείται λόγω του ότι θα επηρεαστεί αρνητικά η 

επιχειρηματική φήμη του πράκτορα.  

Στο Factoring με προεξόφληση τιμολογίων όταν ο πράκτορας προσφέρει στον 

προμηθευτή μία διαφορετική και πιο ευέλικτη χρηματοδότηση προεξοφλώντας έως 

και το 80% της αξίας των τιμολογίων πριν καταστούν ληξιπρόθεσμα.  

Factoring χωρίς προεξόφληση ή καταληκτικό Factoring. Ο πράκτορας 

αναλαμβάνει τις απαιτήσεις, υποσχόμενος την καταβολή της αξίας τους μόνο κατά το 

χρονικό σημείο που θα καταστούν ληξιπρόθεσμες.  

                                                           

43 Καραγιαννόπουλος Γ., (2015). Factoring από την θεωρία στην πράξη. 
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Ανάλογα με την εντοπιότητα των απαιτήσεων, δηλαδή αν οι απαιτήσεις των 

προμηθευτών προέρχονται από πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στον τόπο 

που ασκεί τη δραστηριότητά του ο πράκτορας, ή αν οι απαιτήσεις προέρχονται από 

εξαγωγές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία 

είναι εγκαταστημένος ο προμηθευτής, διακρίνουμε τις περιπτώσεις του εγχώριου 

Factoring και του διεθνούς Factoring. 

Το εγχώριο Factoring καλύπτει τις ανάγκες μιας επιχείρησης στην εγχώρια 

αγορά. Εφαρμόζεται κυρίως σε μικρομεσαίες και μεταποιητικές επιχειρήσεις για κάθε 

προϊόν και υπηρεσία. Λόγω του ότι αυτές οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

προβλήματα διαχείρισης και χρηματοδότησης, το εγχώριο Factoring είναι το 

κατάλληλο εργαλείο για αυτές.  

Το Διεθνές Factoring ενασχολείται με τις απαιτήσεις που προέρχονται από 

εξαγωγές αγαθών ή παροχές υπηρεσιών σε χώρα διαφορετική από εκείνη που έχουν 

την εγκατάστασή τους και ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ο 

πράκτορας και ο προμηθευτής. Το διεθνές Factoring παρέχει στην εξαγωγική 

επιχείρηση αντίστοιχες υπηρεσίες με το εγχώριο Factoring. Είναι πλέον αποδεκτό ως 

ζωτικής σημασίας για τις οικονομικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων εξαγωγέων.  

Το βασικό πλεονέκτημα της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων είναι η 

ποικιλία και μεγάλη ευελιξία των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει καθώς και η 

δυνατότητα προσαρμογής της στις ανάγκες των πελατών της. Άλλα επιμέρους 

πλεονεκτήματα αφορούν την εξάλειψη του κόστους που συνεπάγεται η αξιολόγηση 

της φερεγγυότητας των πελατών της επιχείρησης - πωλητή, τόσο στην εγχώρια όσο 

και στη διεθνή αγορά, καθώς και του κόστους διαχείρισης και λογιστικής 

παρακολούθησης, και η δυνατότητα μείωσης πιθανών επισφαλών απαιτήσεων με 

συνέπεια την αύξηση των κερδών. Την βελτίωση των μεθόδων είσπραξης και 

κάλυψης των πιστωτικών κινδύνων. Την αύξηση των ταμειακών εισροών, καθώς 

επιτυγχάνεται η είσπραξη των απαιτήσεων. Την μείωση του χρόνου απασχόλησης 

των πωλητών, του λογιστηρίου αλλά και των στελεχών των επιχειρήσεων οι οποίες 

προσφεύγουν σε εταιρίες πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων έτσι ώστε να 

χρησιμοποιούν το χρόνο τους πιο αποδοτικά σε άλλες δραστηριότητες και κυρίως 

στην αύξηση των πωλήσεων. Την παροχή συμβουλών για θέματα marketing αλλά και 
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πιστωτικής πολιτικής. Την ασφαλιστική κάλυψη των απαιτήσεων έναντι της 

αφερεγγυότητας των χρεωστών. 

Συνεπακόλουθα, σχετικά με τα μειονεκτήματα της πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων, εάν το Factoring χρησιμοποιείται μόνο για ρευστότητα 

το κόστος είναι υψηλότερο από τον απλό δανεισμό. Πρόσθετα μειονεκτήματα 

αφορούν το υψηλό κόστος καθώς οι υπηρεσίες των εταιρειών πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων εκτός από την χρηματοδότηση δεν είχαν μέχρι σήμερα 

μεγάλη ζήτηση στην Ευρώπη. Ακόμη, την πιθανή δημιουργία δυσμενών σχέσεων με 

τους πελάτες. Η αναγγελία της εκχώρησης των απαιτήσεων προς τον οφειλέτη μπορεί 

να δημιουργήσει προβλήματα μεταξύ του πωλητή και των πελατών του. Καθώς και 

τα πιστωτικά όρια που ορίζει ο πράκτορας για κάθε πελάτη μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

χαμηλά περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τις πωλήσεις.  

Στην περίπτωση του Factoring δεν παρουσιάζονται στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό του ισολογισμού του πωλητή τα πιο ρευστά του στοιχεία δηλαδή οι 

απαιτήσεις του. Για αυτό το λόγο είναι πιθανό οι προμηθευτές του πωλητή να 

διστάζουν να χορηγούν εμπορικές πιστώσεις. Η επιχείρηση δεν έχει την ευχέρεια να 

επιλέξει τις απαιτήσεις τις οποίες θα εκχωρήσει στον πράκτορα, αλλά είναι 

υποχρεωμένη να εκχωρήσει όλες τις απαιτήσεις της.  

4.7 Προεξοφλητική χρηματοδότηση (Forfaiting) 

Ο τρόπος χρηματοδότησης Forfaiting σχετίζεται με την προεξόφληση μιας 

μεσοπρόθεσμης (από 6 μήνες έως 6 χρόνια) απαίτησης από τράπεζα ή εξειδικευμένο 

πιστωτικό οργανισμό (Forfaiter), που παραιτείται από το δικαίωμα αναγωγής κατά 

του φορέα της απαίτησης (Forfaitist), σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί δυνατό να 

εξοφληθεί έγκαιρα44. Συνήθως, η εγγύηση της εξόφλησης προέρχεται από κάποια 

τράπεζα. 

Ο τρόπος χρηματοδότησης αυτός αναπτύχτηκε κυρίως τη δεκαετία του 1960 

όταν το εμπόριο μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης άρχισε να αναπτύσσεται 

ραγδαία. Οι εμπορικές συναλλαγές με την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική 

Αμερική βοήθησαν περαιτέρω στην ανάπτυξη του Forfaiting. 

                                                           
44 Sofijanova E., & Stoimilova N., (2016). Franchising and Leasing as a Support for 

the Growth of Small Business, Journal of Economics, (1): 10 – 21 
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Το Forfaiting και το Factoring είναι παρόμοιοι τρόποι χρηματοδότησης, που 

διαφέρουν στο χρόνο των απαιτήσεων. Το Factoring αφορά κυρίως στις 

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις διάρκειας 3 έως 6 μηνών. 

Η χρηματοδότηση αυτή εμπλέκει συνήθως τέσσερις εταίρους:  την τράπεζα 

που αγοράζει την απαίτηση (Forfaiter), αυτόν που μεταβιβάζει στην τράπεζα την 

απαίτηση και εισπράττει από αυτήν το ποσό που χρειάζεται (Forfaitist) και   τον 

οφειλέτη που αγοράζει το εμπόρευμα και τέλος  την τράπεζα που εγγυάται την 

εξόφληση της οφειλής. 

Το Forfaiting γενικά χρησιμοποιείται για μεσοπρόθεσμες απαιτήσεις έως 

πέντε έτη. Οι απαιτήσεις αυτές ενσωματώνονται σε συναλλαγματικές ή γραμμάτια 

που είναι οι δόσεις που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στους εισαγωγείς και τους 

εξαγωγείς. Ο τύπος χρηματοδότησης αυτός αφορά κυρίως την εξαγωγή εξοπλισμού, 

ημικατεργασμένων προϊόντων ή πρώτων υλών. 

Η τράπεζα προκειμένου να διασφαλιστεί συνήθως ζητά μια εγγυητική 

επιστολή από την τράπεζα του εισαγωγέα. Με την προεξόφληση ο εξαγωγέας 

παραχωρεί το δικαίωμα είσπραξης και ο forfaiter χάνει το δικαίωμα επανεκχώρησης 

αν η πληρωμή από τον εισαγωγέα δε γίνει. 

Το Forfaiting μπορεί να αντικαταστήσει άλλους οργανισμούς 

χρηματοδότησης εξαγωγών, όπως είναι Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών 

Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.). τα πλεονέκτημα που έχει σε σχέση με τους οργανισμούς 

αυτούς είναι ότι δεν υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες, καλύπτουν την εξαγωγή 

ακόμα και μεταχειρισμένων εξοπλισμών, δεν έχουν περιορισμούς στη παροχή 

πίστωσης και το ρίσκο του πιστωτικού κίνδυνου το αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου ο 

εγγυητής. 

Σημαντικό είναι αν και ελάχιστες  να επισημάνουμε τις διαφορές ανάμεσα 

στους δυο τρόπους χρηματοδότησης factoring και forfaiting. Ο τρόπος 

χρηματοδότησης είναι και στις δυο περιπτώσεις προεξοφλητικός. Οι απαιτήσεις 

προέρχονται κυρίως από τους προμηθευτές και τις απαιτήσεις που έχουν από τους 
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αγοραστές. Ωστόσο μπορούν να εντοπιστούν και μια σειρά από διαφορές45 . Πιο 

συγκεκριμένα, στο Factoring η προμήθεια είναι προκαθορισμένη ενώ στο Forfaiting 

όχι. Συνήθως στο Forfaiting γίνεται διαπραγμάτευση ενός ποσού έκτος του επιτοκίου. 

Ο Factor προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες όπως είναι η λογιστική παρακολούθηση 

των απαιτήσεων, ο έλεγχος της φερεγγυότητας των πελατών και η είσπραξη των 

απαιτήσεων. Αντίθετα, το Forfaiting δε συμπεριλαμβάνει τέτοιου είδους υπηρεσίες 

αλλά είναι μια εφάπαξ χρηματοδότηση. Το Forfaiting χρηματοδοτεί απαιτήσεις από 6 

μήνες έως πέντε έτη άλλα το Factoring χρηματοδοτεί απαιτήσεις από 3 έως 6μήνες. 

Το Factoring εφαρμόζεται κυρίως στο εμπόριο καταναλωτικών και επενδυτικών 

αγαθών, ενώ το Forfaiting αφορά κυρίως τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικού 

εξοπλισμού. Ο προμηθευτής μέσω του Factoring πρέπει να κάνει ασφάλεια για την 

πίστωση των αγαθών που θα εξάγει ενώ στο Forfaiting την ανάληψη των κίνδυνων 

οφειλών στον αγοραστή την αναλαμβάνει ο Forfaiter.  

Τα εμπλεκόμενα μέρη στον τρόπο χρηματοδότησης Forfaiting απολαμβάνουν 

πλεονεκτήματα όπως είναι η διαδικασία χρηματοδότησης μέσω Forfaiting είναι 

γρήγορη, ο εξαγωγέας συνήθως δε καταναλώνει χρόνο ή χρήματα ώστε να 

συγκεντρώσει το κεφάλαιο, ο Forfaiter αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση του 

εξαγωγέα αναλαμβάνει και το ρίσκο, που προέρχεται από τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες και τα επιτόκια. Ακόμη, ο εξαγωγέας εισπράττει άμεσα τα χρήματα με την 

παράδοση των εμπορευμάτων. Έτσι, αυξάνει τη ρευστότητα του και μειώνει τον 

τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο του κόστους της χρηματοδότησης είναι σταθερό, 

όπως και τα επιτόκια προεξόφλησης είναι προσυμφωνημένα, έτσι είναι σε θέση να 

γνωρίζει το κόστος της χρηματοδότησης και να επιλέξει αν τον συμφέρει. Οι 

συναλλαγές του εξαγωγέα δεν είναι δεσμευτικές ενώ υπάρχει πλήρης 

εμπιστευτικότητα της συναλλαγής. Ο εισαγωγέας δεν έχει διοικητικό και οικονομικό 

κόστος από τη συμφωνία  και η προεξόφληση γίνεται σε μετρητά. Ουσιαστικά, 

αυξάνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του εξαγωγέα καθώς μπορεί να πουλήσει τα 

προϊόντα του σε χώρες υψηλού ρίσκου. Και τέλος, είναι γρήγορη χρηματοδότηση 

χωρίς ιδιαίτερες γραφειοκρατικές διαδικασίες και χωρίς περιορισμούς. 

                                                           
45  Klapper L., (2006). The role of factoring for financing small and medium 

enterprises, Journal of Banking & Finance, 30(11): 3111 – 3130. 
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Τα μειονέκτημα είναι λιγότερα σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο δεν είναι 

ανύπαρκτα. Τα κύρια προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί σε αυτόν τον τρόπο 

χρηματοδότησης αφορούν στο ότι είναι εφικτό να δημιουργηθεί πρόβλημα αν ο 

εγγυητής του εξαγωγέα δεν είναι αποδεκτός από τον Forfaiter. Δεν υπάρχει στενά 

καθορισμένο νομικό πλαίσιο για την προστασία της τράπεζας. Επομένως υπάρχει ο 

κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων. Και τέλος, έχει υψηλότερο κόστος για τον 

εξαγωγέα γιατί οι τράπεζες λαμβάνουν υψηλές αμοιβές ως ασφάλεια για τον κίνδυνο 

στον οποίο εκτίθενται. 

4.8  Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) 

Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι μία σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης 

επιχειρήσεων και επαγγελματιών και αποτελεί ένα πιστοδοτικό αναπτυξιακό 

μηχανισμό, που αναφέρεται σε μία σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ ενός εκμισθωτή, 

που είναι μία εταιρία Leasing, και ενός μισθωτή, ο οποίος δεν έχει άμεσα συμμετοχή 

στη δαπάνη της επένδυσης, και που μπορεί να είναι μία επιχείρηση ή ένας ελεύθερος 

επαγγελματίας, όχι όμως μισθωτός. 

Η σύμβαση που συνάπτεται δεν είναι μία απλή σύμβαση μίσθωσης 

πράγματος, όπως προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα, (άρθρα 574-618), αλλά μία 

σύνθετη μορφή σύμβασης, που περιέχει αφενός στοιχεία συμβάσεων μίσθωσης, 

εντολής ή/και εκχώρησης, και αφετέρου ένα σύμφωνο προαίρεσης, ώστε ο μισθωτής 

αν το επιθυμεί να μπορεί να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο ή να ανανεώσει τη 

μίσθωση του. 

Με τη σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, παραχωρείται έναντι 

προκαθορισμένου μισθώματος και για ορισμένη χρονική περίοδο, το συγκεκριμένο 

περιουσιακό στοιχείο, το οποίο καλύπτει τις προδιαγραφές που απαιτεί ο μισθωτής.  

Χρησιμοποιούνται οι όροι της αγγλικής γλώσσας Financial Leasing για τη 

χρηματοδοτική μίσθωση και Rending ή Operating Leasing για την παραδοσιακή ή 

λειτουργική μίσθωση, με εξαίρεση τη Γαλλία, όπου χρησιμοποιείται ο όρος 

“CreditBail”, δηλαδή, «πίστωση με εγγύηση»46. Το ενδιαφέρον προσελκύει η μορφή 

                                                           

46 Παπαγρηγόρης Κ., (2008). Αυξάνεται η δανειοδότηση των επιχειρήσεων. 
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της χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη, μετά την 

πολυετή εκμίσθωση ενός πράγματος, να αποκτήσει και την ιδιοκτησία του. Στην 

πράξη υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες χρηματοδοτικής μίσθωσης: 

Η Χρηματοδοτική Μίσθωση είναι η μορφή εκείνης της σύμβασης κατά την 

οποία μία εταιρία Leasing που αποτελεί τον εκμισθωτή, παρέχει σε μία επιχείρησης ή 

έναν άλλο ελεύθερο επαγγελματία, και για ορισμένη χρονική περίοδο, ένα πάγιο 

περιουσιακό στοιχείο έναντι κάποιου μισθώματος. Με τη λήξη της σύμβασης, είναι 

δυνατόν ο μισθωτής είτε να ανανεώσει τη μίσθωση, είτε να προβεί στην αγορά του 

παγίου περιουσιακού στοιχείου. Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι μία μορφή 

μίσθωσης, κατά την οποία δεν παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης, δεν είναι δυνατό 

να ανακληθεί το πάγιο, το οποίο και αποσβένεται πλήρως, πράγμα που σημαίνει ότι ο 

εκμισθωτής λαμβάνει μισθώματα τα οποία αντιστοιχούν στην πλήρη τιμή του παγίου 

στοιχείου. Ο εκμισθωτής όσο και ο μισθωτής δικαιούνται να προβούν σε έκτακτη 

καταγγελία της σύμβασης. Ειδικότερα, η δυνατότητα επιλογών στις διαδοχικές 

φάσεις διεκπεραίωσης μίας πράξης χρηματοδοτικής μίσθωσης, διαμορφώνει τα 

ακόλουθα σχήματα εφαρμογών της. 

Η άμεση χρηματοδοτική μίσθωση αναφέρεται στην τεχνική μεγάλων 

βιομηχανικών επιχειρήσεων, που χρησιμοποιείται με σκοπό την προώθηση των 

πωλήσεών τους, ενώ τη ρύθμιση του χρηματοδοτικού σκέλους την αναλαμβάνει 

εξειδικευμένη θυγατρική εταιρία τους (Λαζαρίδης, 2001). Στην περίπτωση αυτή, ο 

κατασκευαστής αναλαμβάνει συνήθως, και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, όπως 

τη συντήρηση, και την εκπαίδευση του προσωπικού. Είναι μία σύγχρονη τεχνική που 

προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες να 

αποκτήσουν κινητό εξοπλισμό, καινούργιο ή μεταχειρισμένο, από την Ελλάδα ή το 

εξωτερικό. Μερικά παραδείγματα είναι μηχανήματα κάθε είδους, οχήματα επιβατηγό 

και φορτηγά, έπιπλα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τηλεφωνικά κέντρα και δίκτυα, 

εξοπλισμό ιατρείων, ξενοδοχείων και εστιατορίων, και άλλα. Καθώς επίσης, 

επαγγελματική στέγη, γραφεία, καταστήματα, βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια, 

εμπορικά και εκθεσιακά κέντρα, αποθήκες και άλλα ακίνητα για επαγγελματική 

στέγη. Η επαγγελματική στέγη μπορεί να αποτελείται από αυτοτελή ακίνητα, αλλά 

και οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες. Έτσι, οι επιχειρήσει και οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες αποκτούν τα μέσα για την άσκηση της δραστηριότητάς τους και 
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συγχρόνως εκμεταλλεύονται όλα τα φορολογικά και λοιπά πλεονεκτήματα της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, χωρίς να δεσμεύουν σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια. 

Οι λειτουργικές ή διαχειριστικές μισθώσεις παρέχουν τόσο περιουσιακά 

στοιχεία, όσο και υπηρεσίες συντήρησης. Οι μισθώσεις αυτές συνήθως απαιτούν από 

τον εκμισθωτή να συντηρεί και να επισκευάζει το περιουσιακό στοιχειό και το 

κόστος συντήρησης ενσωματώνεται στις πληρωμές της μίσθωσης. Οι λειτουργικές 

μισθώσεις διαφέρουν από τις χρηματοδοτικές μισθώσεις σε δύο βασικά σημεία. 

Πρώτον, μία λειτουργική μίσθωση είναι δυνατόν να ανακληθεί και γενικά συνάπτεται 

για μικρότερη χρονική περίοδο από ότι η χρηματοδοτική μίσθωση, και δεύτερον, με 

τη λειτουργική μίσθωση ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την ευθύνη για όλες τις δαπάνες 

της ιδιοκτησίας, γεγονός που δεν συμβαίνει με τη χρηματοδοτική μίσθωση. 

Η χρήση του Leasing παρέχει στον επενδυτή μία σειρά πλεονεκτημάτων. Το 

κυριότερο πλεονέκτημα του Leasing είναι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης του 

νέου εξοπλισμού / ακινήτου κατά 100%, η άμεση χρησιμοποίηση αυτού του 

εξοπλισμού / ακινήτου και χωρίς να απαιτείται πάντοτε η ίδια συμμετοχή. Τα 

μισθώματα που καταβάλλονται στην εταιρία Leasing για τον εξοπλισμό και το τμήμα 

των μισθωμάτων που αφορά σε κτίριο θεωρούνται δαπάνες και μειώνουν το 

φορολογητέο εισόδημα. Η διαδικασία υπογραφής μίας σύμβασης Leasing είναι 

ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή, έναντι της σύμβασης μακροπρόθεσμου δανείου. 

Συνήθως, δεν χρειάζονται προσημειώσεις και υποθήκες, ενώ προβλέπονται μειωμένα 

συμβολαιογραφικά δικαιώματα και απαλλαγή από διάφορα τέλη και φόρους. Η 

διάρκεια της μίσθωσης και το ύψος του μισθώματος ορίζονται σύμφωνα με τις 

οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη και τυχόν εποχικοί 

παράγοντες. Η πραγματοποίηση επένδυσης σε καινούργιο εξοπλισμό μέσω Leasing 

από νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορεί να συνδυαστεί με τα οφέλη που 

προκύπτουν από την υπαγωγή της στον αναπτυξιακό νόμο, εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτόν. Μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου ο 

επενδυτής αποκτά την κυριότητα του παγίου έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος. Η 

απόκτηση του ακινήτου είναι απαλλαγμένη από το φόρο μεταβίβασης. 

Συνεπακόλουθα, η χρήση του Leasing περιέχει και ορισμένα μειονεκτήματα, 

όπως είναι το φαινομενικό κόστος του Leasing είναι υψηλότερο από το επιτόκιο 

τραπεζικού δανεισμού. Η βαθύτερη διερεύνηση των φοροαπαλλαγών μετριάζει την 
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πρώτη εντύπωση, συνήθως, μάλιστα, δημιουργεί πλεονεκτική κατάσταση. Επίσης, 

διαφεύγει η ωφέλεια από την φοροαπαλλαγή των αποσβέσεων στην περίπτωση του 

ιδιοκτήτη εξοπλισμού, ωφέλεια που συμψηφίζεται μέχρι ενός βαθμού από την πλήρη 

φοροαπαλλαγή των μισθωμάτων. Παρά τη θετική σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, 

μπορεί να εκδηλωθεί δισταγμός των τραπεζών για χρηματοδότηση μιας επιχείρησης, 

όταν ο εξοπλισμός της τελευταίας στηρίζεται στη μέθοδο του Leasing. 

Τέλος, ο μισθωτής αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους από τυχαία 

περιστατικά ή ανωτέρα βία έναντι του εκμισθωτή, και διατρέχει τον κίνδυνο της 

έκτακτης καταγγελίας της σύμβασης αν αθετήσει κάποιον όρο της για σημαντικό 

διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ο εκμισθωτής μπορεί να αφαιρέσει τον εξοπλισμό 

και να απαιτήσει την άμεση πληρωμή όλων των μισθωμάτων μέχρι τη λήξη της 

σύμβασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΙΔΩΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

5.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί μια παρουσίαση των ιδιωτικών πηγών 

χρηματοδότησης σχετικά με τη χρήση των venture capital, τη χρηματιστηριακή 

αγορά, τις θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, τους επιχειρηματικούς αγγέλους και το 

franchising. 

5.2 Venture Capital 

Με τον όρο Venture Capital (Κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών ή 

επιχειρηματικά κεφάλαια) καλούνται οι μέσο - μακροπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής 

απόδοσης και υψηλού κινδύνου με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια νέων ή ταχέως 

αναπτυσσόμενων μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά επιχειρήσεων. 

Ως μέσο χρηματοδότησης το Venture Capital εξυπηρετεί νέες επιχειρήσεις και 

ειδικά αυτές που αναπτύσσουν καινοτόμες και πρωτοποριακές τεχνολογίες και 

κατακτούν νέες αγορές οι οποίες χρειάζονται ίδια κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν 

την ανάπτυξή τους. 

Ο επενδυτής αναλαμβάνει ένα υψηλό επιχειρηματικό κίνδυνο, συμμετέχοντας 

στο μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης. Συγχρόνως αναλαμβάνει να της δώσει 

τεχνική βοήθεια, να την υποστηρίξει οργανωτικά και διοικητικά, με την προσδοκία 

να επιτύχει σε ένα χρονικό διάστημα τριών έως δέκα ετών την αύξηση της αξίας της. 

Η αύξηση της αξίας αποτελεί και την απόδοση της επένδυσής του, η οποία δύναται 

να επιτευχθεί είτε μέσω πώλησης του μεριδίου του σε άλλον επενδυτή, είτε με 

δημόσια προσφορά μέσω της ένταξης της επιχείρησης σε οργανωμένη 

χρηματιστηριακή αγορά.  

Το Venture Capital χρησιμοποιείται επίσης και στην περίπτωση μεταβίβασης 

της εταιρικής ιδιοκτησίας είτε σε μετόχους μειοψηφίας, είτε σε ομάδες στελεχών των 

εταιριών, προσφέροντας την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την επίτευξη των 

επιχειρηματικών τους στόχων. 
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Η χρηματοδότηση Venture Capital πραγματοποιείται συνήθως μέσω αύξησης 

μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία δεν συμμετέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, 

προκειμένου να συμμετάσχει η εταιρία επιχειρηματικών κεφαλαίων.  

Επιπλέον, επειδή η εταιρία παροχής Venture Capital προσφέρει κεφάλαια με 

κίνδυνο συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, έχει συγχρόνως τη 

δυνατότητα να παράσχει συμβουλές στην επιχείρηση σε θέματα τεχνικά, οργανωτικά, 

εμπορικά και χρηματοδοτικά. 

Tο Venture Capital επεμβαίνει και χρηματοδοτεί όλα τα στάδια της ανάπτυξης 

μιας επιχείρησης, ήτοι ίδρυση, εκκίνηση, ανάπτυξη και εισαγωγή στην 

κεφαλαιαγορά. Σε κάθε στάδιο ανάπτυξης αντιστοιχούν ειδικές χρηματοδοτήσεις. 

Επίσης, οι ανάγκες χρηματοδότησης και διοικητικής υποστήριξης των επιχειρήσεων 

και ο κίνδυνος που παρουσιάζουν για τους επενδυτές σε Venture Capital διαφέρουν 

αρκετά ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης. 

Η επένδυση γίνεται πρωτίστως σε νέες επιχειρήσεις αναπτυσσόμενων και 

δυναμικών κλάδων με σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό. Η εστίαση της βιομηχανίας 

γίνεται συνήθως στην τεχνολογία, τις βιολογικές επιστήμες, το ηλεκτρονικό εμπόριο 

και τις μεταφορές.  

Οι στόχοι των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε εταιρίες Venture Capital 

αφορούν την απόκτηση νέων εταιριών. Είναι ο πιο κοινός στόχος για τις εταιρίες που 

επενδύουν σε Venture Capital. Καθώς και την ελκυστική επιστροφή επενδυμένου 

κεφαλαίου (ROI). Οι αποδόσεις που προσφέρουν οι Venture Capital επενδύσεις 

υπερκαλύπτουν τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών ή ομολογιακών αγορών. 

Εκτιμάται ότι ένα καλά διαχειριζόμενο Venture Capital μπορεί να αποφέρει 

αποδόσεις προ φόρων 30% - 40%. 

Τα Venture Capital βέβαια μειονεκτούν έναντι άλλων μορφών 

χρηματοδότησης λόγω του ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η πώληση τμήματος 

της επιχείρησης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεριδίου συμμετοχής του 

ιδιοκτήτη και εισαγωγή μετόχου μειοψηφίας του οποίου τα συμφέροντα πρέπει να 

είναι σεβαστά. Επιπλέον για το επενδυτικό ταμείο, ένα μειονέκτημα είναι η 

συμμετοχή μειοψηφίας σε μία επιχείρηση που ενδεχομένως θα είναι δύσκολο να 
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πωληθεί, όταν το ταμείο θα θελήσει να αποδεσμευτεί από την επένδυση, εκτός και αν 

αναπτυχθεί η εταιρία. 

Το Venture Capital έχει κάποια πλεονεκτήματα έναντι των άλλων μορφών 

χρηματοδότησης γιατί  δεν δανείζουν αλλά συνεισφέρουν φθηνά, ως προς το κόστος 

για την επιχείρηση, κεφάλαια ανάπτυξης, συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιό της. 

Έχουμε αύξηση των θέσεων εργασίας, ως συνέπεια των επενδύσεων. Επίσης 

αυξάνουν τις δαπάνες τους για ανάπτυξη στρατηγικών marketing- πωλήσεων, έρευνα 

και τεχνολογία, εκπαίδευση και δικτυακές υποδομές. Μέσω του Venture Capital 

παρέχεται στις επιχειρήσεις βοήθεια στη στρατηγική ανάπτυξη προϊόντων.  

Ένα Venture Capital παραμένει σε μία εταιρία από τρία έως πέντε έτη, 

ωστόσο μπορεί να φτάσει και τα δέκα χρόνια. Αυτό εξαρτάται από την αξία της 

επιχείρησης και τις συνθήκες των αγορών τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το Venture 

Capital γενικώς στοχεύει σε ρευστοποίηση των συμμετοχών του και επανεπένδυση 

των κεφαλαίων του. Επενδύει με μακροπρόθεσμη πολιτική, αλλά παράλληλα με 

ορατό χρονικό ορίζοντα εξόδου. 

Τα περισσότερα Venture Capital προσπαθούν να επενδύουν σε μικρές 

επιχειρήσεις ενώ οι αιτήσεις που δέχονται μπορεί να είναι πάνω από 1000 ετησίως 47. 

Το 89% αυτών των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικής επιχείρησης, που χρηματοδοτήθηκε με αυτό 

τον τρόπο, είναι ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

5.3 Χρηματιστήριο 

Η νέα Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 

απευθύνεται σε Μικρές και Μεσαίες Ελληνικές Εταιρείες, που αποκτούν τη 

δυνατότητα αναζήτησης και εξεύρεσης αναπτυξιακών κεφαλαίων μέσα από τη 

χρηματιστηριακή αγορά. Η ΕΝ.Α. λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες τους οποίους 

έχει ορίσει το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ). Την εποπτεία της αγοράς έχει αναλάβει 

η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) ιδίως σε θέματα που αφορούν στην κατάχρηση της 

αγοράς, τις δημόσιες προτάσεις και το Ενημερωτικό Δελτίο, στις περιπτώσεις κατά 

τις οποίες απαιτείται η δημοσίευσή του.  

                                                           
47 Hellmann T., & Thiele V., (2015). Friends or foes? The interrelationship between 

angel and venture capital markets, Journal of Financial Economics, 115(3): 639 – 653 
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Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΝ.Α. χαρακτηρίζεται από απλότητα, 

παρέχοντας τη δυνατότητα στις μικρές εταιρείες να εισάγουν τις μετοχές τους προς 

διαπραγμάτευση στην αγορά με τις ελάχιστες δυνατές, πλην όμως αυστηρά 

καθορισμένες προϋποθέσεις, χωρίς να απαιτούνται σύνθετες και πολύπλοκες 

διαδικασίες όπως στην περίπτωση εισαγωγής μεγάλων εταιρειών την Κύρια Αγορά 

του ΧΑ. Βάση του νομοθετικού πλαισίου επίσης προβλέπεται η υποχρεωτική ύπαρξη. 

Από την πλευρά των επενδυτών η νέα αγορά απευθύνεται αφενός σε ιδιώτες 

επενδυτές οι οποίοι όμως θα πρέπει να είναι πολύ καλά πληροφορημένοι και να 

διαθέτουν άριστη γνώση των κανόνων και των ρυθμίσεων της αγοράς, καθώς η 

τοποθετήσεις σε μετοχές μικρών εταιρειών εμπεριέχουν όπως είναι φυσικό αυξημένο 

κίνδυνο.  

Η νέα αγορά αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικό ενδιαφέρον ωστόσο και 

για τους εγχώριους αλλά και ξένους θεσμικούς επενδυτές, venture capitalists κλπ. οι 

οποίοι μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην στρατηγική ανάπτυξη 

της ίδιας αγοράς. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην ΕΝ.Α. έχει κάθε μικρή ή και μεσαία εταιρεία που 

ανταποκρίνεται με ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως είναι η καθαρή θέση της εταιρείας 

η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 εκ. ευρώ (€ 1.000.000), σε ενοποιημένη 

βάση, κατά το χρόνο έγκρισης της διαπραγμάτευσης των μετοχών. Η νομική 

κατάσταση της εταιρείας και των μετοχών της πρέπει να είναι σύμφωνη προς τους 

νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά την ίδρυσή της 

και την καταστατική της λειτουργία. Επιπλέον, οι μετοχές πρέπει να είναι: ελεύθερα 

διαπραγματεύσιμες και κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης και μετά από αυτήν άυλες. 

Η εταιρεία πρέπει να έχει δημοσιεύσει ή συντάξει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

(ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή) για τις δύο τουλάχιστον οικονομικές χρήσεις που 

προηγούνται της υποβολής της αίτησης προς το ΧΑ. Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι 

δυνατή η εισαγωγή και με μία οικονομική χρήση κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης από 

τον Σύμβουλο Εισαγωγής. Η τελευταία οικονομική κατάσταση πριν την εισαγωγή, θα 

πρέπει να έχει συνταχθεί με σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ). Η 

εταιρεία θα πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες πλην των δύο τελευταίων 

δημοσιευμένων οικονομικών χρήσεων. Είναι δυνατή η εισαγωγή εταιρειών με ζημιές, 

αλλά αυτές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 50% των Ιδίων Κεφαλαίων. Η εταιρεία 

θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει επαρκή διασπορά των μετοχών της προς 
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διαπραγμάτευση. Επαρκής θεωρείται η διασπορά εφόσον οι μετοχές που είναι 

αντικείμενο αιτήσεως εισαγωγής είναι κατανεμημένες στο κοινό, σε ποσοστό 

τουλάχιστον 10% του συνόλου των μετοχών της ίδιας κατηγορίας και σε τουλάχιστον 

50 άτομα, κανένα από τα οποία δεν κατέχει άνω του 2% του συνόλου των προς 

διαπραγμάτευση μετοχών. Υπάρχει η δέσμευση μετόχων με μερίδιο άνω του 5% για 

τη μη μεταβίβαση των μετοχών για ένα έτος μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης για 

τις νεοσυσταθείσες εταιρίες και για εταιρίες που εντάσσονται με τουλάχιστον δύο 

ζημιογόνες χρήσεις. Η συμμόρφωση της εταιρείας προς εισαγωγή με τους κανόνες 

εταιρικής διακυβέρνησης του ν. 3016/2002 δεν είναι υποχρεωτική.  

Ωστόσο, η διαμόρφωση και πιστή τήρηση κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης 

ακόμα και από τις μικρομεσαίες εταιρείες στη χώρα μας, αποτελεί βασικό ποιοτικό 

παράγοντα που μπορεί να κατευθύνει το επενδυτικό κοινό προς τις μετοχές της 

εταιρείας. Ουσιαστικά, η εταιρεία αποκτά πρόσβαση σε αναπτυξιακά κεφάλαια που 

χρηματοδοτούν τα επενδυτικά, αναπτυξιακά σχέδια της εταιρείας τόσο κατά τη 

διάρκεια της αρχικής εγγραφής – εισόδου στην αγορά, όσο και αργότερα (με τη 

διενέργεια διαδοχικών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου). Πολύ σημαντική εξέλιξη 

αποτελεί η συνακόλουθη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της εταιρείας: είσοδος 

μετόχων με υψηλή ρευστότητα και οικονομική δύναμη και «αποτίμηση» της 

τρέχουσας αξίας των υφιστάμενων μετοχικών αξιών – μεριδίων. Η είσοδος των 

μετοχών στο Χ.Α. θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δίκαιη αποτίμηση της αξίας της 

εταιρείας σε μία αντικειμενική τιμή (όπως εκτιμάται από την ίδια την αγορά). Ακόμη, 

αναμένεται η ενίσχυση της αφοσίωσης των στελεχών και εργαζομένων με την 

υλοποίηση προγραμμάτων διανομής μετοχών στο προσωπικό που μπορούν να 

λειτουργήσουν και ως ένα επιπλέον κίνητρο δέσμευσής τους με την επιχείρηση. Η 

εταιρεία αποκτά τη δυνατότητα υλοποίησης επιθετικών εξαγορών έχοντας αποτιμήσει 

σωστά τη δική της μετοχή μέσω της αγοράς γεγονός που θα διευκολύνει τον 

προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών μεταξύ των εταιρειών. 

Εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη αναμένεται να αποτελέσει η ενίσχυση και αναβάθμιση 

της εταιρικής φήμης, μέσω της διαφήμισης και προβολής της εταιρείας από τον 

οικονομικό τύπο και τις αναφορές των οικονομικών αναλυτών. Αποτέλεσμα της 

προηγούμενης εξέλιξης θα είναι η αναβάθμιση του κύρους της εταιρείας έναντι των 

προμηθευτών και πελατών της μέσω και των διαδικασιών εξέτασης και ένταξης της 



[52] 
 

επιχείρησης στην αγορά που επιβεβαιώνουν την καλή οικονομική της κατάσταση και 

λειτουργία της. 

Η Εναλλακτική Αγορά ΣΤΕΠ (Στήριξης Επιχειρηματικότητας) είναι η νέα 

αγορά του Χρηματιστηρίου. Η ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ απευθύνεται σε μικρομεσαίες ή σε 

νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν, μέσω αυτής, τη δυνατότητα 

χρηματοδότησής τους μέσω της εισαγωγής μετοχών στην αγορά ή της έκδοσης 

εταιρικών ομολόγων. Οι εταιρείες δηλαδή δεν θα είναι υποχρεωμένες να εισάγουν τις 

μετοχές τους σε αυτήν την αγορά, αλλά μόνο τα εταιρικά ομόλογα που θα εκδώσουν. 

Στόχος είναι να προσελκυστούν και εταιρείες που έχουν ήδη διακριθεί σε 

διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας και αναζητούν τρόπους χρηματοδότησης. Η νέα 

αγορά αφορά εκδόσεις έως πέντε εκατ. ευρώ, οι οποίες θα ολοκληρώνονται με 

διαδικασίες πολύ πιο σύντομες από ότι ισχύει σήμερα στην οργανωμένη και 

Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. 

Η νέα αυτή αγορά ουσιαστικά είναι η απάντηση του Χρηματιστηρίου στις 

φωνές όλων των βασικών παραγόντων της οικονομίας για εύρεση εναλλακτικών 

τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, αφού οι πόρτες των τραπεζών 

παραμένουν κλειστές και οι επιλογές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ελάχιστες. 

Οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ είναι ιδιαίτερα απλές και 

σαφώς περιορισμένου κόστους ακόμα και σε σύγκριση με ότι ισχύει σήμερα στην 

υφιστάμενη Εναλλακτική Αγορά. Οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής 

στις αυξήσεις κεφαλαίου απευθείας μέσω των μελών του Χ.Α., στα οποία θα 

δηλώνουν το ποσό με το οποίο θα θέλουν να συμμετάσχουν μέσω εντός κεντρικού 

βιβλίου εντολών. 

Η καθόλου αμελητέου κόστους ύπαρξη συμβούλου -που σήμερα στην ΕΝ.Α. 

είναι υποχρεωτική για τη διαδικασία εισαγωγής αλλά και για τα τουλάχιστον επόμενα 

δύο έτη- δεν υφίσταται, παρά μόνο σε περίπτωση όπου η ίδια η εταιρεία το επιθυμεί. 

Από την άλλη πλευρά και προκειμένου να εξασφαλίζονται η διαφάνεια και τα 

συμφέροντα των επενδυτών, οι λογιστικές υπηρεσίες (καθημερινές εργασίες, ταμείο 

αλλά και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων) καθώς και τα περί εταιρικής 

διακυβέρνησης θέματα των εταιρειών αυτών θα ανατίθενται υποχρεωτικά σε 

εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές. 
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Με τα νέα δεδομένα θα υπάρχουν δύο Εναλλακτικές Αγορές στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών: η Εναλλακτική ΣΤΕΠ για νεοσύστατες εταιρείες και η 

σημερινή ΕΝ.Α. που θα μετονομασθεί σε ΕΝ.Α. Plus και θα αφορά τις ήδη 

εισηγμένες εκεί εταιρείες, αλλά και όσες πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής σε αυτήν. 

Οι εταιρείες της ΕΝ.Α. Plus θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να κάνουν χρήση 

της νέας διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων μέσω του ΗΒΙΠ (Ηλεκτρονικό Βιβλίο 

Προσφορών) και των μελών του Χ.Α. προκειμένου να εξασφαλίζουν κεφάλαια έως 5 

εκατ. ευρώ φθηνότερα και γρηγορότερα. 

Το Χρηματιστήριο διαθέτει ήδη πλήρως ολοκληρωμένο πλαίσιο εισαγωγής 

ομολογιακών δανείων όλων των κατηγοριών, ενώ υπάρχει έτοιμο το πλήρες πακέτο 

υπηρεσιών προς τους εκδότες ομολογιακών δανείων: εισαγωγή, διαπραγμάτευση, 

εκκαθάριση, διακανονισμό και καταχώριση. Καταχώριση στα ηλεκτρονικά αρχεία 

της ΕΧΑΕ σε άυλη μορφή. Πλήρης υποστήριξη υπηρεσιών ανακοινώσεων μέσω του 

HERMES. Ενημέρωση του αρχείου των ομολογιούχων σε καθημερινή βάση είτε προς 

τον εκδότη είτε προς τον εκπρόσωπο ομολογιούχων. Τέλος, προσφέρει πλήρη 

υποστήριξη εταιρικών πράξεων κεντρικά μέσω θεματοφυλάκων. 

5.4 Τύποι της χρηματιστηριακής αγοράς 

Οι χρηματιστηριακές αγορές μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα με το χρόνο 

λήξης των απαιτήσεων, που διαπραγματεύονται σε αυτές. Οι χρηματοδοτικές αγορές 

διακρίνονται σε χρηματαγορές οι οποίες διαπραγματεύονται αξιόγραφα που είναι 

στενά υποκατάστατα του χρήματος. Η ημερομηνία λήξης αυτών των αξιόγραφων 

είναι μικρότερη του έτους. Επιπλέον χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων 

αξιογράφων είναι τα χαμηλά επίπεδα κινδύνου, οι μεγάλες ονομαστικές αξίες και η 

δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησής τους (γραμμάτια δημοσίου, διατραπεζικά 

κεφάλαια, πιστοποιητικά καταθέσεων κα.), επίσης διακρίνονται σε αγορές κεφαλαίου 

στις οποίες τα αξιόγραφα αφορούν στη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων επί 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Τα αξιόγραφα έχουν διάρκεια μεγαλύτερη του ενός 

έτους και αφορούν στις αγορές μετοχικών ή δανειακών τίτλων, και τέλος 

διακρίνονται και στις αγορές αντιστάθμισης κινδύνου στις οποίες τα αξιόγραφα που 

διοχετεύονται στις αγορές αντιστάθμισης κινδύνου έχουν την ικανότητα να μειώνουν 

τον κίνδυνο δημιουργίας αρνητικής καθαρής θέσης επειδή μπορούν να μετατρέπουν 
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την τιμή στα στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού των επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν48. 

Στην Ελλάδα λειτουργεί το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών που περιλαμβάνει 

την αγορά αξίων και την αγορά παραγώγων. 

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στη χρηματιστηριακή αγορά έχει τόσο 

πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Τα κυρία πλεονεκτήματα της συμμετοχής  

των εταιρειών στη χρηματιστηριακή αγορά αφορούν την άντληση κεφαλαίων για την 

χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, την εξασφάλιση των απαραίτητων 

εφοδίων προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω οι εισηγμένες εταιρείες, την 

ενδυνάμωση εταιρειών, τις ευκαιρίες για επενδύσεις στο εξωτερικό, την εξύψωση της 

εταιρικής εικόνας, την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα, καθώς και οι εξαγορές και 

συγχωνεύσεις, μέσω των συνεργιών που προκύπτουν από τη δράση στη 

χρηματιστηριακή αγορά, οι εταιρείες επωφελούνται. 

Όσον αναφορά τα μειονεκτήματα από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, οι 

εισηγμένες εταιρείες έχουν την υποχρέωση να δικαιολογούν την κάθε ενέργεια τους 

στους μετόχους. Ως εκ τούτου χάνεται ο έλεγχος της εταιρείας από τον ιδιόκτητη της. 

Οι εισηγμένες επιχειρήσεις οφείλουν να ανακοινώνουν ισολογισμούς κάθε εξάμηνο 

και να ανακοινώνουν κάθε σημαντική απόφαση τους ώστε να βοηθήσουν τους 

μετόχους και τους επενδύτες να αξιολογήσουν καλυτέρα τις προοπτικές της 

επένδυσης τους. Το κόστος εισαγωγής μιας επιχείρησης στη χρηματιστηριακή αγορά 

πολλές φόρες είναι πολύ υψηλό και δύσκολα μια νεοσύστατη μικρή επιχείρηση 

μπορεί να εισαχθεί σε αυτή προκειμένου να χρηματοδοτηθεί49. 

5.5 Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business Incubators) 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται από κάθε πλευρά πολύς λόγος για την ανάγκη 

στήριξης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ειδικότερα της 

επιχειρηματικότητας στο χώρο κυρίως των νέων ανθρώπων και των ευαίσθητων 

ομάδων του πληθυσμού (γυναίκες, άτομα με αναπηρία, κλπ). 

                                                           
48 Sawlikar, R. (2012) Financial Market – Its types and roles. Abhinav: National monthly 
refereed journal of Research in Commerce & Management. 1(8) 
49 Schmidt, H. (1977) Advantages and disadvantages of an integrated market compared 
with a fragmented market. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities. 
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Επίσης προβάλλει, περισσότερο από ποτέ, η ανάγκη της δημιουργίας νέων 

καινοτομικών επιχειρήσεων με στόχο τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας μας και ειδικότερα των περιοχών που έχουν υποβαθμιστεί σταδιακά την 

τελευταία εικοσαετία και ιδιαίτερα από τις αρνητικές συγκυρίες της οικονομικής 

κρίσης, που συνέβαλαν στη συρρίκνωση και διατάραξη του τοπικού παραγωγικού και 

κοινωνικοοικονομικού ιστού. 

Ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να  συμβάλλει στην  παρεμπόδιση ή στην 

αναστροφή αυτής της καθοδικής πορείας είναι (πέραν των όποιων εθνικών και 

κοινοτικών επενδυτικών κινήτρων) η αξιοποίηση, του σύγχρονου θεσμού των 

Θερμοκοιτίδων ή Εκκολαπτηρίων (Incubators). 

Ο θεσμός αυτός δύναται να βοηθήσει  αυτές τις μειονεκτικές περιοχές στη 

διαδικασία ίδρυσης νέων καινοτομικών επιχειρήσεων οι οποίες θα έχουν ευχέρεια 

εισόδου και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους σε κατάλληλα διαμορφωμένους και 

εξοπλισμένους  χώρους των Θερμοκοιτίδων. Παράλληλα δε θα παρέχονται στις 

επιχειρήσεις αυτές οι  αναγκαίες διευκολύνσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη 

είσοδο και σταθεροποίησή τους στην αγορά κατά τα πρώτα κρίσιμα χρόνια 

λειτουργίας τους. 

Οι Θερμοκοιτίδες είναι  τυποποιημένοι χώροι οι οποίοι δημιουργούνται για να 

παρέχουν ένα περιβάλλον που προσφέρει κοινές υποδομές και ειδικές υπηρεσίες, για 

ένα χρονικό διάστημα (τριών έως πέντε ετών) διευκολύνοντας το ξεκίνημα και την 

ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, οι οποίες στη συνέχεια μετακινούνται σε 

δικούς τους επαγγελματικούς χώρους και τη θέση τους στη Θερμοκοιτίδα 

καταλαμβάνουν άλλες νεώτερες  επιχειρήσεις. 

Ανάλογα με το σκοπό και το χαρακτήρα τους, χωρίζονται σε Τεχνολογικές 

Θερμοκοιτίδες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και συνήθως 

βρίσκονται στο περιβάλλον Τεχνολογικών Επιστημονικών Πάρκων, σε 

Εξειδικευμένες Θερμοκοιτίδες οι οποίες φιλοξενούν επιχειρήσεις ενός συγκεκριμένου 

αντικειμένου. Αναφέρεται ως παράδειγμα η Θερμοκοιτίδα Agripolis στην   Πάντοβα 

της Ιταλίας που προωθεί την αγροτική ανάπτυξη, σε Θερμοκοιτίδες που 

δημιουργούνται για τη διευκόλυνση μικρών νέων θυγατρικών ή για την εκκίνηση 

εμπορικών προσπαθειών από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) μιας μεγάλης 

εταιρείας. 
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Οι περισσότερες περιπτώσεις Θερμοκοιτίδων αποτελούν τμήμα ενός 

Τεχνολογικού Πάρκου και είναι άμεσα συνδεδεμένες με Πανεπιστήμια και σε 

ορισμένες περιπτώσεις με Τεχνολογικά Ιδρύματα. 

Οι Θερμοκοιτίδες έχουν ως βασικό στόχο την προώθηση των καινοτομιών οι 

οποίες οδηγούν σε επενδύσεις μέσω της παρεχόμενης βοήθειας προς τις 

νεοϊδρυόμενες (startup) επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε αυτές. 

Οι επιχειρήσεις αυτές, κατά κανόνα, αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα 

κατά την έναρξη της δραστηριότητάς τους, τα οποία ποικίλουν ανάλογα με το 

ακριβές αντικείμενο κάθε μονάδας και το περιβάλλον (αγορά) στο οποίο 

δραστηριοποιείται. 

Οι βασικές ανάγκες και τα προβλήματα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν 

οι θερμοκοιτίδες για λογαριασμό των επιχειρήσεων – ενοίκων τους, είναι το υψηλό 

αρχικό κόστος επένδυσης της καινοτομίας, η έλλειψη πρόσβαση σε  πηγές 

κεφαλαίων, η ανεπαρκής πληροφόρηση αγοράς και τεχνικής 

πληροφόρησης  (τεχνογνωσίας), η αδυναμία διοίκησης και οργάνωσης, η αδυναμία 

της αποταμίευσης ολόκληρης ή μέρους της υπεραξίας που θα προκύψει από την 

καινοτομία, η αδυναμία διατήρησης και επέκτασης των όποιων ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων, η έλλειψη ορίζοντα προγραμματισμού, η έλλειψη εκτίμησης του 

επιχειρηματικού κινδύνου, καθώς και η δυσκολία πρόσβασης στη νέα τεχνολογία. 

Η ανάγκη επέκτασης του θεσμού των Θερμοκοιτίδων στην Ελλάδα ως 

αναπτυξιακού εργαλείου πρώτης γραμμής είναι βασική γιατί, η δυνατότητα των 

επιχειρήσεων να καινοτομούν και να αναπτύσσονται είναι, κατά κοινή ομολογία, η 

πρωταρχική δύναμη που οδηγεί σε ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού  επιπέδου 

τοπικά και περιφερειακά. Οι μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις, αποτελούν βασικό 

τμήμα αυτής διαδικασίας καθώς επιτυγχάνουν δομικές αλλαγές και δημιουργούν νέες 

θέσεις εργασίας υποκαθιστώντας  εκείνες που  χάθηκαν λόγω της παρακμής 

διαφόρων βιομηχανικών κλάδων (όπως για παράδειγμα, η περίπτωση της 

βιομηχανικής καταστροφής του Λαυρίου, η κρίση των επιχειρήσεων παραγωγής 

ετοίμων ενδυμάτων στη βόρεια Ελλάδα λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού από 

τις χώρες χαμηλού κόστους και το παραεμπόριο κα) και της αποβιομηχανοποίησης 

που συντελείται τα τελευταία χρόνια  είτε με το κλείσιμο είτε με  την 
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πτώχευση  αντίστοιχων παραγωγικών μονάδων καθώς και επιχειρήσεων που άμεσα ή 

έμμεσα συνδέονται δορυφορικά με αυτές. 

Οι Θερμοκοιτίδες αντιπροσωπεύουν ένα ευρέως αποδεκτό εργαλείο για την 

οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση του ρυθμού επιτυχίας των νέων επιχειρήσεων. 

Αυτό επιτυγχάνει, εκτός από την οικονομική  αναβάθμιση της χώρας, μέσα από 

τεχνολογική  εξέλιξη και τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου  που  ειδικότερα σε 

υποανάπτυκτες τεχνολογικά χώρες είναι αρνητικό. Η Θερμοκοιτίδα εξυπηρετεί 

πολλαπλούς αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχους αν ληφθεί υπόψη ότι μέσω 

αυτής διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό η εγκατάσταση και δραστηριοποίηση νέων 

καινοτομικών επιχειρήσεων σε ένα χώρο όπου υπάρχει μια συνεχής φροντίδα για την 

ελαχιστοποίηση των όποιων προβλημάτων και την απερίσπαστη επικέντρωση των 

αντίστοιχων μονάδων στο παραγωγικό έργο τους. Οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα 

των Θερμοκοιτίδων είναι θετικές σε ότι αφορά τους ρυθμούς της επιβίωσης των 

επιχειρήσεων που «εκκολάπτονται» σε αυτές. 

5.6 Επιχειρηματικοί Άγγελοι (Business Angels) 

Με τον όρο αυτό εννοούνται ιδιώτες επενδυτές που οι οποίοι διαθέτουν 

κεφάλαια και επαγγελματική εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο χώρο τα οποία και 

διαθέτουν σε νέους επιχειρηματίες με τη μορφή μακροπρόθεσμης επένδυσης. 

Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι (ΕΑ) είναι ένας επιτυχημένος θεσμός ο οποίος 

δραστηριοποιείται στο εξωτερικό και γενικότερα στις χώρες του δυτικού κόσμου εδώ 

και αρκετά χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Το ΕΒΕΑ, κρίνοντας ότι η λειτουργία των ΕΑ 

στην Ελλάδα είναι χρήσιμη και προσοδοφόρα για την οικονομία και την κοινωνία, 

δραστηριοποιείται στον θεσμό μέσω του Κέντρου Μελετών και Έρευνας (ΚεΜΕ) 

του, σε συνεργασία με το Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής 

(ΚΕΜΕΧ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Συστήνει τον θεσμό αυτό αποσκοπώντας στην αξιοποίηση 

καινοτόμων ιδεών για την βελτίωση της εξωστρέφειας, και για την καλλιέργεια της 

μετοχικής κουλτούρας.  

Οι δραστηριότητες του ΔΕΑ-ΕΒΕΑ αρχικά αριθμούν τρείς βασικές 

διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση αναφέρεται στην εξεύρεση ΕΑ στην Αττική αλλά 

και γενικότερα σε όλη τη χώρα, οι οποίοι θα αποτελέσουν το βασικό σκέλος 

του δικτύου, που κυρίως είναι έμπειροι ιδιώτες με επιτυχία στον επιχειρηματικό στίβο 
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οι οποίοι θα επενδύσουν σε νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις και ιδέες. Η δεύτερη 

διάσταση είναι η σύνδεση του ΔΕΑ-ΕΒΕΑ με καινοτόμους επιχειρηματίες, 

ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις οι οποίοι θα υποβάλουν επενδυτικές 

προτάσεις προς χρηματοδότηση από τους ΕΑ. Η τρίτη διάσταση αναφέρεται κυρίως 

στον οργανωτικό τομέα, βάσει του οποίου θα λειτουργήσει το ΔΕΑ-ΕΒΕΑ. 

Αρχικά, η αποστολή του ΔΕΑ/ΕΒΕΑ είναι, ο προσδιορισμός και η διαχείριση 

του δικτύου των ΕΑ, η συγκέντρωση επενδυτικών προτάσεων, και η παρουσίασή 

τους, σε τακτά χρονικά διαστήματα προς τους ΕΑ του ΔΕΑ/ΕΒΕΑ. Σε δεύτερο 

στάδιο, η αποστολή του ΔΕΑ-ΕΒΕΑ μπορεί να διευρυνθεί, προσφέροντας 

υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους ΕΑ και τις επιχειρήσεις, οι οποίες συνδέονται με 

τα ζητήματα ελέγχων και διαπραγμάτευσης, έως ότου οι δύο πλευρές φθάσουν σε μια 

καταληκτική συμφωνία. Η πρωτοπόρα για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία αυτή 

αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά για τις υπό σύσταση αλλά και τις 

υφιστάμενες επιχειρήσεις, καθώς και για καινούργιες και καινοτόμες ιδέες, 

καλύπτοντας σημαντικά κενά που έχουν δημιουργηθεί από την μακροχρόνια ύφεση 

που βιώνει η χώρα την πρόσφατη περίοδο. Επιπλέον, αναμένεται να ενισχύσει την 

επενδυτική δραστηριότητα εντός των συνόρων, δίνοντας το έναυσμα σε μεγάλες 

επιχειρήσεις και ιδιώτες επιχειρηματίες-δυνητικούς ΕΑ- να προχωρήσουν είτε 

μεμονωμένα είτε συλλογικά, χρηματοδοτώντας αλλά και παρέχοντας διοικητικές 

συμβουλές σε καινούργια επενδυτικά σχέδιο. Το ΔΕΑ-ΕΒΑ θα ξεκινήσει στο 

προσεχές μέλλον εγγράφοντας ΕΑ-μέλη του καθώς και θα αναζητήσει επενδυτικές 

ιδέες από την αγορά. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) έχοντας ως 

βασική του επιδίωξη τη στήριξη της καινοτομίας και της εξωστρέφειας της ελληνικής 

οικονομίας, προχωρά στη δημιουργία Δ.Ε.Α. , ενός θεσμού ο οποίος ήδη υφίσταται 

επιτυχώς, και έχει παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη σε χώρες του εξωτερικού και 

ιδιαίτερα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Αμερική. Οι Ε.Α είναι κυρίως εύποροι ιδιώτες με 

επιτυχία στον επιχειρηματικό στίβο και δρουν ενεργά στην ανάπτυξη και στη βιώσιμη 

λειτουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων, μέσα από τη χρηματοδότηση και τη 

διοικητική υποστήριξη που προσφέρουν προς αυτές κατά τα πρώτα στάδια της 

λειτουργίας τους. Έτσι, μπορεί να καλυφθεί ένα σημαντικό κενό στο επιχειρηματικό 

τομέα της χώρας εκεί ακριβώς που δημιουργούνται οι νέες ιδέες και θέλουν στήριξη 

για να αναπτυχθούν.  
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Το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. αποσκοπεί να φέρει σε επαφή τους Ε.Α. /μέλη του με τις 

επιχειρήσεις, οι οποίες υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις προς χρηματοδότηση. Η 

δραστηριότητα του Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α., κατ’ ουδένα τρόπο αποτελεί σύσταση για 

ανάληψη επενδύσεων από τους Ε.Α., αλλά σκοπός του είναι να φέρει σε επαφή τις 

δύο πλευρές. Οι μεν επιχειρήσεις θα παρουσιάζουν τις προτάσεις τους αποσκοπώντας 

στην ανάληψη επενδύσεων, ενώ οι δε Ε.Α. θα συμμετέχουν στην παρουσίαση των 

επενδυτικών προτάσεων αυτών. Στο σημείο αυτό ο ρόλος του Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. 

περατούται. Στη συνέχεια, εφόσον οι Ε.Α. επιθυμούν να εξετάσουν περαιτέρω ένα 

επενδυτικό έργο, τότε, έρχονται αυτοί σε απευθείας επαφή με τις εν λόγω 

επιχειρήσεις, χωρίς να έχει συμμετοχή εκεί το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. . Το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. 

δρα μη κερδοσκοπικά. Λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Β.Ε.Α., 

Ακαδημίας 7-9, Τ.Κ. 10671, Αθήνα.  

Σε ότι αφορά τις δραστηριότητες του Δ.Ε.Α. /Ε.Β.Ε.Α., σε μια πρώτη φάση, 

αυτές απεικονίζονται σε τρεις διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι η εξεύρεση Ε.Α. 

στην Αττική και στη χώρα οι οποίοι θα αποτελέσουν τα μέλη του Δ.Ε.Α. Η δεύτερη 

διάσταση είναι η σύνδεση του Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. με καινοτόμους επιχειρηματίες, 

ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις οι οποίοι θα υποβάλουν επενδυτικές 

προτάσεις προς χρηματοδότηση από μέλη του Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. Η τρίτη διάσταση 

είναι η οργανωτική που αναφέρεται στο Κε.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. το οποίο θα οργανώνει και 

λειτουργεί το θεσμό. Γενικά, αποστολή του Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. είναι να προσδιορίζει 

και να διαχειρίζεται την ομάδα Ε.Α., και να παρουσιάζει επενδυτικές προτάσεις 

επιχειρήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα, στους Ε.Α.-μέλη του.  

5.7 Κατηγορίες των επιχειρηματικών αγγέλων 

Οι επιχειρηματικοί άγγελοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή 

οικονομική ανάπτυξη, διότι η πλειοψηφία των επενδύσεών τους είναι τοπικές 50,51, ως 

εκ τούτου, συνήθως επανεπενδύουν σε τοπικό επίπεδο και έτσι δημιουργούν πλούτο 

στην περιφέρεια που κατοικούν. Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική συγκέντρωση 

                                                           
50 Harrison, R T, Don, G, Glancey Johnston, K 2010, “The early-stage risk capital market in Scotland 

since 2000: issues of scale, characteristics and market efficiency“ Venture Capital: An International 

Journal of Entrepreneurial Finance 12 (3) 211-239. 

 
51 Avdeitchokova S, Landström,H, Månsson, N 2008, “What do we mean when we talk about business 

angels? Some reflections on definitions and sampling” Venture Capital: an international journal of 

entrepreneurial finance 10 4 371-394 
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των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου που επενδύουν σε κεντρικές περιφέρειες 52 

οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στην περιφερειακή ανάπτυξη. 

Τα στοιχεία για τους επιχειρηματικούς αγγέλους είναι πολύ δύσκολο να 

συλλεχθούν κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν επιθυμούν να δημοσιοποιούνται η 

ταυτότητα και τα επενδυτικά τους σχεδία. Σύμφωνα με τους Sohl & Hampshire(2002) 

υπάρχουν διάφορες κατηγορίες επιχειρηματικών αγγέλων, πιο συγκεκριμένα: 53 

Guardian Angels: κατά το παρελθόν ήταν επιτυχημένοι επιχειρηματίες στον 

ίδιο τομέα με την επιχείρηση στην οποία επενδύουν. Έτσι, προσφέρουν παράλληλα   

με  την  επιχειρηματική   τους   εμπειρία  και   τις εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα 

που αφορούν στον τομέα που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

Entrepreneur Angels: διαθέτουν εμπειρία στη διοίκηση μιας επιχείρησης και 

προσφέρουν τις γνώσεις τους στο νέο επιχειρηματία. Συχνά προέρχονται από 

διαφορετικό κλάδο από αυτόν που δραστηριοποιείται η επιχείρηση που επενδύουν. 

Operational Angels: δεν είναι επιχειρηματίες οι ίδιοι, αλλά εργάστηκαν ως 

στελέχη σε μεγάλες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο διαθέτουν την απαραίτητη 

εμπειρία στον τομέα που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

Financial Angels: Είναι αυτοί που επενδύουν σε μια επιχείρηση με μόνο 

σκοπό το οικονομικό όφελος. 

Η χρηματοδότηση μέσα από επιχειρηματικούς αγγέλους είτε είναι ιδιώτες είτε 

είναι ομάδες χαρακτηρίζεται τόσο από πλεονεκτήματα όσο και από μειονεκτήματα. 

Πιο συγκεκριμένα, η συμβουλευτική και η υποστήριξη αποτελούν σημαντικά σημεία 

για την ανάπτυξη και την εδραίωση της επιχείρησης στον οικονομικό κόσμο. Είναι 

ιδανικοί χρηματοδότες για start-up επιχειρήσεις, καθώς μπορούν να καλύψουν τα 

χρηματοδοτικά κενά τους. Οι επενδύσεις αυτού του τύπου εκτείνονται σε όλους τους 

κλάδους της οικονομίας. Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι πιο ευέλικτοι στις 

οικονομικές αποφάσεις από τους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων και τείνουν 

να έχουν διαφορετικά κριτήρια επένδυσης, ορίζοντες επένδυσης μεγαλύτερους, 

λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες, και μικρά ποσοστά απόδοσης. Για τον 

                                                           
52 Mason, C, Pierrakis, Y 2013, “Venture capital, the regions and public policy: the United Kingdom 

since the post-2000 technology crash” Regional Studies 47 (7) 1156-1171 
53 Mason, C, Pierrakis, Y 2013, “Venture capital, the regions and public policy: the United Kingdom 

since the post-2000 technology crash” Regional Studies 47 (7) 1156-1171 
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επενδύτη, η χρηματοδότηση τέτοιου τύπου αποτελεί ευκαιρία για υψηλές αποδόσεις 

και αποκόμιση σημαντικών κερδών καθώς και για τυχόν φορολογικές απαλλαγές. Η 

χρηματοδότηση από επιχειρηματικούς αγγέλους είναι περισσότερο γεωγραφικά 

διεσπαρμένη από την επίσημη αγορά επιχειρηματικού κεφαλαίου, επιχειρηματικοί 

άγγελοι μπορούν να βρεθούν παντού, όχι μόνο στα μεγάλα χρηματοοικονομικά 

κέντρα. Η απόκτηση χρημάτων από τους επιχειρηματικούς αγγέλους κάνει την 

επιχείρηση πιο ελκυστική για άλλες πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Τα προγράμματα 

των επιχειρηματικών αγγέλων μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της προσφοράς 

επιχειρηματικών κεφαλαίων, ως εκ τούτου σε πολλές περιπτώσεις να μειώσουν το 

κόστος του κράτους. 

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα, όπως για 

παράδειγμα, οι  μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να δείχνουν απροθυμία στους 

ιδιώτες επενδυτές. Ο κίνδυνος της επένδυσης πολλές φόρες είναι ιδιαίτερα υψηλός 

καθώς τα κέρδη δεν είναι πάντα εξασφαλισμένα. Ο κίνδυνος διαπληκτισμών ανάμεσα 

στην επιχείρηση και τους χρηματοδότες μπορεί να είναι υψηλός, καθώς ο 

επιχειρηματίας μπορεί να έχει άλλα σχεδία για την επιχείρηση του. Οι 

επιχειρηματικοί άγγελοι δεν επενδύουν συνέχεια στην ίδια επιχείρηση. Αντίθετα, 

δαπανούν περίπου τα δύο τρίτα των κεφαλαίων τους για τη χρηματοδότηση 

διαφορετικών εταιρειών, που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο τους. Σε αντίθεση με 

πολλές εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, οι επιχειρηματικοί άγγελοι δεν έχουν 

τη φήμη και το κύρος ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Αυτό μπορεί να 

αποτελέσει πρόβλημα για μια επιχείρηση αν επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί στο μέλλον 

από μια τράπεζα επενδύσεων54. 

5.8 Franchising 

Το Franchising διεξάγεται όταν μια επιχείρηση παραχωρεί το δικαίωμα σε μια 

άλλη να εκμεταλλευτεί την επωνυμία της με σκοπό την εμπορία αγαθών και 

υπηρεσιών  που ο franchisor (δικαιοπάροχος) χορηγεί. Πιο αναλυτικά το Franchise 

είναι τα παραχωρημένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (εμπορικά σήματα, 

επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα 

αντιγραφής, τεχνογνωσίες ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας προς εκμετάλλευση), σε μια 

                                                           
54 Politis, D 2008, “Business angels and value added: what do we know and where do we go?” Venture 
Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance 10 (2) 127-147 
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άλλη επιχείρηση (francisee) για την μεταπώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών σε 

τελικούς χρήστες. 

Η ανάπτυξη του franchising εμφανίστηκε στις Η.Π.Α. Οι πρώτες εταιρείες 

που το εφάρμοσαν είναι οι εταιρείες διανομής πετρελαίου, οι βιομηχανίες μπύρας και 

η εταιρεία ραπτομηχανών Singer. Τεράστια ώθηση στο Franchising δόθηκε μέσω της 

ανάπτυξης των μέσων παραγωγής και των δικτύων διανομής. 

Το Franchising λαμβάνει διαφορετικές μορφές (Elango et al., 1997) όπως το 

Franchising διανομής όπου επεκτείνει το δίκτυο πωλήσεων του δικαιοπαρόχου μέσα 

από τα καταστήματα, που έχουν οι δικαιοδόχοι. Το Franchising υπηρεσιών όπου ο 

franchisee μπορεί να χρησιμοποιεί το λογότυπο του δικαιοπαρόχου και τους κανόνες 

λειτουργίας του. Έτσι αποκτά τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες στους 

καταναλωτές. Το μεικτό franchising όπου συνδυάζει διανομή προϊόντων και 

υπηρεσιών. Το franchising παραγωγής όπου με αυτό τον τρόπο χορηγείται στο 

δικαιοδόχο η άδεια να παράγει τα προϊόντα του και να τα πωλεί χρησιμοποιώντας το 

λογότυπο, τις οδηγίες, τις μεθόδους παραγωγής του δικαιοπάροχου (έτσι λειτουργούν 

πολλές εταιρείες παράγωγης αλκοολούχων ποτών και αναψυκτικών). Στο 

συμφωνητικό που συντάσσεται για την παραχώρηση των δικαιωμάτων περιγράφονται 

το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και μια 

σειρά από λειτουργίες της επιχείρησης, που σχετίζονται με την παραγωγή, τον 

εξοπλισμό και τη διακόσμηση και αφορούν στη σωστή λειτουργιά της επιχείρησης. 

Οι κύριες υποχρεώσεις του δικαιοπάροχου είναι οι εξής: (α) παραχωρεί στο 

δικαιοδόχο την άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης του Franchising, (β) παρέχει στο 

δικαιοδόχο την απαιτουμένη τεχνική υποδομή και την ανάλογη εκπαίδευση. 

Παράλληλα, οφείλει να τον ενημερώνει για τις πατέντες και το τρόπο λειτουργιάς της 

επιχείρησης. Πολλές φόρες είναι, μάλιστα, απαραίτητη και η εκπαίδευση τόσο του 

δικαιοδόχου όσο και των εργαζομένων αυτού, (γ) χορηγεί συνεχή υποστήριξη σε όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης όπως είναι το διαφημιστικό υλικό, πιθανές αλλαγές σε 

τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, υλικά συσκευασίας και λογιστική οργάνωση, 

(δ) εφοδιάζει συνεχώς το λήπτη με πρώτες ύλες και εμπορεύματα, και τέλος, (ε) με 

την χρήση της τεχνογνωσίας του δότη ο λήπτης είναι ικανός να αναπτύξει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιείται. 
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Από την άλλη πλευρά και ο λήπτης έχει ορισμένες δεσμεύσεις που οφείλει να 

ακολουθεί και μερικές εξ αυτών είναι οι εξής: 55 (α) οφείλει να είναι τυπικός τόσο 

στην εφάπαξ καταβολή του ποσού για την αγορά του Franchise όσο και στη 

περιοδική καταβολή των ανάλογων κερδών για το δότη, (β) η προώθηση και η 

αύξηση των πωλήσεων του προϊόντος αποτελεί βασική υποχρέωση του λήπτη. Η 

προώθηση των πωλήσεων πρέπει να γίνεται με το μίγμα μάρκετινγκ που ορίζει ο 

δότης, (γ) οφείλει να σέβεται τα γεωγραφικά όρια που έχουν τεθεί από την κύρια 

εταιρεία, (δ) οφείλει να χρησιμοποιεί και να πωλεί μόνο τα προϊόντα που 

επιτρέπονται από τη σύμβαση του. Οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα θα πρέπει να 

καλύπτουν τις ποιοτικές προδιαγραφές που ορίζει η κύρια εταιρεία, (ε) οφείλει να μην 

ασκεί άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα ανταγωνιστική στην κύρια εταιρεία εντός 

των γεωγραφικών ορίων, που του έχει θέσει η τελευταία, (ζ) δεσμεύεται να μην 

αποκτήσει μετοχικό κεφαλαίο σε ανταγωνίστρια επιχείρηση, (η) δεσμεύεται να 

καταβάλλει το καθιερωμένο μέρισμα από τα έσοδα, όπως έχει συμφωνηθεί, (θ) 

δεσμεύεται να μην αποκαλύψει σε τρίτους την τεχνογνωσία, που χρησιμοποιεί, (ι) 

οφείλει να παρακολουθεί την εκπαίδευση της κύριας εταιρείας τόσο ο ίδιος όσο και 

το προσωπικό του, (ια) δεσμεύεται να ακολουθεί τα πρότυπα που καθορίζει ο δότης 

σε σχέση με τους χώρους, ενώ παράλληλα δεσμεύεται να επιτρέπει στο δότη τη 

διενέργεια ελέγχων των χώρων καθώς και των προϊόντων - υπηρεσιών, (ιβ) 

δεσμεύεται ότι δε μπορεί να μεταβιβάσει την εταιρεία του χωρίς ο δότης να δώσει τη 

συγκατάθεση του. 

Ο τρόπος χρηματοδότησης με τη χρήση Franchising αποτελεί δυναμική πηγή 

ανάπτυξης για νεοσύστατες εταιρείες που επιθυμούν γρήγορα αποτελέσματα. 

Διακρίνεται για μια σειρά από πλεονεκτήματα τόσο για το δικαιοπάροχο όσο και για 

το δικαιοδόχο. Ο δικαιοπάροχος δεν επιβαρύνεται με τη διεύθυνση του προσωπικού 

ούτε με τα εργατικά έξοδα. Οι δικαιοδόχοι ασχολούνται κυρίως με τη λειτουργία της 

επιχείρησης και την αύξηση των κερδών. Ο κίνδυνος της επέκτασης μιας επιχείρησης 

είναι μεγάλος, ωστόσο με τη χρήση του Franchise οι κίνδυνοι αυτοί 

ελαχιστοποιούνται για την κύρια εταιρεία. Οι απαιτήσεις της κύριας εταιρείας είναι 

πιο εύκολο να επιτευχθούν καθώς οι δαπάνες της καλύπτονται από τις αμοιβές των 

δικαιοδόχων. Αυξάνεται η πελατειακή βάση της κύριας εταιρείας μέσα από την 

                                                           
55 Levitt, S. D., List, J. A., and Sadoff, S. (2010). The effect of performance-based incentives on 
educational achievement: Evidence from a randomized experiment. Working Paper. 
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επιχειρηματική δράση των ιδιοκτήτων των καταστημάτων franchise. Η έρευνα της 

αγοράς είναι πιο έγκυρη και άμεση πλέον μέσα από την άμεση επικοινωνία της 

κυρίας εταιρείας με τους κατά τόπους αντιπροσώπους της. Τέλος, η άμεση επαφή των 

αντιπροσώπων με τους πελάτες και με την κύρια εταιρεία εξασφαλίζει τη γρήγορη 

αντίδραση στις αλλαγές της αγοράς56. 

Ο δικαιοδόχος απολαμβάνει εξίσου αρκετά πλεονεκτήματα από μια σύμβαση 

franchise. Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι δικαιοδόχοι είναι ελάχιστοι. Ουσιαστικά δεν 

επενδύουν κανένα ποσό και παράλληλα οι δικαιοπάροχοι είναι συνήθως αρκετά 

ενημερωμένοι ώστε να αποφευχθούν διάφορα λάθη, που μπορεί να κοστίσουν. Η 

φήμη τους εξαπλώνεται ταχύτατα αν η επωνυμία είναι επιτυχημένη. Η εταιρεία 

επειδή πλέον έχει μεγαλύτερο δίκτυο μπορεί να εφαρμόσει οικονομίες κλίμακας με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η δύναμη του δικτύου. Η συνεργασία αυξάνει την 

ικανότητα των εμπλεκομένων να αυξήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τους. 

Σύμφωνα με τον Holmes (2003) το franchising έχει και αρκετά μειονεκτήματα 

τόσο για το δικαιοδόχο όσο και για το δικαιοπάροχο. Ο δικαιοπάροχος μπορεί να 

αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες όπως περιγράφονται παρακάτω: Η επιλογή του 

κατάλληλου συνεργάτη είναι σημαντική και έτσι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για το 

δικαιοπάροχο αν η επιλογή δεν είναι η κατάλληλη. Οι κανόνες που πρέπει να 

εφαρμόζει το σύστημα των καταστημάτων, που ανήκουν στο franchise, μπορεί 

πολλές φορές να μην εφαρμόζονται σωστά, έτσι η κύρια εταιρεία οφείλει να κάνει 

συχνά τακτικούς ελέγχους. Τα έσοδα των κυρίων εταιρειών περιορίζονται κυρίως 

στις αμοιβές από το franchise και στις τακτικές αμοιβές, που οφείλουν να 

καταβάλλουν τα καταστήματα franchise. Συχνά οι ιδιόκτητες των καταστημάτων 

franchise θεωρούν ότι η επιτυχία τους οφείλεται στους ίδιους και όχι στην επωνυμία, 

που έχουν αγοράσει. Ως εκ τούτου, θεωρούν ότι η κύρια εταιρεία είναι περιττή καθώς 

και η βοήθεια που παρέχουν, έτσι δημιουργούνται διάφορες συγκρούσεις, που πρέπει 

να αντιμετωπιστούν. 

Ο δικαιοδόχος έχει εξίσου να αντιμετωπίσει διάφορα μειονεκτήματα από τις  

συμβάσεις franchise. Οφείλουν να είναι ιδιαίτερα δυναμικοί ώστε να παρέχουν 

κατάλληλη υποκίνηση στους εργαζομένους ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διατηρούν 

                                                           
56 Levitt, S. D., List, J. A., and Sadoff, S. (2010). The effect of performance-based incentives on 
educational achievement: Evidence from a randomized experiment. Working Paper. 
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και άριστες σχέσεις με τα κεντρικά της επιχείρησης. Ο έλεγχος από την κύρια 

εταιρεία είναι απαραίτητος και θα πρέπει πάντα οι δικαιοδόχοι να είναι σύμφωνοι με 

αυτό. Ο βαθμός της εξάρτησης του καταστήματος από την κύρια εταιρεία είναι 

υψηλός, ενώ όλες οι βασικές αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά από την κύρια 

εταιρεία. Ο δικαιοδόχος δε μπορεί να διακόψει τη σύμβαση franchise και δεν έχουν 

το δικαίωμα να περάσουν την επιχείρηση σε κάποιον άλλον. Έτσι συχνά 

εγκλωβίζονται μέσα σε μια επιχειρηματική τους απόφαση για πολλά χρόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

6.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί μια παρουσίαση της δημόσιας 

χρηματοδότησης. Στην ελληνική αγορά προσφέρονται στις επιχειρήσεις διάφοροι 

τρόποι δημόσιας χρηματοδότησης όπως το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ο αναπτυξιακός νόμος 

και το εθνικό ταμείο επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές 

αποσκοπούν στην ενίσχυση βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. 

6.2 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 

Το ΕΣΠΑ είναι το ελληνικό πρόγραμμα που διοχετεύει στην Ελλάδα τα 

κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονται για εξομάλυνση των 

ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε. Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, η εκάστοτε 

κυβέρνηση διαμοιράζει χρηματοδοτήσεις στοχευμένες στην Εμπορία, Μεταποίηση ή 

Πρωτογενή παραγωγή (αλιεία, γεωργία κλπ). Οι υποβολές διεξάγονται σε χρονικά 

περιορισμένες περιόδους υποβολών, που προαναγγέλλονται από τα εκάστοτε αρμόδια 

Υπουργεία. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται μαζικά, δημοσιεύονται τα 

αποτελέσματα και στη συνέχεια δίνεται διορία ενός έως τριών ετών για την 

υλοποίηση τους. Η χρηματοδότηση είναι ένα ποσοστό της επένδυσης  ή 

φοροαπαλλαγές (συνήθως κατά 40% - 60%), με προαπαιτούμενο τα εξοφλημένα 

παραστατικά των δαπανών, τα οποία εξετάζονται με επιτόπιους ελέγχους. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα του ΕΣΠΑ είναι η άντληση πόρων χωρίς την 

υποχρέωση αποπληρωμής τους. Τα βασικά μειονεκτήματα είναι ότι η χρηματοδότηση 

έπεται κατά ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα των δαπανών, καθώς και το ότι 

απαιτείται μια επίπονη γραφειοκρατική διαδικασία μέχρι την τελική έγκριση. Τα δύο 

αυτά στοιχεία καθιστούν αυτό το είδος της χρηματοδότησης μη ελκυστικό για τις 

νέες επιχειρήσεις που στηρίζονται στην καινοτομία, οι οποίες έχουν ανάγκη από 

άμεσες, γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες. Ωστόσο, είναι μια ιδιαίτερα ελκυστική 

επιλογή αν μπορέσει να συνδυαστεί με έναν ή περισσότερους από τους λοιπούς 

τρόπους χρηματοδότησης (τράπεζα, venture capital κ.α.). 
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Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014 - 2020 

αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή 

σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 

Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των 

διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της 

οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που 

αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 καλείται να συνδράμει στην 

επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της 

Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης έξυπνης, με 

αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, 

βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα, και χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και στη μείωση της φτώχειας. 

Κατά τις χρηματοδοτικές προτεραιότητες προέχουν η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην 

ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας 

προστιθέμενης αξίας, η ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 

προωθώντας την ενεργό κοινωνική ενσωμάτωση, η προστασία του περιβάλλοντος 

μεταβαίνοντας σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον, η ανάπτυξη και η 

ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και η 

βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 

διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Καθοριστικό στοιχείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014 - 2020 

αποτέλεσε η εκπόνηση των περιφερειακών Στρατηγικών και της  Έρευνας και 

Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση. Στο πλαίσιο των στρατηγικών αυτών, η 

χώρα και οι Περιφέρειές της καλούνται να εντοπίσουν τις δραστηριότητες εκείνες 

στις οποίες παρουσιάζουν ή είναι σε θέση να οικοδομήσουν ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα και σε αυτές να επικεντρώσουν τους διαθέσιμους πόρους και τις 

προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών 

αποτελεσμάτων. Σε εθνικό επίπεδο έχουν προσδιοριστεί οκτώ κλάδοι στους οποίους 

θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην 
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οικονομική μεγέθυνση. Οι κλάδοι αυτοί είναι αγροδιατροφή, η υγεία – φάρμακα, οι 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η ενέργεια, το περιβάλλον και η 

βιώσιμη ανάπτυξη, οι μεταφορές, τα υλικά και οι κατασκευές, ο τουρισμός, ο 

πολιτισμός, και οι δημιουργικές βιομηχανίες. 

Ένα από τα πέντε τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 είναι το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ). Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτεί δράσεις και έργα που 

ενισχύονται κυρίως από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 

αλλά και από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προκειμένου να εξασφαλίζεται 

και η συντονισμένη με τις επενδύσεις αντιμετώπιση αναγκών κατάρτισης 

ανθρωπίνων πόρων και διοικητικής μεταρρύθμισης. Κεντρικός στόχος του ΕΠΑΝΕΚ 

είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η 

μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την 

αύξηση της εγχώριας   προστιθέμενης αξίας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την 

Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηματικότητα, και την Καινοτομία κατέχει κεντρική 

θέση στην προσπάθεια της Χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου 

παραγωγικού μοντέλου  που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων. 

Μία από τις πιο δημοφιλής δράσεις που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝΕΚ 

είναι η δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ». 

Βασικός στόχος της είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την 

επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας 

και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση 

στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και αύξηση της εγχώριας 

προστιθέμενης αξίας . 

Η επιβολή των αιτήσεων προς χρηματοδότηση της παρούσας δράσης όσον 

αφορά τον  Α´ κύκλο πραγματοποιείται από 23/3/2017 έως 17/5/2017  θα πρέπει να 

προωθούν την έρευνα την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να 

εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρείς παρεμβάσεις: (1) Έρευνα και Ανάπτυξη 

από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, (2) Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 

Οργανισμούς, (3) Αξιοποίηση  Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. 
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Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών 

Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ – 

Δημιουργώ – Καινοτομώ» ανέρχεται σε 280.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα 

υλοποιηθεί μέσω τριών κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των 

παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000 ευρώ.57 

Οι δαπάνες που επιχορηγούνται είναι δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων 

και εξοπλισμού, δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί 

συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια 

εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, 

καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες 

χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές 

λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου, δαπάνες διεξαγωγής 

μελέτης σκοπιμότητας, δαπάνες καινοτομίας, δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές 

εκθέσεις. 

Μία Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) αποτελεί δυνητικό δικαιούχο και στις 

τρεις παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, στην παρέμβαση «Έρευνα και Ανάπτυξη από 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», είτε μόνη της είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ΜΜΕ, στην 

παρέμβαση «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» σε σύμπραξη 

με εταίρους Ερευνητικούς Οργανισμούς ή με Ερευνητικούς Οργανισμούς και άλλες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ ή Μεγάλες), καθώς και στην παρέμβαση  «Αξιοποίηση 

Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» σε σύμπραξη με εταίρους ερευνητικούς οργανισμούς 

ή με Ερευνητικούς Οργανισμούς και άλλες επιχειρήσεις (ΜΜΕ ή Μεγάλες). 

6.3  Αναπτυξιακός Νόμος 

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) έχει σκοπό την 

προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και 

την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της 

απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των 

επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η δια- μόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς 

εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς 

υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα 

παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η εξοικονόμηση 

                                                           
57  (eyde-etak.gr). 
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των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, η προσφορά 

καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει η 

εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας. Η 

επίτευξη των στόχων αυτών επιδιώκεται με τις ενισχύσεις του παρόντος, μέσω των 

καθεστώτων που προβλέπονται στο Ειδικό Μέρος του και συγκεκριμένα με την 

εξωστρέφεια και την καινοτομικότητα, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς 

και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας με έμφαση στην 

απασχόληση εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού. 

Δικαιούχοι  είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν 

υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών 

του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές (plan.gr) ατομική 

επιχείρηση, εμπορική εταιρεία, συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις, υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν 

ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του 

επενδυτικού σχεδίου, επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την 

προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και 

θυγατρικές. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις, έργα διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου, μηχανολογικό εξοπλισμό - τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις, 

λοιπός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας 

που έχει παύσει την λειτουργία της, άυλα στοιχεία ενεργητικού, μισθολογικό κόστος 

νέων θέσεων εργασίας, δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ), 

δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), 

μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα. 

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν 

αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών 

περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 

75%. 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων για το 

2016 είχε οριστεί από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου 2016. Πήρε 

παράταση έως 30 Ιανουαρίου το 2017 για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 ανέρχονταν σε 150.000.000 

ευρώ, εκ των οποίων τα 70.000.000 ευρώ αφορούσαν τα είδη ενίσχυσης της 

επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του 

κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό 

Δημοσίων Επενδύσεων και τα 80.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της 

φορολογικής απαλλαγής. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις 50.000€ για τις 

ΚΟΙΝΣΕΠ,100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,150.000€ για μικρές 

επιχειρήσεις,250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,500.000€ για μεγάλες 

επιχειρήσεις. 

6.4 Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ αποτελεί συνδετικό κρίκο στον οικονομικό κύκλο της 

χρηματοδότησης μεταξύ της μικρομεσαίας επιχείρησης και της 

τράπεζας,  αναλαμβάνοντας εκείνο το μέρος του  επιχειρηματικού κίνδυνου της 

μικρομεσαίας επιχείρησης που δεν αναλαμβάνει η τράπεζα.  Ο συμπληρωματικός 

αυτός ρόλος την καθιερώνει ως θεσμό αναφοράς για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας 

επιχειρηματικότητας. 

Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης, ΕΤΕΑΝ ΑΕ, καθολικό 

διάδοχο σχήμα της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, συστάθηκε με τον Νόμο 3912/2011 (ΦΕΚ 

Α΄17/17.2.2011), με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο Ευρώ 1,7 δις (Ευρώ 1,5 δις ομόλογα 

του Ελληνικού Δημοσίου και περίπου Ευρώ 213 εκατ. σε μετρητά.) 

Η ίδρυση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ανατρέχει στο 2003 , όταν ιδρύθηκε το Ταμείο 

Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε)., 

μία  ανώνυμη εταιρία του Ελληνικού Δημοσίου με σκοπό τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης των ΜΜΕ στην χρηματοπιστωτική αγορά, και μετοχικό  κεφάλαιο (€ 

240.000.000) συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε./ΕΤΠΑ (67%) και το Ελληνικό 

Δημόσιο (33%).  

Σήμερα  η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, έχει κατακτήσει ένα διευρυμένο μερίδιο στην 

διαμεσολάβηση   χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

παρέχοντας πλέον, εκτός από την εγγύησή της, και άλλα σύγχρονα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, μέσω της δημιουργίας ταμείων ειδικού σκοπού από τα 

οποία εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις χαμηλού κόστους. 
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Η ενεργή υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων 

οικονομικών μονάδων  αποτελεί τον πυρήνα της εταιρικής αποστολής μας. Το 

ΕΤΕΑΝ, με γνώμονα τις διεθνώς αποδεκτές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης,  την 

καλλιέργεια σταθερών αμοιβαίων σχέσεων συνεργασίας με το τραπεζικό σύστημα 

και τους συνεπενδυτές μας, αξιοποιεί την τεχνογνωσία και τις συνέργειες με τους 

κοινωνικούς εταίρους μέσα από μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση για την 

δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.  

Το ΕΤΕΑΝ, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην αγορά των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προκειμένου να επιτελεί το θεσμικό του ρόλο, 

αναπροσαρμόζει την επιχειρησιακή του  ατζέντα και προχωρά στην αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ανακατανομή και μόχλευση των υπό διαχείριση 

κεφαλαίων και στον σχεδιασμό νέων ελκυστικών δράσεων και προϊόντων. 

Συνεκτιμώντας την εκάστοτε πολιτική ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η οποία αποτελεί σταθερό συγχρηματοδότη των δράσεων του, το ΕΤΕΑΝ 

αξιοποιεί κατά το δυνατόν επωφελέστερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους 

διαθέσιμους πόρους και   προωθεί  νέες σύγχρονες μορφές ανακυκλούμενων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, έναντι άμεσου τύπου μορφών ενισχύσεων, με 

έμφαση  στην διεύρυνση του πεδίου αποδεκτών ανεξαρτήτως κλάδου 

δραστηριότητος. Μερικά από τα εν ενεργεία προγράμματα του ταμείου αναφέρονται 

παρακάτω. 

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ αποσκοπεί στη 

χρηματοδότηση Προγραμμάτων και Δράσεων με στόχο την ενίσχυση των οικονομικά 

βιώσιμων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε 

επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο 

λειτουργίας (υφιστάμενες, νεοφυείς και υπό σύσταση). 

Οι Δράσεις του Ταμείου στοχεύουν στην κάλυψη των εξόδων ίδρυσης ή/και 

ανάπτυξης των επιχειρήσεων, την υλοποίηση επενδύσεων, την κάλυψη αναγκών 

ρευστότητας, την ενίσχυση εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. 
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Το Ταμείο Ενάλιο συστάθηκε με την μορφή Ταμείου Χαρτοφυλακίου για την 

ενίσχυση επαγγελματιών αλιέων καθώς και βιώσιμων επιχειρήσεων, που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας, 

καθώς και επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε επιλεγμένες αλιευτικές περιοχές. 

Βασικός στρατηγικός στόχος του Ταμείου είναι η δημιουργία χαρτοφυλακίου 

με ποικιλία μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, που θα εξασφαλίζουν την 

επανείσπραξη των επενδυόμενων σε αυτά κεφαλαίων, τη βιωσιμότητα του Ταμείου 

Ενάλιο , τη δυνατότητα ώστε τα κεφάλαιά του να μπορούν να ανακυκλωθούν και να 

χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση και νέων Δράσεων, προκειμένου για την 

ενίσχυση επιχειρήσεων στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μέσω και πάλι 

επιστρεπτέων επενδύσεων ή εγγυήσεων για επιστρεπτέες επενδύσεις, ή άλλων 

χρηματοοικονομικών εργαλείων. 

Το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον αποτελεί ένα από τα Ταμεία 

Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ και λειτουργεί ως 

χωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του Εθνικού Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. 

Η σύσταση και λειτουργία του Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ Οίκον (ΤΕΞΟΙΚ) 

της ΕΤΕΑΝ ΑΕ πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εισαγωγή νέων 

χρηματοοικονομικών εργαλείων στην αγορά, για την αναβάθμιση του ενεργειακού 

συστήματος της χώρας και την εξοικονόμηση ενέργειας,  μέσω της 

αξιοποίησης  κονδυλίων του ΕΣΠΑ. 

Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤΑΕ) ιδρύθηκε με στόχο τη 

διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται 

στα   Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Αποστολή του είναι η εξασφάλιση  παροχής δανείων με τους πλέον ευνοϊκούς 

όρους σε οικονομικά βιώσιμες επιχειρήσεις ή/και σε επαγγελματίες αγρότες που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας 

αγροτικών προϊόντων, καθώς και σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας -εκτός 

του πρωτογενούς τομέα - αλλά και στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού 

προϊόντος στις περιοχές παρέμβασης. 
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6.5 Δομές Στήριξης Επιχειρηματικότητας 

Το μητρώο δομών στήριξης επιχειρηματικότητας αφορά σε όλους τους φορείς 

παροχής υπηρεσιών προς νεοφυείς επιχειρήσεις, τεχνοβλαστούς, νέους επίδοξους 

επιχειρηματίες και υφιστάμενες επιχειρήσεις κάθε μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, 

ΚΟΙΝΣΕΠ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ). 

Στο μητρώο μπορούν να εγγράφονται υφιστάμενες δομές και προγράμματα/ 

δράσεις παροχής υπηρεσιών στήριξης και φιλοξενίας προς νέες και υφιστάμενες 

επιχειρήσεις, που υποστηρίζονται ή παρέχονται είτε από ΝΠΙΔ, είτε από ΝΠΔΔ. Η 

δυνατότητα εγγραφής και επικαιροποίησης του μητρώου θα είναι συνεχής.  

Στόχος του μητρώου είναι να καταγράψει την ταυτότητα, τις υπηρεσίες και το 

δυναμικό δομών και προγραμμάτων υποστήριξης επιχειρηματικότητας, όπως: παροχή 

υπηρεσιών φιλοξενίας, υποστήριξης, δικτύωσης, χρηματοδότησης, εκπαίδευσης, κ.α. 

Η καταγραφή αυτή θα γίνεται με βάση ηλεκτρονικές φόρμες, οι οποίες 

περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις δομές υποστήριξης: την εταιρική μορφή, τα 

φυσικά πρόσωπα και τους φορείς ή τη σύμπραξη που συμμετέχουν στο σχήμα, τη 

δυναμική που παρουσιάζουν, τις υπηρεσίες που δύνανται να προσφέρουν στους 

ωφελούμενους και τη δυναμικότητα των υποδομών που διαθέτουν. 

Στο μητρώο καταγράφονται σημαντικά στοιχεία για την πληροφόρηση των εν 

δυνάμει ωφελούμενων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα δημόσια. Τα στοιχεία είναι τα 

κάτωθι: οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι τεχνικές υποδομές (υπηρεσίες διαδικτύου, 

εργαστήρια), οι παρεχόμενες βασικές υπηρεσίες (γραμματεία, λογιστήριο, 

βιβλιοθήκη, τηλεφωνικό κέντρο, κλπ), το προσωπικό της δομής (διοικητικό 

προσωπικό και προσωπικό συμβουλευτικής στήριξης και καθοδήγησης coaches 

κ.λπ.), οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης (φιλοξενία, συμβουλευτική, 

εξωστρέφεια και δικτύωση, χρηματοδότηση, νομική υποστήριξη ,η τιμολογιακή 

πολιτική των δομών σε σχέση με τα προσφερόμενα πακέτα υπηρεσιών η πολιτική 

άμεσης χρηματοδότησης από το φορέα ‐ δομή το δίκτυο μεντόρων και 

συνεργαζόμενων φορέων, τα κριτήρια και οι διαδικασίες ένταξης στη λειτουργία των 

δομών και αξιολόγησης της προόδου των ωφελούμενων. Σε περίπτωση που παρέχεται 

χρηματοδότηση από τη δομή, θα πρέπει να καθορίζεται και να αναφέρεται ρητά η 

πολιτική χρηματοδότησης (εν δυνάμει μέγιστο ποσό ή/και ποσοστό συμμετοχής στην 

επιχείρηση, όροι κ.λπ.). 
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Για την ένταξη στο μητρώο, οι υπεύθυνοι των δομών θα πρέπει να 

συμπληρώσουν τις αντίστοιχες φόρμες με τα απαραίτητα στοιχεία στη σχετική 

ιστοσελίδα. Η ακρίβεια των στοιχείων αποτελεί ευθύνη των δομών. 

Οι δομές που συμμετέχουν στο μητρώο θα αξιολογούνται, εσωτερικά, από 

τους ωφελούμενους. Εξετάζεται η θεσμοθέτηση εξωτερικής αξιολόγησης των μελών 

του μητρώου για την πιστοποίηση των καταχωρηθέντων στο μητρώο στοιχείων.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της δομής στο μητρώο είναι η 

ετήσια αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους τελικούς ωφελούμενους. 

Κάθε δομή θα έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει την τακτική αξιολόγηση των 

υπηρεσιών της από τους χρήστες στην αντίστοιχη σελίδα του μητρώου. Στην 

ιστοσελίδα του Μητρώου θα υπάρχει σχετική καρτέλα, στην οποία θα καταγράφεται 

η αξιολόγηση των χρηστών για κάθε δομή (συγκεντρωτικά). Η αξιολόγηση θα είναι 

διαθέσιμη και στη σελίδα κάθε δομής (προφίλ) στην ιστοσελίδα του μητρώου, καθώς 

και στην ιστοσελίδα της δομής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

Επιχορηγήσεις Εταιριών: Πηγές χρηματοδότησης 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων – Μια εμπειρική έρευνα 

 

7.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις  

Η έρευνα που ακολουθεί έγινε για την εκπόνηση της παρούσας μου εργασίας. Το 

δείγμα των εξήντα (60) ερωτηθέντων που επιλέχθηκε είναι αποκλειστικά και μόνο 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει οποιαδήποτε μορφή  χρηματοδότησης κατά τη λειτουργία 

τους, ανεξάρτητα από τον κλάδο που δραστηριοποιούνται. Η έρευνα διεξάχθηκε τον 

Οκτώβριο του 2017 στην ευρύτερη περιοχή της χώρας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Η 

επικοινωνία με τις επιχειρήσεις έγινε μέσω email. Η αλήθεια είναι ότι δεν δυσκολεύτηκα 

στην επιλογή των υποψήφιων επιχειρήσεων καθώς οι περισσότερες απαντούσαν με προθυμία 

όταν διαπίστωναν ότι ήταν μία έρευνα για την διπλωματική μου εργασία. 

 

7.2 Αποτελέσματα έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι μέσα από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων να διαπιστωθεί 

εάν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις λαμβάνουν χρηματοδότηση, τόσο σε σχέση με 

τον κλάδο που δραστηριοποιούνται, αλλά και με βάση τα έτη λειτουργίας και το πόσο η 

επίδραση της οικονομικής κρίσης  επηρεάζει το τμήμα στο οποίο επενδύουν τα χρήματα που 

λαμβάνουν οι επιχειρήσεις και τέλος κατά πόσο πιστεύουν οι ερωτηθέντες ότι το 

προηγούμενο διάστημα  η εταιρία τους έλαβε λανθασμένες ή όχι αποφάσεις σχετικά με τις 

χρηματοδοτήσεις και εάν είχαν ή όχι τη δυνατότητα να επιλέξουν διαφορετικό φορέα 

χρηματοδότησης. Το πιο σημαντικό, και παράλληλα επίκαιρο θέμα είναι αν η οικονομική 

κρίση που διανύουμε σχετίζεται με το πόσο ικανοποιητικές είναι οι χρηματοδοτήσεις και 

τέλος εάν οι συνολικές χρηματοδοτήσεις προς τον κλάδο που δραστηριοποιούνται οι εταιρίες 

αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
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Ερώτηση 1: Φύλο Ερωτηθέντων. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις  των ερωτηθέντων το 44% είναι άνδρες και το 56% γυναίκες. 

Ερώτηση 2: Ηλικία Ερωτηθέντων. 

 

Από τους ερωτηθέντες  το  10%  έχουν ηλικία από 18 έως 25, το 16% από 33 έως 

40,το 16% από 41 έως 50, το 23% είναι πάνω από 50 και τέλος το 35% έχουν ηλικία 

από 26 έως 32 ετών. 
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Ερώτηση 3: Μορφωτικό Επίπεδο ερωτηθέντων. 

 

Οι ερωτηθέντες από 26 έως 32 και από 50 και άνω ετών ως επί το πλείστον έχουν 

κάνει μεταπτυχιακό. Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 11% έχει ολοκληρώσει τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 14% τελείωσε ΤΕΙ, το 23% τελείωσε ΑΕΙ, το 47% 

τελείωσε μεταπτυχιακό. Τέλος  το 3% και το 2% έχουν τελειώσει ΙΕΚ και  

διδακτορικό αντίστοιχα. 

 

Ερώτηση 4: Χρόνια υπηρεσίας των ερωτηθέντων στην εταιρία. 

 

Το 47% δήλωσε μέχρι 5 έτη, το 26% δήλωσε από 6 έως 10 έτη, το 4%  από 11 έως 15 

έτη, το 5% από 16 έως 20 έτη και τέλος το υπόλοιπο 18% δήλωσε πάνω από 20 έτη. 
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Ερώτηση 5: Τμήμα εργασίας των ερωτηθέντων στην εταιρία. 

 

Όσο αφορά σε ποιο τμήμα εργάζονται οι ερωτηθέντες , το 16% στην παραγωγή, το 

49% στην διοίκηση, το 30% στο λογιστήριο, το 5% στο τμήμα marketing και τέλος το 

0% στη διανομή και στην αποθήκη. 

 

Ερώτηση 6: Κλάδος δραστηριοποίησης της εταιρίας.

 

Το 44% των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στη τεχνολογία. Το 33% στην παροχή 

υπηρεσιών, το 12% στον τουρισμό, το 7% στο εμπόριο και το 4% στη μεταποίηση. 

Οι κατασκευές, οι βιομηχανίες και τα Logistic  δεν αντιπροσώπευαν τους 

επιχειρηματίες που ερωτήθηκαν για την έρευνα. 
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Ερώτηση 7: Έτη λειτουργίας επιχείρησης. 

 

Το 51% δήλωσε ότι η εταιρία λειτουργεί πάνω από 20 έτη, το 19% από 6 έως 10 έτη, 

το 14% από 11 έως 15 έτη, το 9% από 16 έως 20 έτη και το 7% έως 5 έτη. 

 

Ερώτηση 8: Η οικονομική κρίση είχε επίδραση στην εταιρία σας; 

 

Το 39% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά την 

εταιρία τους, το 21% επηρεάστηκε αρκετά , το 21% επηρεάστηκε μέτρια , το 

16%επηρεάτηκε λίγο και τέλος το 3%  δεν επηρεάστηκε καθόλου από την κρίση.  
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Ερώτηση 9: Η χρηματοδότηση της εταιρίας σας από που γίνεται; 

 

Στο θέμα του φορέα χρηματοδότησης, το 33% χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά 

κονδύλια, το 30% από το κράτος, το 23% από μετόχους, ενώ το 14% από τράπεζες. 

 

Ερώτηση 10: Πιστεύετε ότι οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η εταιρία σας 

αξιοποιούνται σωστά; 

 

Στην παραπάνω ερώτηση το 5% του δείγματος  απάντησε καθόλου, το 11% απάντησε 

λίγο, το 12% ούτε λίγο ούτε πολύ, το 46% του δείγματος απάντησε πολύ, και τέλος 

το 26% απάντησε πάρα πολύ. 
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Ερώτηση 11: Οι χρηματοδοτήσεις αυτές σε τι αφορούν. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων οι χρηματοδοτήσεις αφορούν το 40% 

σε μηχανολογικό –τεχνολογικό εξοπλισμό, το 23% σε χρηματοδότηση παλαιότερων 

αναγκών, το 25% σε διαφήμιση, το 10% σε εγκαταστάσεις, το 2% στο τμήμα 

διανομής. 

 

Ερώτηση 12: Πόσο πιστεύετε ότι έχει επηρεάσει η κρίση την χρηματοδότηση; 

 

Όσον αφορά την επίδραση της κρίσης στη χρηματοδότηση, το 46% δήλωσε πολύ, το 

25% ούτε λίγο ούτε πολύ, το 21% πάρα πολύ και τέλος το 5% και το 3% δήλωσαν 

καθόλου και λίγο αντίστοιχα. 
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Ερώτηση 13: Το προηγούμενο χρονικό διάστημα πιστεύετε ότι η εταιρία σας έκανε 

λανθασμένες ενέργειες σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις που έλαβε; 

 

Το 67% των ερωτηθέντων απάντησαν όχι και το 33% ναι. 

 

Ερώτηση 14: Πόσες φορές έχει λάβει χρηματοδότηση η εταιρία σας; 

 

Στην ερώτηση πόσες φορές έχει λάβει χρηματοδότηση η εταιρία σας, το 37% του δείγματος 

απάντησε έως 3 φορές, το 30%  πάνω από 10 φορές , το 26%  από 4 έως 7 φορές, το 7% από 

8 έως 10 φορές.  
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Ερώτηση 15: Στις περιπτώσεις που έλαβε η εταιρία σας χρηματοδοτήσεις θα 

μπορούσε να είχε κινηθεί διαφορετικά (ως προς το φορέας της χρηματοδότησης); 

 

Στην παραπάνω ερώτηση  το 60% του δείγματος απάντησε όχι, και 40% του δείγματος 

απάντησε ναι. 

 

Ερώτηση 16: Συνολικά οι χρηματοδοτήσεις προς τον κλάδο που δραστηριοποιείται η 

εταιρία σας είναι ικανοποιητικές; 

 

Το 65% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως οι χρηματοδοτήσεις προς τον κλάδο που 

δραστηριοποιείται η εταιρία τους είναι ικανοποιητικές ενώ το 35% πως δεν είναι 

ικανοποιητικές.  
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Ερώτηση 17: Συνολικά οι χρηματοδοτήσεις προς τον κλάδο που δραστηριοποιείται η 

εταιρίας σας έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα; 

 

Στην τελευταία ερώτηση το 60% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι συνολικά οι 

χρηματοδοτήσεις προς τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρίας τους έχουν 

αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ενώ αντίστοιχα το 40% δήλωσε το 

αντίθετο. 

Μέσα από την ερευνητική μας προσπάθεια πρόεκυψαν σημαντικά και αξία 

αναφοράς στοιχεία, προσδιοριστικά το μεγαλύτερο μέρος από του μετέχοντες 

εργάζονταν στην διοίκηση των εταιριών αυτών. Από τις επιχειρήσεις το μεγαλύτερο 

μέρος από αυτές που μετείχαν στην ερευνά μας δραστηριοποιούνταν στον τομέα των 

τεχνολογιών.  Σημαντικό είναι ακόμα το στοιχείο ότι πάνω από τις μισές εταιρίες που 

μετείχαν στην ερευνά μας δραστηριοποιούνται στο χώρο τους για πάνω από 20 

χρόνια. Όσων αφορά τις επιδράσεις της κρίσης στην εταιρία που εργάζονται το 

μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς ανέφερε ότι αυτή έχει πολύ σημαντική επίδραση. 

Στο ζήτημα της χρηματοδότησης το μεγαλύτερο ποσοστό το εταιριών αυτών 

δεχτήκαν χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια. Ενδιαφέρον είναι το στοιχείο 

που αφορά τα κονδύλια και το γεγονός ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι αναφέρουν 
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ότι αυτά αξιοποιήθηκαν πολύ σωστά.  Σημαντικό είναι και το στοιχειό που πρόεκυψε 

από την ερευνά μας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανέφερε ορθή διαχείριση των 

χρηματοδοτήσεων που έλαβε η εταιρία που εργάζονται. Επίσης οι περισσότεροι 

δήλωσαν ότι οι χρηματοδοτήσεις που έλαβε η εταιρία που εργάζονται επενδύθηκαν  

κυρίως στην ενίσχυση τεχνολογικού-μηχανολογικού εξοπλισμού κατόπιν στη 

διαφήμιση αλλά και στη κάλυψη παλαιότερων αναγκών. Ακόμα οι περισσότερες 

εταιρίες ανέφεραν ότι έχουν λάβει χρηματοδοτήσεις από μηδέν έως και τρεις φορές. 

Τέλος το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών ανέφερε ότι το ποσοστό των 

χρηματοδοτήσεων που έχουν λάβει είναι ικανοποιητικές προς τον κλάδο τους και ότι 

αυτές οι χρηματοδότησης  έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ 

8.1 Συμπεράσματα 

Εξετάζοντας τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, συμπεραίνεται ότι υπάρχουν 

πολλοί τρόποι χρηματοδότησης και η σωστή επιλογή ανάλογα με τις ανάγκες της 

εκάστοτε επιχείρησης είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια για τη λειτουργία 

της. Κατά αρχήν, στις σύγχρονες οικονομίες, για να επιβιώσει μια επιχείρηση πρέπει 

να είναι ανταγωνιστική, ευέλικτη, και με εναλλακτικές στρατηγικές, καθώς το 

οικονομικό περιβάλλον αλλάζει με ταχύς ρυθμούς. 

Υπάρχουν, όπως προαναφέρθηκε, πολλοί τρόποι χρηματοδότησης, αλλά 

υπάρχουν και πολλοί τρόποι αποτυχίας. Πρέπει λοιπόν, να εξετάζεται αναλυτικά από 

μία επιχείρηση η αμεσότητα χρηματοδότησης, το συνολικό κόστος χρήματος, οι 

προϋποθέσεις χρηματοδότησης, οι επιπτώσεις, αλλά και η διαθεσιμότητα των 

λύσεων. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε χρηματοδοτικού εργαλείου θα πρέπει να 

έχουν κατανοηθεί οι ανάγκες της επιχείρησης και η λειτουργία του, ή των 

χρηματοδοτικών προϊόντων που θα επιλέξει. 

Η επιλογή πρέπει να γίνεται από τους ίδιους τους επιχειρηματίες και διοικητές 

της επιχείρησης με τη βοήθεια κάποιου ειδικού, αν κριθεί απαραίτητο, και όχι εξ’ 

ολοκλήρου από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δε γνωρίζουν ούτε την 

επιχείρηση, ούτε το όραμα του επιχειρηματία. 

Οι βασικότερες ανάγκες που έχει μια επιχείρηση είναι συνήθως οι ανάγκες για 

αρχικό κεφάλαιο (δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες οργάνωσης, αγορά παγίων), και για 

κεφάλαιο κίνησης (κάλυψη αξίας αποθεμάτων, κάλυψη διαφοράς μεταξύ απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων). Ανάλογα λοιπόν με αυτές, πρέπει να γίνεται και η επιλογή του 

τρόπου χρηματοδότησης, και να εξετάζεται με πολύ προσοχή αν το κεφάλαιο που 

δανειστεί είναι αρκετό για την κάλυψή τους, τι μορφή θα επιλέξει, και τι κερδοφορία 

θα αποφέρει αργότερα. 

Όλες οι μορφές έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ωστόσο αυτό που 

θα πρέπει να προσέξει κάθε επιχείρηση που θέλει να επιλέξει μια από τις παραπάνω 

μορφές είναι όχι μόνο το επιτόκιο αλλά και το συνολικό κόστος της κάθε μορφής (να 
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εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες που μπορεί να μας δώσει). Μερικά παραδείγματα 

μπορούμε να αναφερθούν τα παρακάτω: 

Για κάλυψη τρεχουσών αναγκών (π.χ. αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων 

κλπ.) ενδείκνυται ο δανεισμός με βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό και 

πρακτορεία (Factoring). 

Για επενδυτικές ανάγκες με μεγάλη διάρκεια (π.χ. απόκτηση ακινήτου κλπ.) 

ενδείκνυται ο μακροπρόθεσμος δανεισμός και η χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing). 

Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός έχει υψηλό επιτόκιο αλλά είναι 

κατάλληλος για την έγκαιρη εξόφληση τρεχουσών αναγκών. Τα ετήσια χρεολύσια 

του τις περισσότερες φορές είναι μεγαλύτερα της ετήσιας απόσβεσης της αγοράς 

παγίου, εκπίπτουν όμως από τα φορολογικά έσοδα. 

To Factoring έχει λίγο υψηλότερο επιτόκιο από τον τραπεζικό δανεισμό όμως 

τα μισθώματα αποτελούν αμοιβή υπηρεσίας για την χρήση του επενδυτικού αγαθού 

άρα συνιστούν φορολογική δαπάνη και εκπίπτουν από τα φορολογικά έσοδα, κατά 

συνέπεια με σταθερούς τους λοιπούς παράγοντες υπάρχουν μειωμένα κέρδη χρήσης 

συνεπώς λιγότερη φορολογία. 

Στην έναρξη της μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε τραπεζικό δανεισμό 

(βραχυπρόθεσμο δανεισμό) είτε επιχορηγούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ τα οποία 

προσφέρουν πόρους χωρίς να χρειάζεται η αποπληρωμή τους γεγονός που 

διευκολύνει ή ακόμα  είτε εφόσον είναι μια καινοτόμος ιδέα την περίπτωση Venture 

Capital. Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός Venture Capital αναλαμβάνει εταιρείες που 

βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης και έχουν καινοτομικά προϊόντα, 

παρέχονται συμβουλές διαχείρισης, στρατηγικής πολιτικής και υποστήριξη όμως 

αναλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος μετοχών της εταιρείας και υπάρχει χρηματοδότηση 

με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο.  

Επίσης επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν μπορούν να απευθυνθούν 

τόσο στα επιχορηγούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ όσο και σε άλλους δημόσιους 

φορείς που αναλαμβάνουν την χρηματοδότηση τους όπως είναι το ΕΤΕΑΝ που 

σκοπός του είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. 
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Μπορούν να γίνουν άπειροι συνδυασμοί ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε 

επιχείρησης. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η κάλυψη των 

χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων 

και την εξυπηρέτηση της παραγωγικής του διαδικασίας έχει ιδιαίτερη σημασία για 

την οικονομική ανάπτυξη. 

Δυστυχώς, οι Έλληνες επιχειρηματίες δεν ενημερώνονται για όλες τις 

επιλογές που τους παρέχονται, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι ελληνικές 

επιχειρήσεις να υστερούν σε σχέση με το διεθνή ανταγωνισμό, τόσο σε επίπεδο 

ανάπτυξης, όσο και σε δυνατότητα χρηματοδότησης από ξένα κεφάλαια. 

Μέσα από την ερευνητική μας προσπάθεια πρόεκυψαν σημαντικά και αξία 

αναφοράς στοιχεία, προσδιοριστικά το μεγαλύτερο μέρος από του μετέχοντες 

εργάζονταν στην διοίκηση των εταιριών αυτών. Από τις επιχειρήσεις το μεγαλύτερο 

μέρος από αυτές που μετείχαν στην ερευνά μας δραστηριοποιούνταν στον τομέα των 

τεχνολογιών.  Σημαντικό είναι ακόμα το στοιχείο ότι πάνω από τις μισές εταιρίες που 

μετείχαν στην ερευνά μας δραστηριοποιούνται στο χώρο τους για πάνω από 20 

χρόνια. Όσων αφορά τις επιδράσεις της κρίσης στην εταιρία που εργάζονται το 

μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς ανέφερε ότι αυτή έχει πολύ σημαντική επίδραση. 

Στο ζήτημα της χρηματοδότησης το μεγαλύτερο ποσοστό το εταιριών αυτών 

δεχτήκαν χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια. Ενδιαφέρον είναι το στοιχείο 

που αφορά τα κονδύλια και το γεγονός ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι αναφέρουν 

ότι αυτά αξιοποιήθηκαν πολύ σωστά.  Σημαντικό είναι και το στοιχειό που πρόεκυψε 

από την ερευνά μας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανέφερε ορθή διαχείριση των 

χρηματοδοτήσεων που έλαβε η εταιρία που εργάζονται. Επίσης οι περισσότεροι 

δήλωσαν ότι οι χρηματοδοτήσεις που έλαβε η εταιρία που εργάζονται επενδύθηκαν  

κυρίως στην ενίσχυση τεχνολογικού-μηχανολογικού εξοπλισμού κατόπιν στη 

διαφήμιση αλλά και στη κάλυψη παλαιότερων αναγκών. Ακόμα οι περισσότερες 

εταιρίες ανέφεραν ότι έχουν λάβει χρηματοδοτήσεις από μηδέν έως και τρεις φορές. 

Τέλος το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών ανέφερε ότι το ποσοστό των 

χρηματοδοτήσεων που έχουν λάβει είναι ικανοποιητικές προς τον κλάδο τους και ότι 

αυτές οι χρηματοδότησης  έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Κατόπιν των παραπάνω συμπερασμάτων διαπιστώσαμε ότι θα ήταν 

ενδιαφέρον να μελετήσουμε αν υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ των απαντήσεων που 
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συλλέξαμε με την έρευνα. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι 

απαντήσεις που παίρνουμε από μια ερώτηση επηρεάζονται από τις απαντήσεις άλλης 

ερώτησης. 

Το στατιστικό κριτήριο που θα χρησιμοποιήσουμε για την διαπίστωση 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των ερωτήσεων είναι ο δείκτης συσχέτισης. Θέλουμε να 

μελετήσουμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιείται η εταιρία και το τμήμα στο οποίο αποφασίζει να επενδύσει τη 

χρηματοδότηση που λαμβάνει. Γι’ αυτή τη συσχέτιση διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια 

θετική μέτρια συσχέτιση καθώς ο δείκτης συσχέτισης είναι r=0.57, p-value 

0.10>0.001. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία σχέση μεταξύ των δύο απαντήσεων 

καθώς υπάρχουν πολλές πιθανότητες μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο 

τομέα της τεχνολογίας  να χρηματοδοτείται για την αναβάθμιση του τεχνολογικού –

μηχανολογικού εξοπλισμού της ή και για διαφήμιση. Επίσης μια επιχείρηση που 

απασχολείται στο τομέα του εμπορίου ή της μεταποίησης έχει μεγαλύτερη ανάγκη να 

χρηματοδοτήσει τις εγκαταστάσεις ή και το τμήμα διανομής της. Επίσης είναι πολύ 

πιθανό η αιτία της μέτριας συσχέτισης να προέρχεται από μία άλλη μεταβλητή η 

οποία μπορεί να είναι η σχέση μεταξύ του κλάδου δραστηριοποίησης της επιχείρησης 

με την επίδραση της κρίσης συνολικά στον τομέα της χρηματοδότησης. 

Επίσης μπορούμε να εξετάσουμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα έτη 

λειτουργίας της επιχείρησης και τον κλάδο που επενδύονται οι χρηματοδοτήσεις. 

Σύμφωνα με το δείγμα μας και ελέγχοντας τις δύο μεταβλητές διαπιστώσαμε πως δεν 

υπάρχει συσχέτιση μεταξύ αυτών καθώς το r=0.14 , p-value 0.78>0.001. Βέβαια εδώ 

μπορούμε να πούμε ότι αναφορικά με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης αυτή μου 

λειτουργεί πάνω από 20 έτη επιλέγει συνήθως με τη χρηματοδότηση να καλύψει 

παλαιότερες ανάγκες της είτε βελτίωση εγκαταστάσεων είτε ενίσχυση του 

τεχνολογικού –μηχανολογικού εξοπλισμού της.  Το αποτέλεσμα  αυτό μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα πως κάποια τρίτη μεταβλητή ίσως να σχετίζεται θετικά με τα χρόνια 

λειτουργίας της επιχείρησης. Τα έτη λειτουργίας μίας επιχείρησης σχετίζονται με τη 

συχνότητα λήψης χρηματοδότησης. Για παράδειγμα μία επιχείρηση που λειτουργεί 

πάνω από 20 έτη έχει λάβει σε βάθος εικοσαετίας πάνω από 10 χρηματοδοτήσεις ενώ 

μία νέα επιχείρηση με έτη λειτουργίας μέχρι 5 δεν θα μπορούσε να έχει λάβει πάνω 

από 3 χρηματοδοτήσεις συνολικά. 
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Τέλος, θα μελετήσουμε την επιρροή της οικονομικής κρίσης σε μία 

επιχείρηση σχετικά με τον τομέα που αυτή επιλέγει να επενδύσει τα χρήματα της 

χρηματοδότησης. Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο της αλληλεξάρτησης των απαντήσεων 

του δείγματος διαπιστώθηκε μια μέτρια θετική συσχέτιση καθώς  r =0.68, p-value 

0.13>0.001. Το αποτέλεσμα είναι ότι εάν η οικονομική κρίση  έχει επηρεάσει 

σημαντικά την εκάστοτε επιχείρηση  τότε αυτή επιλέγει κυρίως να χρηματοδοτήσει 

παλαιότερες ανάγκες της και να επενδύσει στην απόκτηση νέου τεχνολογικού-

μηχανολογικού εξοπλισμού. Επίσης διαπιστώνουμε ότι η κρίση γίνεται η αιτία να 

επηρεάσει και τον φορέα χρηματοδότησης που επιλέγει η επιχείρηση. Εάν μία 

επιχείρηση έχει επηρεαστεί πολύ από την κρίση και έχει πρόβλημα ρευστότητας τότε 

συνήθως χρηματοδοτείται είτε από τράπεζες είτε από μέτοχους. Εάν δεν έχει 

επηρεαστεί από την κρίση τότε επιλέγει να χρηματοδοτηθεί από κρατικές 

επιχορηγήσεις ή από ευρωπαϊκά κονδύλια καθώς αυτού του είδους οι 

χρηματοδοτήσεις απαιτούν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και  απαιτείται μια 

επίπονη γραφειοκρατική διαδικασία μέχρι την τελική έγκριση και αποπληρωμή της 

επένδυσης. 
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1. Φύλο: 

Άνδρας □ 

Γυναίκα □ 

2. Ηλικία: 

18-25 □ 

26-32 □ 

33-40 □ 
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41-50 □ 

50 και πάνω □ 

3.Εκπαίδευση: 

Δευτεροβάθμια □ 

ΙΕΚ □ 

ΤΕΙ □ 

ΑΕΙ □ 

Μεταπτυχιακό □ 

Διδακτορικό □ 

4.Χρόνια υπηρεσίας στην εταιρεία: 

0-5 □ 

6-10 □ 

11-15 □ 

16-20 □ 

Πάνω από 20 □ 

5.Σε ποιο τμήμα εργάζεστε (δώστε μία απάντηση): 

Παραγωγή □ 

Διοίκηση  □ 

Λογιστήριο □ 

Μάρκετινγκ □ 

Διανομή □ 

Αποθήκη □ 

Άλλο □ 

6.Κλάδος που δραστηριοποιείται η εταιρίας σας (δώστε μία απάντηση): 

Εμπόριο □ 
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Κατασκευές □ 

Logistic □ 

Τεχνολογία □ 

Τουρισμός □ 

Μεταποίηση □ 

Βιομηχανία □  

Άλλο □ 

7.Ποσά χρόνια λειτουργίας έχει η εταιρία σας: 

0-5 □ 

6-10 □ 

11-15 □ 

16-20 □ 

Πάνω από 20 □ 

8.Η οικονομική κρίση έχει επίδραση σε αυτήν: 

Παρά πολύ □ 

Πολύ □ 

Μέτρια □ 

Λίγο □ 

Πολύ λίγο □ 

9.Η χρηματοδότηση της από πού γίνεται: 

Κράτος □ 

Ευρωπαϊκά κονδύλια □ 

Μετόχους □ 

Τράπεζες □ 
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Άλλο □ 

10.Πιστεύετε ότι οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η εταιρία σας 

αξιοποιούνται σωστά: 

Παρά πολύ □ 

Πολύ □ 

Μέτρια □ 

Λίγο □ 

Πολύ λίγο □ 

11.Οι χρηματοδοτήσεις αυτές τι αφορούν: 

Διαφήμιση □ 

Το τμήμα διανομής □ 

Εγκαταστάσεις □ 

Μηχανολογικό-τεχνολογικό εξοπλισμό □ 

Χρηματοδότηση παλαιότερων αναγκών □ 

12.Πόσο πιστεύετε ότι έχει επηρεάσει η κρίση την χρηματοδότηση: 

Παρά πολύ □ 

Πολύ □ 

Μέτρια □ 

Λίγο □ 

Πολύ λίγο □ 

13.Το προηγούμενο χρονικό διάστημα πιστεύετε ότι η εταιρία σας έκανε 

λανθασμένες ενέργειες σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις που έλαβε: 

Ναι □ 

Όχι □ 

14.Πόσες φορές έχει λάβει χρηματοδότηση η εταιρίας σας: 
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0-3 □ 

4-7 □ 

8-10 □ 

Πάνω από 10 □ 

15.Σε περιπτώσεις που έλαβε η εταιρία σας χρηματοδοτήσεις θα μπορούσε να 

έχει κινηθεί διαφορετικά (ως προς το φορέας της χρηματοδότησης). 

Ναι □ 

Όχι □ 

16.Συνολικά οι χρηματοδοτήσεις προς τον κλάδο που δραστηριοποιείται η 

εταιρίας σας είναι ικανοποιητικές: 

Ναι □ 

Όχι □ 

17.Συνολικά οι χρηματοδοτήσεις προς τον κλάδο που δραστηριοποιείται η 

εταιρίας σας έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Ναι □ 

Όχι □ 

 

 

 

 

 


