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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη ε βάζε θαη ν ξπζκηζηήο ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Διιάδαο 

απνηεινχλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ). Οη κνξθέο θαη ηα είδε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνηθίινπλ. Πφζν εχθνιε είλαη φκσο ε πξφζβαζε κηαο ηέηνηνπ 

είδνπο επηρείξεζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε; Πφζν ηθαλνπνηεηηθέο ζεσξνχληαη απφ ηνπο 

κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο νη ππάξρνπζεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο; Με ηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξαθάησ κειέηεο ζα κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ηα παξαπάλσ 

εξσηήκαηα. 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα αλαθνξά θαη έξεπλα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιεληθή αγνξά. 

πγθεθξηκέλα, ζα αλαθεξζψ κέζα απφ ηε κειέηε βηβιηνγξαθίαο θαη αξζνγξαθίαο 

ζηνλ νξηζκφ ηεο ΜΜΔ, ηη είλαη θαη πψο νξηνζεηείηαη κηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε 

αιιά θαη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. πγρξφλσο 

ε βηβιηνγξαθηθή κειέηε ζα επηθεληξσζεί ζηνλ παξάγνληα ρξεκαηνδφηεζε, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη κηα ΜΜΔ αλάινγα κε ην θχθιν εξγαζηψλ ηεο, ηε 

δπλακηθή πνπ παξνπζηάδεη ζηελ εηζξνή ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ θ.ι.π., ιακβάλνληαο 

ππφςε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ηνλ παξάγνληα νηθνλνκηθή θξίζε.  

Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηε κειέηε ζρεηηθψλ 

βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ, εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ άξζξσλ θαη πεγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Θα 

αλαιπζνχλ νη δηάθνξεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, ηα λέα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

αιιά θαη ηα ζχγρξνλα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία.  

Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρηεί θαηάιιεια ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο κειέηεο, ζα 

δηεμαρζεί έξεπλα ηφζν ζε ΜΜΔ, φζν θαη ζε ηξαπεδηθά ζηειέρε δηαθφξσλ θιάδσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ε ιεηηνπξγία ηνπο ζηεξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ζε 

ρξεκαηνδνηηθφ επίπεδν, αλ νη πφξνη νη νπνίνη δίλνληαη απφ ην θξάηνο επαξθνχλ ψζηε 

λα κπνξέζνπλ νη ηειεπηαίεο λα επηβηψζνπλ θαη εηδηθά ζηελ παξνχζα θάζε πνπ ε 

νηθνλνκηθή θξίζε καζηίδεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.  
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Ζ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζα γίλεη κέζα απφ ηα αθφινπζα θεθάιαηα: 

 

Κεθάλαιο 1ο  

ην πξψην θεθάιαην θαη κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία ζα κειεηεζoχλ νη ΜΜΔ ζε ζρέζε 

κε ηε ζέζε ηνπο ζηελ Δ.Δ θαη ηελ Διιάδα, ην πψο νξίδεηαη ιεηηνπξγεί θαη γεληθά ηη 

πξνζθέξεη ζηελ Δπξσπατθή θαη θπξίσο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Αθφκα ζα 

κειεηεζνχλ ηα είδε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, πσο απηά ιεηηνπξγνχλ ζε ζρέζε κε ην 

θχθιν εξγαζηψλ κηαο ΜΜΔ, πνηεο νη δηαδηθαζίεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο.  

Κεθάλαιο 2
ο
 

 ην δεχηεξν θεθάιαην ζα γίλεη κηα κειέηε ζε ζρέζε κε ηε κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία 

πνπ ζα αθνινπζεζεί, ζα παξαηεζνχλ δηάθνξα εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ζα 

θαζνξηζηνχλ ηα θαηαιιειφηεξα ζε ζρέζε κε ηε κειέηε. Μέζα απφ ην κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην ζα θαηαιήμνπκε αξγφηεξα ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ ηε 

δηεμαγφκελε έξεπλα. 

Κεθάλαιο 3
ο 

 

ην ηξίην θεθάιαην απηφ ζα εμαρζνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα κέζα απφ ηα 

νπνία ζα θαηαιήμνπκε θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

κειέηε καο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα επεμεγεζνχλ ηα ζηνηρεία απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζα κνηξαζηνχλ ζε επηρεηξήζεηο θαη ζε ηξαπεδηθά ζηειέρε θαη 

ηέινο ζα θαηαγξαθνχλ απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα-πξνηάζεηο ηεο 

δηεμαγφκελεο έξεπλαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ο
  

ΔΗΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΩΝ ΚΑΗ ΜΜΔ 

Οη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα νη νηθνγελεηαθέο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, απνηεινχλ ηε βάζε ηεο νηθνλνκίαο θαη είλαη ζα ιέγακε  ξπζκηζηήο ζηηο 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο κηαο ρψξαο, ιφγσ ηεο δπλακηθήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο κεζαίεο 

ηάμεηο αιιά θαη ηεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο πνπ παξείραλ ζηελ νηθνλνκία. 

χκθσλα κε ηνλ Romano C.A. (2004, ζει: 286), νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

ηδηαίηεξν αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ αλεξγία, ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα, ζηελ θαηλνηνκία.  

Οξίδνληαο ελ ζπληνκία ηνλ φξν ΜΜΔ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ νξηνζέηεζε πνπ 

έρεη θάλεη ν Βιάρνο X. (2002), αθνινπζψληαο ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ  

Modigliani – Miller Theorem (2003, ζει: 1-7) φηη ην θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο ΜΜΔ 

είλαη ν ηδηνθηήηεο ελψ ηα δεδνκέλα νξηνζέηεζεο ηεο είλαη ν αξηζκφο εξγαδνκέλσλ, ην 

κέγεζνο θχθινπ εξγαζηψλ, ην κεξίδην αγνξάο. πγθεθξηκέλα σο κηθξή επηρείξεζε 

ζεσξείηαη εθείλε πνπ απαζρνιεί ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ κέρξη θαη 50 άηνκα, ελψ ν 

θχθινο εξγαζηψλ ηεο δελ ππεξβαίλεη ηα 10εθ. επξψ. Ζ κεζαία επηρείξεζε απαζρνιεί 

κέρξη 250 εξγαδφκελνπο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο δελ ππεξβαίλεη ηα 43εθ. επξψ
1
.  

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΜΜΔ, είλαη ηδηάδνπζα δηφηη ε ζηξαηεγηθή ηνπο βαζίδεηαη ζπλήζσο 

ζηελ αληίιεςε ελφο αηφκνπ, ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο. Ηζηνξηθά πξψηνη νη Modigliani θαη 

Miller ην 1958, πξνζπάζεζαλ λ’ απνδείμνπλ φηη αθφκα θαη ζε κηα ηέιεηα νηθνλνκία, 

νη ΜΜΔ δε κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο πξνβιήκαηα, κηαο θαη ε ζηξαηεγηθή 

ηνπο δε βαζίδεηαη κφλν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ζηε θηινζνθία 

ελφο αλζξψπνπ, ν νπνίνο είλαη ν ξπζκηζηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

ζσζηή ππνζηήξημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θνξείο, 

κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ζηε θαιή ιεηηνπξγία ηεο ΜΜΔ, αλεμαξηήησο ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο θηινζνθίαο ηεο αγνξάο.  

Σν βαζηθφ πξφβιεκα γηα θάζε θξάηνο ζε ζρέζε κε ηε δηαηήξεζε ηεο δπλακηθήο ησλ 

ΜΜΔ ήηαλ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο, νη πφξνη δειαδή πνπ επελδχνληαη ζηηο κηθξέο θαη 

                                                 
1
Οη αξηζκνί γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ΜΜΔ, ζηε δηεχζπλζε http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-

figures-analysis/sme-definition/index_en.htm 
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κεζαίεο επηρεηξήζεηο δηαθφξσλ θιάδσλ κε ζηφρν ηε θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπο αιιά 

θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπο.  

H Διιεληθή νηθνλνκία βαζίδεηαη ζηηο ΜΜΔ, δηφηη δεκηνπξγνχλ πνιιέο ζέζεηο 

εξγαζίαο, βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, εηδηθά ζηελ επαξρία, είλαη πεγή 

θαηλνηνκηψλ, ελψ δίλνπλ πνιιέο ιχζεηο ζε λένπο αλζξψπνπο κέζσ ησλ επηδνηήζεσλ 

πνπ ιακβάλνπλ απφ δηάθνξνπο θνξείο. Πνιιέο Διιεληθέο ΜΜΔ πιένλ έρνπλ 

μεπεξάζεη ηα ζηελά ηνπηθά φξηα θαη απεπζχλνληαη ζηηο αγνξέο ηεο Δ.Δ. 

εθκεηαιιεπφκελεο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπο δίλεη ε Δ.Δ, φπσο αλαθέξεη ν 

Κακπνπξίδεο Γ. (2001, ζει: 27). 

ηελ Διιάδα ν αξηζκφο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, φπσο απηφο ππνινγίζηεθε 

θαηά ην έηνο 2009, αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηηο 820.000 απφ ηηο νπνίεο, νη 796.500 είλαη 

πνιχ κηθξέο, νη 2.500 κεζαίεο θαη νη 21.000 είλαη κηθξέο επηρεηξήζεηο
2
. Οη παξαπάλσ 

αξηζκνί απνδεηθλχνπλ, ηε ζεκαληηθφηεηα απηνχ ηνπ είδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία.  

H επαηζζεζία ησλ ΜΜΔ κε βάζε ηηο εμσγελείο νηθνλνκηθέο πηέζεηο είλαη 

απηαπφδεηθηε, γηα λα κπνξέζεη κηα ΜΜΔ λα είλαη βηψζηκε θαη λα απνηειεί ηε βάζε 

αλάπηπμεο γηα ηελ επξχηεξε αγνξά δξάζεο ηεο, ζα πξέπεη ην επξχηεξν 

ρξεκαηνδνηηθφ πεξηβάιινλ, λα ηεο απνδίδεη ηνπο θαηάιιεινπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, 

φπσο αλαθέξεη ην 2006, ζε άξζξν ηνπ ν Berger A.N. .   

Οη Vos et al (2007) αλαθέξνπλ φηη ην κεγάιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνπο κέγεζνο, έλαληη ηνπ 

πιενλεθηήκαηνο ηνπο λα είλαη επέιηθηεο ιφγσ ηεο απιήο νξγαλσηηθήο ηνπο δνκήο πνπ 

ηηο θαζηζηά ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ κηθξά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δελ 

κπνξνχλ νη κεγάιεο. Απηά πνπ θπξίσο θάλνπλ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

επάισηεο είλαη ν κεγάινο αληαγσληζκφο, ε αξλεηηθή ηακεηαθή ξνή, ε θαθή 

αληηκεηψπηζε ησλ ρξεψλ, ε αξγή αλάπηπμε ή αθφκα θαη ε απνπζία απηήο, ε 

αλεπαξθήο απνγξαθή ειέγρνπ, ε θαθή δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ, ε 

ππνθεθαιαηνπνίεζε, ν θαθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ηέινο ηα πξνβιεκαηηθά 

ηηκνιφγηα πιεξσκψλ. Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη 

                                                 
2
 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, (2009), Δπξσπατθή Πχιε γηα ηηο ΜΜΔ,  http://www.sme-finance-

day.eu/?id=58 
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ην θξάηνο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα πξνζπαζνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ ηηο 

ΜΜΔ, λα ηηο εληζρχνπλ δειαδή κε νηθνλνκηθνχο πφξνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

εμαζθαιίδνπλ ηε βησζηκφηεηα ηνπο, κηαο θαη νη ΜΜΔ βνεζνχλ θαη επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 

Απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ Δπξσδψλε, έπεηηα απφ έξεπλα πνπ 

έθαλε ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ζε επηρεηξεκαηίεο κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ,  ην επηέκβξην ηνπ 2009.  

 

Πηγή: www.3comma14.gr, πιεξνθνξίεο δηαγξάκκαηνο, εθεκεξίδα Ναπηεκπνξηθή. 

Αμηνινγψληαο ηα παξαπάλσ πνζνζηά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη ΜΜΔ 

παξαηεξνχλ ηελ πειαηεία ηνπο λα κεηψλεηαη θαη βιέπνπλ ηνπο θαηαλαισηέο λα είλαη 

πεξηζζφηεξν ζπληεξεηηθνί. Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ, 

εληνπίδνληαη ζηελ έιιεηςε πειαηείαο κε πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 28% θαη ζηε 

δπζθνιία πξφζβαζεο ζην δαλεηζκφ, κε πνζνζηφ 17%. Όπσο θαίλεηαη νη δπζκελείο 

ζπλζήθεο ησλ ΜΜΔ γηα ηελ πξφζβαζή ηνπο ζην δαλεηζκφ είλαη ζέκα πνπ ηηο 

πξνβιεκαηίδεη ζεκαληηθά θαη δεη ελφςεη νηθνλνκηθήο θξίζεο, κηαο θαη θαίλεηαη φηη νη 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ πιήζνο πξνυπνζέζεσλ θαη λα έξζνπλ αληηκέησπεο 

κε ηε γξαθεηνθξαηία θαη δηάθνξεο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο, ελψ κάιινλ δε θαίλεηαη 

http://www.3comma14.gr/
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λα είλαη θαηάιιεια ελεκεξσκέλεο γηα ηηο ππάξρνπζεο κνξθέο. Ο αληαγσληζκφο, ην 

θφζηνο παξαγσγήο,  αθνινπζνχλ κε 14% θαη 9% αληίζηνηρα.  

ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα αλαθεξζψ ζηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία βάζε ησλ 

νπνίσλ ην θξάηνο κπνξεί θαη ζηεξίδεη ηηο ΜΜΔ. Σα ρξεκαηνδνηηθά απηά εξγαιεία 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, εδψ ζα εζηηάζνπκε θπξίσο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα, παξνπζηάδνληαο ζπλνπηηθά ηα δηαζέζηκα 

είδε ρξεκαηνδφηεζεο αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνζδίδνπλ, κε ζηφρν λα 

δηαπηζηψζνπκε αλ είλαη εθηθηφ λα ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε ηνπο αιιά θαη πξνζζήθε 

πεξεηαίξσ εξγαιείσλ.  

χκθσλα κε ηνπο Beck et al (2006)  έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ρξεκαηνδφηεζεο 

είλαη ηα δάλεηα κε θξηηήξην ην ζθνπφ θαη ηε δηάξθεηα. πγθεθξηκέλα  ε δηάξθεηα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απηήο ηεο κνξθήο, εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

πξννξίδεηαη. Οη βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο αθνξνχλ δάλεηα γηα θεθάιαηα 

θίλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηξέρνπζεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ε δηάξθεηα απνπιεξσκήο απηψλ ησλ δαλείσλ είλαη έσο είθνζη 

ηέζζεξηο (24) κήλεο.  

Οη εληζρχζεηο απηέο δίλνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο θαη πνιιέο θνξέο ην θξάηνο ιεηηνπξγεί 

σο εγγπεηήο. Σα ζπγθεθξηκέλα δάλεηα έρνπλ σο πιενλέθηεκα φηη είλαη 

απηνξεπζηνπνηνχκελα, κε ηελ έλλνηα φηη ηα ελεξγεηηθά πνπ αγνξάδνληαη απφ ηνπο 

δαλεηδφκελνπο, κέζσ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ, πσινχληαη θαη 

δεκηνπξγνχλ εηζξνή κεηξεηψλ πνπ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ χςνπο ηνπ δαλείνπ θαη ησλ 

ηφθσλ, ηθαλή λα εμνθιήζεη απηφ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν πξφβιεκα 

εζηηάδεη ζην φηη φηαλ απηά δίλνληαη, ρσξίο ζσζηή κειέηε ηεο νηθνλνκηθήο 

δπλαηφηεηαο ηνπ δαλεηνιήπηε, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ αδπλακία απνπιεξσκήο 

ηνπο θαη νπζηαζηηθά λα κεηαηξαπνχλ απφ νηθνλνκηθή ελίζρπζε, ζε νηθνλνκηθφ βάξνο. 

ηελ Διιάδα είλαη θαλφλαο ε ρνξήγεζε δαλείσλ λα γίλεηαη κφλν κε εγγχεζε, ψζηε 

λα ειαηηψλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ν θίλδπλνο κε εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο, ζε 

πεξίπησζε ηακεηαθήο αδπλακίαο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε, κέζα απφ απαηηήζεηο ηεο 

εηαηξείαο θαηά ησλ πειαηψλ ηεο δηεμάγεηαη είηε κε ελερπξίαζε απηψλ, νπφηε ε 
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εηαηξεία ιακβάλεη δάλεην απφ ην δαλεηζηή, είηε κε πψιεζε, νπφηε ε εηαηξεία 

ιακβάλεη κεηξεηά. 

Πέξαλ απηψλ, νη ΜΜΔ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε ρακειφηνθα 

δάλεηα, κε εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, απφ ην «Δηδηθφ Κεθάιαην» πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ 197/1/28-7-66 ΑΝΔ. Σα θεθάιαηα απηά πξνέξρνληαη απφ 

δέζκεπζε πνζνζηνχ ησλ θαηαζέζεσλ ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

θαη απαηηνχλ ιηγφηεξεο εμαζθαιίζεηο. Δίλαη φκσο πνιχ δχζθνιν λα ρνξεγεζνχλ απφ 

ηηο ηξάπεδεο, επεηδή δελ απνθνκίδνπλ κεγάια θέξδε. Οπζηαζηηθά είλαη έλα 

ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν ζε αδξάλεηα. 

Μηα άιιε πεξίπησζε ρξεκαηνδφηεζεο ηελ νπνία αλαθέξεη ν Dr. Dimitrios F. 

Kenourios (2003), είλαη απηή πνπ έρεη ζεζκνζεηεζεί θαη απφ ην Διιεληθφ δεκφζην 

θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή ηξάπεδα θαη αλαθέξεηαη θπξίσο ζε βηνηερλίεο. 

χκθσλα κε απηήλ νη ηξάπεδεο επηδνηνχλ ηελ ΜΜΔ απφ ηα ίδηα δηαζέζηκα ηφζν γηα 

θεθάιαην θηλήζεσο φζν θαη γηα πάγηεο εγθαηαζηάζεηο.  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα πνπ  πξνσζεί ζήκεξα ε  Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ 

ππνβνήζεζε ησλ ΜΜΔ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαπηπρζνχλ ζην έληνλα 

αληαγσληζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ, είλαη ν ζεζκφο ησλ Δηαηξεηψλ Ακνηβαίσλ 

Δγγπήζεσλ (ΔΑΔ) ν νπνίνο πξνζθέξεη κηα ιχζε γηα ηηο ΜΜΔ πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο  

δπλάκεηο, αιιά θαη ηνπο θαλφλεο  ηεο αγνξάο.   

Οη ΔΑΔ έρνπλ θχζε θαη πξννξηζκφ θαζαξά επαγγεικαηηθφ, απνβιέπνπλ ζηελ 

εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ησλ κειψλ ηνπο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη 

ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο ζπλππεπζπλφηεηαο, αιιειεγγχεο θαη ακνηβαηφηεηαο ησλ 

κειψλ ηνπο. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπο είλαη ε παξνρή εγγχεζεο ππέξ ησλ ΜΜΔ-κειψλ 

ηνπο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηηο ηξάπεδεο. 

Δπηπιένλ, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ζηήξημεο ησλ ΜΜΔ, ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζε πιήξε ρξεκαηνδνηηθή θάιπςε απφ ηε πιεπξά ηνπ θξάηνπο, είλαη ν 

λφκνο «Πεξί θηλήηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο», Ν.849/78. Δίλαη κεγάιε ε ζπνπδαηφηεηα ηεο λνκνζεηηθήο 

απηήο ξχζκηζεο γηα ηελ ρψξα, απνηειεί ην θιεηδί ηεο νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλεο 

αλάπηπμεο θαη πξνβιέπεη ηελ δσξεάλ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα 



 
 

9 

 

πάγησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θηήξηα, κεραλήκαηα θαη ινηπφ εμνπιηζκφ. Πξνβιέπεη 

επίζεο θαη ηελ θαηαβνιή πνζνζηνχ επί ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

εθφζνλ γίλεη δαλεηζκφο. Αθφκε πξνβιέπεη ηελ κε θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ γηα κηα 

πεληαεηία απφ ηελ ιήμε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ, είλαη δειαδή έλαο έκκεζνο 

ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο.  

Μνξθέο δαλεηζκνχ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη νη πξνθαηαβνιέο απφ ηνπο 

πειάηεο κηαο επηρείξεζεο, αιιά θαη νη κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο. Θα ήηαλ ελ 

κέξεη ιάζνο λα ραξαθηεξίζνπκε ηηο πξνθαηαβνιέο σο δάλεην, κε απηή θαζεαπηή ηελ 

έλλνηα ηνπ δαλείνπ, φκσο ζίγνπξα νη πξνθαηαβνιέο δηεπθνιχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ ΜΜΔ θαη απνηεινχλ θάπνηα κνξθή δαλεηζκνχ. Οη 

πξνθαηαβνιέο, είλαη ρξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία θαηαβάιινληαη απφ πξηλ, πξν-

θαηαβνιέο. πλεπψο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη έλαο επηρεηξεκαηίαο πξν-

ιακβάλνληαο κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ απφ ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο ηνπ ή ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ, βειηηψλεη ηελ εηθφλα ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ειεπζεξψλνληαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη δηεπθνιχλεηαη ε θάιπςε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά 

θαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ ειιεληθή αγνξά είλαη έλα κέξνο ηεο νηθνλνκίαο πνπ 

ρσιαίλεη θαη παξά ην γεγνλφο λα δηεπθνιχλεη ηηο επηρεηξήζεηο, πνιιέο θνξέο 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Μεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο ζεσξνχληαη  ηα αμηφγξαθα, 

ηα νπνία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ επηρεηξεκαηία πνπ ηηο εθδίδεη λα πιεξψζεη ζηνλ 

πξνκεζεπηή – θνκηζηή ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη κέζσ ελφο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, κε εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθή. 

Κάηη ηέηνην δεκηνπξγεί επθνιίεο γηα θάζε επηρεηξεκαηία θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

κηα κνξθή δαλεηζκνχ, αθνχ δεκηνπξγνχλ ρξήκα ρσξίο λα ππάξρεη ηε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή. Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα είζπξαμεο ηνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ λσξίηεξα απφ ηελ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία, δεκηνπξγψληαο έλα 

ραξηνθπιάθην επηηαγψλ. Βέβαηα επηβαξχλεη κε έμνδα ηξαπέδεο ηνλ θνκηζηή. Μπνξεί 

δειαδή ν θνκηζηήο λα εηζπξάμεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ, ρσξίο θαλ απηφ λα είλαη ζίγνπξν 

φηη ν εθδφηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαζέζεη ζην κέιινλ. Σν πνζφ ησλ 

κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά ηνπο ηειεπηαίνπο 

κήλεο αλέξρεηαη ζηα 360δηο επξψ. Αλαθέξσ ζπγθεθξηκέλα φηη θαη νη επηρεηξεκαηίεο 
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ησλ ΜΜΔ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, αιιά θαη νη 

ηξάπεδεο ζηελ έθδνζε κπινθ επηηαγψλ, εηδηθά ελφςεη νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά 

θπξίσο πξηλ απφ απηήλ. Κάζε επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα έρεη πξνβιέςεη ηνλ 

ελδερφκελν  θίλδπλν πνπ κπνξεί λα επέιζεη θέξνληαο ηνλ ίδην, ηελ επηρείξεζή ηνπ, 

αιιά θαη ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξα ζε δπζκελή ζέζε. Δλδερνκέλσο απηφο λα ήηαλ έλαο 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ζήκεξα ε ρψξα καο αληηκεησπίδεη κεγάια νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα.  

Ο ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ  

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, είλαη ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο. Μνινλφηη ζηηο κέξεο καο 

δηαηίζεληαη πιήζνο κνξθψλ ζχγρξνλσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ε νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ 

παξαθάησ, θαίλεηαη φηη γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο νη δχν θαηεγνξίεο ηνπ  απινχ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ εμαθνινπζνχλ λα παίδνπλ ζεκαίλνληα ξφιν. Οη θαηεγνξίεο 

ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ είλαη ηα δάλεηα Κεθαιαίνπ Κίλεζεο θαη ηα 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα. 

ΓΑΝΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ – Πξφθεηηαη γηα κία βξαρππξφζεζκε κνξθή 

δαλεηζκνχ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα θεθάιαηα θίλεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Όηαλ ιέκε θεθάιαην θίλεζεο, νπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζηελ αλάγθε ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηε βειηίσζεο ηεο ξεπζηφηεηάο ηεο. Οη ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ ηα 

δάλεηα Κεθαιαίνπ Κίλεζεο κέζσ ησλ αλνηθηψλ δαλείσλ θαη ησλ αιιειφρξεσλ 

ινγαξηαζκψλ. Σα πνζνζηά ρξεκαηνδφηεζεο είλαη δηαθνξεηηθά ηελ εθάζηνηε θνξά, 

αλάινγα κε ηελ «νηθνλνκηθή εηθφλα» θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη φκσο 

ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ην πνζφ κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ην 100% ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Με ηα αλνηθηά δάλεηα παξέρεηαη ζην δαλεηνιήπηε έλα πηζησηηθφ 

φξην κέρξη ην νπνίν κπνξεί λα δαλείδεηαη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ε νθεηιή 

λα εμνθιείηαη κεξηθψο ή εμνινθιήξνπ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα εμνθιεί ην πνζφ 

ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. πλεπψο, κπνξεί θαη λα επαλαδαλείδεηαη 

ρξεκαηηθά πνζά, κέρξη ην πηζησηηθφ ηνπ φξην, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Σέηνηνπ 

είδνπο δάλεηα θπζηθά απαηηνχλ εμαζθαιίζεηο θαη εγγπήζεηο γηα λα ρνξεγεζνχλ, κε 

ελέρπξν επηηαγψλ ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο, πξνζσπηθέο εγγπήζεηο θ.α., ελψ, 

κηαο θαη ε δηάξθεηα απνπιεξσκήο είλαη κηθξφηεξε, ην επηηφθηφ ηνπο είλαη ζπλήζσο 

πςειφηεξν απφ απηφ ησλ Μαθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ θαη δηαθέξεη απφ επηρείξεζε ζε 

επηρείξεζε θαη απφ ηξάπεδα ζε ηξάπεδα. 
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ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ – Πξφθεηηαη γηα κία καθξνπξφζεζκε κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο (κεηαμχ 3 έσο θαη 30 ρξφλσλ), γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 

επηρείξεζεο γηα επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ.  

Γάνεια για επαγγελμαηική ζηέγη – Απνηεινχλ ιχζε γηα ηελ αλάγθε ησλ ΜΜΔ γηα 

ηελ απφθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηέγεο. Σν πνζνζηφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

αλέξρεηαη κέρξη θαη ζην 100% θαη ην πνζφ παξέρεηαη είηε εθάπαμ είηε ηκεκαηηθά θαη 

ε δηάξθεηά ηνπο κπνξεί λα μεθηλά απφ 3 θαη λα θηάζεη ηα 30 έηε. Σα επηηφθηα 

πνηθίινπλ θαη θπκαίλνληαη ζήκεξα (2010) κεηαμχ 1,97% θαη 7,25%, πιένλ 

πεξηζσξίνπ κεηαμχ 1,50% θαη 4,75%
3
, αλάινγα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα. Οη 

παξαπάλσ ηηκέο επηβαξχλνληαη κε ηελ εηζθνξά ηνπ Ν.128/75 θαηά 0,6% θαη θαηά 

0,12% γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα (αιηεία, γεσξγία θηι.).  εκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα 

ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο απνηειεί ην γεγνλφο ηεο πεξηφδνπ ράξηηνο δχν ρξφλσλ, 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ πιεξσκή κφλν ησλ ηφθσλ ή κηθξφηεξσλ δφζεσλ. 

Γάνεια για αγοπά πάγιος εξοπλιζμού – Πξφθεηηαη γηα δάλεηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ κηαο επηρείξεζεο γηα ηελ αγνξά κεραλεκάησλ, έπηπια, 

απηνθίλεηα, εμνπιηζκφ Ζ/Τ θηι. πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. Σν 

πνζνζηφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα θηάζεη θαη ην 100% ηεο αμίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ελψ ηα επηηφθηα ζήκεξα (2010) θπκαίλνληαη απφ 4,75% έσο 8,60% , 

πιένλ πεξηζσξίσλ θαηά πεξίπησζε, κε δηάξθεηα απνπιεξσκήο έσο θαη 15 έηε. Όπσο 

θαη ζηα δάλεηα γηα επαγγεικαηηθή ζηέγε ην επηηφθην επηβαξχλεηαη κε ηνλ Ν.128/75. Ζ 

δηαδηθαζία πνπ ζπλήζσο αθνινπζείηαη γηα ηελ εθηακίεπζε είλαη αληίζηνηρε κε απηήλ 

ησλ δαλείσλ γηα επαγγεικαηηθή ζηέγε, ζα πξέπεη φκσο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην 

εθάζηνηε ηηκνιφγην θαη ε εμέιημε ησλ αγνξψλ ηεο επηρείξεζεο.   

 

 

 

                                                 

3
 Tsig, Σξάπεδεο, Δπαγγεικαηηθή ηέγε, (2010), ζηε δηεχζπλζε 

http://www.tsig.gr/lang-el/banks/epaggelmatiki-stegi 
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ΝΔΑ ΔΠΗΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΗ ΜMΔ 

Σα έηε πνπ δηαλχνπκε απνηεινχλ νξφζεκν γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Οη 

παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο αιιαγέο έρνπλ επεξεάζεη ζεκαληηθά θάζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ, δεκηνπξγψληαο θηλδχλνπο αιιά θαη ζεκαληηθέο 

επθαηξίεο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Οη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί, αιιά θαη ην 

θξάηνο ζα πξέπεη λα εληζρχζνπλ ηηο ΜΜΔ, πξνθεηκέλνπ ε νηθνλνκία λα αξρίζεη λα 

«αλαζαίλεη». χκθσλα βέβαηα κε ζχκβνπινπο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη 

αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ δηαζηήκαηα πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ψζηε εθκεηαιιεπφκελεο ηηο επθαηξίεο θαη αμηνινγψληαο ηνπο 

θηλδχλνπο, λα είλαη ζε ζέζε λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζε πεξηφδνπο 

πςειήο αλάπηπμεο. 

Πνηθίια, ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ησλ ΜΜΔ βξίζθνληαη ζε ηζρχ, ηα νπνία 

ρξεκαηνδνηνχληαη θαη απφ εζληθνχο θαη απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο. Έρνπλ 

πξνδεκνζηεπηεί αξθεηά λέα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία δίλνπλ ηελ 

επθαηξία αλάπηπμεο ελφςεη νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο ΜΜΔ, νη νπνίεο νινέλα θαη 

αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα μεθχγνπλ απφ ηελ χθεζε.  

εκαίλνληα ξφιν γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ ΜΜΔ απνηειεί ην ΔΘΝΗΚΟ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) γηα ηα 2007-2013, έγγξαθν ην 

νπνίν αλαθέξεη ην πιάλν ησλ Σακείσλ ηεο Δ.Δ ζε εζληθφ επίπεδν, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα λέα δεδνκέλα ηεο νηθνλνκίαο. Ο θπξηφηεξνο ζηφρνο ηνπ ΔΠΑ είλαη ε 

αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο.  Μέζσ ηνπ ΔΠΑ ε Διιάδα εμαζθάιηζε ζεκαληηθφ 

αξηζκφ θνλδπιίσλ (20,4 δηο €) ηα νπνία ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ 

(ΔΚΣ) θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο. 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ(ΠΔΠ) - Υξεκαηνδφηεζε 

ΜΜΔ ζηνπο θιάδνπο ηνπ εκπνξίνπ, ηνπξηζκνχ, κεηαπνίεζεο θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ. Δπηδφηεζε έσο 65%, επελδχζεσλ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έσο 

300.000€ απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ franchise 

επηρεηξήζεσλ), νη νπνίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ 2 δηαρεηξηζηηθέο 

ρξήζεηο θαη απαζρνινχλ 50 εξγαδφκελνπο. Δπηπιένλ εληζρχνληαη νη λένη 
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επηρεηξεκαηίεο απφ 18-39 εηψλ θαη ε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα  κε επηδφηεζε 

60% επελδχζεσλ χςνπο 200.000€.    

ΔΞΔΛΗΟΜΑΗ 2009 & ΣΖΡΗΕΩ 2009 - Δπηδφηεζε 30% έσο 60%, επελδχζεσλ 

έσο 1.200.000€ γηα ήδε ππάξρνπζεο κεζαίεο, κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 

θαζψο θαη γηα θάπνηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη απφ ηηο αξρέο 

ηνπ 2005, κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε νη δηαρεηξίζηεθεο ρξήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα  

πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ λα  εκθαλίδνπλ ζεηηθή πνξεία. Δδψ λα ηνλίζνπκε φηη ε 

ρξεκαηνδφηεζε αθνξά επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

επηθξάηεηαο, κε κέζσ φξν θχθινπ εξγαζηψλ απφ 20.000€ έσο 2εθ. επξψ ηα ηξία 

ηειεπηαία έηε. 

ΠΡΩΣΟΣΤΠΩ 2009 – Δπηδφηεζε 50% έσο 60%, επελδχζεσλ απφ 30.000€ θαη 

50.000€ έσο 200.000€ γηα λέεο θαη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο αληίζηνηρα, πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ εηζαγσγή, επέθηαζε, δηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ θαη  ππεξεζηψλ 

κέζσ θαηλνηφκσλ-πξσηφηππσλ ηδεψλ, εθαξκφδνληαο δειαδή ηε γλψζε γηα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ, θαιχηεξσλ πξντφλησλ. ην πξφγξακκα νη δαπάλεο κέζσ Leasing 

απνξξίπηνληαη. Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε είλαη ε ιεηηνπξγία απφ έλα έσο 

5 έηε ησλ κηθξψλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, ελψ νη λέεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

ζπζηαζνχλ χζηεξα απφ ηελ πξνδεκνζίεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ, νη 

αλσηέξσ επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα κελ έρνπλ ππνβάιιεη παξαπάλσ 

απφ κία αίηεζε, φια ηα δηθαηνινγεηηθά, πξσηφηππα παξαζηαηηθά ηηκνιφγεζεο, Δ7, 

ππεχζπλεο δειψζεηο, επηζηνιέο ηξαπέδεο θηι. ζα πξέπεη λα θαηαζέηνληαη πξνο 

αμηνιφγεζε γηα έγθξηζε ή κε.   

ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ - ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ - Δπηδφηεζε έσο 

60%, επελδχζεσλ κέρξη 200.000€ γηα ΑΔ, ΟΔ, ΔΠΔ, ΔΔ  κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο 

ή θαη θάπνηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ κεηαπνηεηηθφ θιάδν. Οη αλσηέξσ 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα κελ έρνπλ ππνβάιιεη παξαπάλσ απφ κία 

αίηεζε, νη δαπάλεο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί θαη απφ άιιν πξφγξακκα, 

θαζψο επίζεο θαη λα κελ έρεη μεθηλήζεη ην έξγν πξηλ ηελ πξνδεκνζίεπζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  
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ΠΡΑΗΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2009 - Δπηδφηεζε απφ 30% έσο θαη 60%, αλάινγα κε 

ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο, επελδχζεσλ έσο 3εθ. επξψ γηα λέεο πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη αμηνπνίεζεο απνβιήησλ.  Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα πιεξνχλ ηεο πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ πξφγξακκα ΠΡΑΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ. 

Θα ήζεια εδψ λα ηνλίζσ, φηη κειεηψληαο δηάθνξα άξζξα δηαπίζησζα πσο κία 

πξάζηλε επηρείξεζε έρεη λα απνθνκίζεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. Ζ ζσζηή 

αμηνπνίεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε θπζηθψλ πφξσλ πξνεξρφκελσλ απφ ηε ρψξα καο, σο 

πξψηε χιε κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θάζε επηρείξεζεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηηο δαπάλεο ηεο. Σν ειιεληθφ θξάηνο αιιά θαη ε ΔΔ βιέπνπλ 

ζεηηθφηεξα ηελ έγθξηζε  κίαο ρξεκαηνδφηεζεο γηα κηα ΜΜΔ ε νπνία επελδχεη ζε έλα 

πξάζηλν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. ε πνιιέο ρψξεο ηεο ΔΔ κε αλεπηπγκέλε νηθνλνκία, 

νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί ρνξεγνχλ δάλεηα κε επλντθφηεξνπο φξνπο ζε 

ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξεκαηίεο.   

ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 2009 – Υξεκαηνδφηεζε απφ 50% έσο 60% επηρεηξήζεσλ 

γηα κεηεγθαηάζηαζή ηνπο ζε επηρεηξεκαηηθέο πεξηνρέο, κε χςνο επέλδπζεο ζε πάγηα ή 

άπιεο επελδχζεηο έσο θαη 300.000€. Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη 

αληίζηνηρεο φισλ ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ, ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδνπλ θεξδνθνξία θαηά ηα ηξία ηειεπηαία έηε ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο 

επίζεο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο, Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο, 

γηα κεηεγθαηάζηαζε απηψλ ζε ΒΗΠΔ (Βηνκ. Πεξηνρέο), ΒΗΠΑ, ΒΗΟΠΑ (Βηνκ. 

Πάξθα), Σερλφπνιεηο ή θαη ζε άιιεο κνξθήο ΒΔΠΔ (Βηνκ. Δπηρεηξεκαηηθέο 

Πεξηνρέο).  

ΣΔΜΠΜΔ – Σν Σακείν Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ είλαη 

κία ΑΔ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 2004, κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηε ζηήξημε ησλ ΜΜΔ, πνπ απαζρνινχλ ππαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ έσο 50 άηνκα. Σν ΣΔΜΠΜΔ, θαιχπηεη ηηο αλάγθεο γηα θεθάιαηα θίλεζεο, 

παξέρεη εγγπήζεηο γηα ηα δάλεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ 

αλάπηπμε ησλ ΜΜΔ, θαζψο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δαλεηζηνχλ κεγαιχηεξα 

ρξεκαηηθά πνζά ζε αλαινγία κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη απνηειεί ην 

ζπλδεηηθφ θξίθν ηξάπεδαο θαη επηρείξεζεο. Οη κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο θαίλεηαη 
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λα ζεσξνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν ην ΣΔΜΠΜΔ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, φπσο παξαηεξνχκε ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα. 

 

Πηγή: Σακείν Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ επηρεηξήζεσλ. 

Σν ΣΔΜΠΜΔ ρσξίδεηαη ζε δχν θάζεηο σο εμήο: ε θάζε Α΄ (ιήμε 08/04/09) ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αθφξα ηελ εγγχεζε θαη επηδφηεζε ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ γηα άηνθα 

θεθαιαία θίλεζεο πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ Β΄ 

θάζε αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ΜΜΔ θαη ηελ επθνιφηεξε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, κε επλντθφηεξνπο 

φξνπο. Υξεκαηνδνηείηαη έσο θαη 30% ηνπ Μ.Ο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, κε χςνο δαλείνπ απφ έσο θαη ηηο 350.000€ ζηελ 

Α΄ θάζε θαη έσο 125.000€ ζηε Β΄ θάζε. Ζ δηάξθεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θηάλεη έσο 

3 έηε. Σν Σακείν Δγγπνδνζίαο δελ εγγπάηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ δαλείνπ πνπ έρεη 

ρνξεγεζεί απφ ηελ ηξάπεδα, αιιά κέξνο απηνχ. Σν πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

εγγπάηαη θαηά 80% απφ ην ΣΔΜΠΜΔ, ελψ γηα ην ππφινηπν 20% νη πεξηνξηζκέλνπ 

χςνπο εμαζθαιίζεηο θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα. Σν επηηφθην γηα ηα δάλεηα πνπ 

αθνξνχλ ην ΣΔΜΠΜΔ είλαη δεδνκέλν θαη νξίδεηαη σο ην επηηφθην Euribor + ην 

spread + ηελ εηζθνξά ηνπ Ν.128/75 θαηά 0,6% θαη θαηά 0,12% γηα ηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα (αιηεία, γεσξγία θηι.).  Θα πξέπεη θπζηθά λα πιεξνχληαη πιήζνο 

πξνυπνζέζεσλ γηα λα εγθξηζεί ε παξαπάλσ ρξεκαηνδφηεζε. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη 

λα παξνπζηάδεη ηξηεηή θεξδνθνξία, κε θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 10εθ.επξψ, ζα 
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πξέπεη απαξαηηήησο λα κελ έρνπλ ππνβάιιεη παξαπάλσ απφ κία αίηεζε, 

εμαηξνπκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο, 

αιηείαο, θηελνηξνθίαο θ.α. . Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Α΄ 

θαηεγνξίαο, επηρεηξήζεηο αλίθαλεο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο κέρξη ηψξα ππνρξεψζεηο 

ηνπο πξνο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη φζεο ζπκκεηείραλ ζηελ Α΄ θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, δελ δχλαηαη ε έληαμή ηνπο ζηε Β΄ θάζε. Βέβαηα νη εμαηξέζεηο απηέο 

απφ ην Ννέκβξε ηνπ 2009 αξρίδνπλ λα ειαρηζηνπνηνχληαη, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

θξάηνπο γηα ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη έμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, φπσο 

αλαθέξεη ζε άξζξν ηεο ε Πελειφπε Μεηξνχιηα
4
. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη ην χςνο 

πξνυπνινγηζκνχ γηα εγγπήζεηο απφ ην θξάηνο αλέξρεηαη ζηα 15δηο. επξψ, κε ηελ 

επέθηαζε ησλ εγγπήζεσλ γηα φισλ ησλ εηδψλ ηηο επηρεηξήζεηο (πάλσ απφ 500.000 

επηρεηξήζεηο). Σν ΣΔΜΠΜΔ πιένλ ζα αλαιάβεη απνθιεηζηηθά λα θαιχπηεη ηελ 

παξνρή δαλείσλ γηα απνπιεξσκή ρξεψλ ησλ ΜΜΔ πξνο ην δεκφζην θαη ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία. Μέρξη ζηηγκήο ην ΣΔΜΠΜΔ πξνζθέξεη πξντφληα πνπ αθνξνχλ 

εγγπήζεηο γηα ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη γηα πξάμεηο πξνεμφθιεζεο 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, ζε ηξάπεδεο γηα ρνξεγήζεηο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ζε 

ηξάπεδεο γηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα ζηνπο ηδηνθηήηεο θα. . Σα πξνγξάκκαηα ηνπ 

ΣΔΜΠΜΔ, πνπ αθνξνχλ πθηζηάκελεο ή λεντδξπζέληεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, γηα εγγπήζεηο ζε βξαρππξφζεζκν ή καθξνπξφζεζκν 

δαλεηζκφ  είλαη ηα αθφινπζα: 

ΣΔΜΠΜΔ 1-04: Δγγπνδνζία γηα ηελ ίδξπζε κηθξψλ ή ηελ αλάπηπμε λέσλ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ιηγφηεξν απφ 3 έηε. 

ΣΔΜΠΜΔ 2-04: Δγγπνδνζία γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ 3 έηε.   

ΣΔΜΠΜΔ 3-04: Δγγπνδνζία γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν 

απφ 3 έηε.   

ΣΔΜΠΜΔ 4-04: Δγγπνδνζία κηθξνδαλείσλ πνιχ κηθξψλ λεντδξπζέλησλ ή κε 

επηρεηξήζεσλ.   

ΣΔΜΠΜΔ 5-04: Δγγπνδνζία γηα εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο, κεηαβηβάζεηο κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ.   

                                                 
4
 Μεηξνχιηα Πελειφπε, (02/11/2009), Αιιάδνπλ άξδελ ηα θξηηήξηα γηα έληαμε ΜΜΕ ζην ΣΕΜΠΜΕ, 

Ζιεθηξνληθή εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα ΔΞΠΡΔ. 
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ΣΔΜΠΜΔ 6-06: Δγγπνδνζία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (Leasing) κηθξψλ θαη πνιχ 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ κε 

πψιεζε – επαλεθκίζζσζε (sale and lease back) θαη απηψλ πνπ αθνξνχλ εμαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

ηα πιαίζηα ηεο ζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο ησλ ΜΜΔ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην 

Μάξηην ηνπ 2010 αλαθνηλψζεθαλ απφ ηελ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο δχν λέα έθηαθηα 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία είλαη εγγπεκέλα απφ ην ΣΔΜΠΜΔ, κε ρακειφ επηηφθην, πνπ 

ζα εληζρχζνπλ ηφζν ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο, φζν ην θξάηνο θαη 

ηα αζθαιηζηηθά ηακεία.  

Γάνεια για ηην εξόθληζη θοπολογικών και αζθαλιζηικών ςποσπεώζευν – 

Πξφθεηηαη γηα ρακειφηνθα δάλεηα, ζπλνιηθνχ χςνπο 1δηο. επξψ, πνπ φπσο 

πξνβιέπεηαη ζα ρνξεγεζνχλ ζε 100.000 ΜΜΔ. Πνιιέο επηρεηξήζεηο εμαηηίαο ηεο 

αδπλακίαο ηνπο λα εμνθιήζνπλ ηηο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο, 

έραζαλ θαη ηε δπλαηφηεηα θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.  Σα 

αλαθεξφκελα δάλεηα αθνξνχλ ηελ θάιπςε απηψλ ησλ νθεηιψλ έσο 80%, νθεηιέο νη 

νπνίεο δελ εμνθιήζεθαλ κέρξη θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010. Σν χςνο ηνπ 

ρνξεγνχκελνπ πνζνχ θηάλεη ηηο 100.000€, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ηνπ ππαιιειηθνχ 

πξνζσπηθνχ, κε ρξνληθή δηάξθεηα 6 έηε θαη δχν ρξφληα πεξίνδν ράξηηνο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα απνζθνπεί ζηε δηνρέηεπζε ηνπ ρξήκαηνο απζηεξά εθεί πνπ 

απαηηείηαη θαη ζπλεπψο ην πνζφ ηνπ δαλείνπ απηνκάησο ζα πξνσζείηαη ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηηο εθνξίεο. Καηά ζπλέπεηα νη ΜΜΔ επαλαθηνχλ ηε 

θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ηνπο ελεκεξφηεηα θαη απνθηνχλ θαη πάιη ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη θπξίσο κπνξνχλ λα είλαη 

επηιέμηκεο απφ ην ζρέδην λφκνπ  «Ρχζκηζε Δπηρεηξεκαηηθψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ 

Οθεηιψλ πξνο ηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα, Γηαηάμεηο γηα ηελ Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ 

Οηθνλνκηθήο πκπεξηθνξάο θαη άιιεο Γηαηάμεηο»
5
, φπσο απηφο ςεθίζηεθε ζηε 

Βνπιή ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010. Σν πξφγξακκα αθνξά ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήζεηο 

θάζε λνκηθήο κνξθήο, νπνηνπδήπνηε θιάδνπ, λεντδξπζείζεο ή πθηζηάκελεο, πνπ 

απαζρνινχλ κέρξη 50 άηνκα ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ θαη θαηά ηελ ηειεπηαία ρξήζε ν 

θχθινο εξγαζηψλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθ. επξψ, κε εμαίξεζε ηηο ιεγφκελεο 

πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη απηέο πνπ ζπκκεηείραλ ή ζπκκεηέρνπλ ζηηο Α΄ θαη Β΄ 

θάζεηο ηνπ ΣΔΜΠΜΔ. 

                                                 
5
 ρέδην Νφκνπ, (2010), ζηε δηεχζπλζε http://www.ypoian.gr/?p=469  
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Γάνεια για ηην κάλςτη δαπανών αγοπάρ ππώηυν ςλών, εμποπεςμάηυν, 

ςπηπεζιών και άλλυν άςλυν αγαθών –  ηηο κέξεο καο είλαη γεγνλφο φηη πιήζνο 

επηρεηξήζεσλ βξίζθνληαη ζε δεηλή ζέζε, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο πνπ ηηο 

θαζηζηά παζεηηθέο θαη αλήκπνξεο λα θαιχςνπλ ηηο πξσηαξρηθέο ηνπο αλάγθεο γηα ηελ 

αγνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο θαη φισλ εθείλσλ ησλ αγαζψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θαζπζηέξεζε ησλ πιεξσκψλ 

θαη λα αληηκεησπηζηεί ελ κέξεη ην πξφβιεκα ησλ κεηαρξνλνινγεκέλσλ αθάιππησλ 

επηηαγψλ, νη ΜΜΔ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ρακειφηνθα δάλεηα, κε ηελ 

εγγχεζε ηνπ ΣΔΜΠΜΔ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο 

θαη ηε βειηίσζεο ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα δάλεηα ζπλνιηθνχ χςνπο 1δηο. 

επξψ θαη  εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη λα είλαη ε 

31/12/2011. Σν πνζφ ηνπ δαλείνπ ζα πξνσζείηαη γηα ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ πξνο 

ηνπο πξνκεζεπηέο, βάζε ησλ λφκηκσλ ηηκνινγίσλ. Οη ΜΜΔ κπνξνχλ λα θαηαβάινπλ 

αηηήζεηο γηα ρξεκαηηθά πνζά απφ 5.000€ έσο θαη 300.000€, κε πνζνζηφ θάιπςεο ησλ 

νθεηιψλ 80% θαη δηάξθεηα  6 εηψλ κε δχν ρξφληα πεξίνδν ράξηηνο. Οη πξνυπνζέζεηο 

θαη νη εμαηξέζεηο γηα ηελ έληαμε ησλ ΜΜΔ ζην πξφγξακκα είλαη θνηλέο κε εθείλεο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηα δάλεηα γηα ηελ εμφθιεζε ησλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. 

 

JEREMIE –  Σνλ Ηνχλην ηνπ 2007 πνιιά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, κέζα ζ’ απηά θαη ε 

Διιάδα, ππέγξαςαλ ζχκβαζε ρξεκαηνδφηεζεο, πξνθεηκέλνπ νη ΜΜΔ λα έρνπλ 

επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο (π.ρ. Venture Capital), 

λα ηνπο παξέρνληαη εγγπήζεηο θαη γεληθφηεξα λα δαλείδνληαη κε επλντθφηεξνπο φξνπο 

ζε ζρέζε κε απηνχο ηεο εθάπαμ ρξεκαηνδφηεζεο. Σν λέν απηφ ρξεκαηνδνηηθφ 

εξγαιείν, θαινχκελν σο JEREMIE - Joint European Resources for Small and 

Medium sized Enterprises (Κνηλνί Δπξσπατθνί πφξνη γηα ηηο πνιχ κηθξέο έσο κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο), έρεη ζθνπφ ηε ηφλσζε ησλ ΜΜΔ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, κε έκθαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ ζε πεξηνρέο 

κηθξήο ή πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπο. To JEREMIE 

απνηειεί έλα κέζν γηα δηαξθή ρξεκαηνδφηεζε, ζε αληίζεζε κε ηηο επηρνξεγήζεηο γηα 

ηηο ΜΜΔ, νη νπνίεο είλαη εθάπαμ. Σν λέν απηφ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν παξέρεη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ηερληθή ππνζηήξημε. Σν JEREMIE θαιχπηεη επξχ 

θάζκα πξντφλησλ, πην ζπγθεθξηκέλα θαιχπηεη κηθξνπηζηψζεηο ηξαπεδψλ, παξέρεη 
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εγγπήζεηο, ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ησλ επηρεηξήζεσλ, θεθάιαηα αλάιεςεο πςεινχ 

θηλδχλνπ θ.α. . 

Σν JEREMIE έρεη ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Revolving - Αλαθχθισζε: ρξεκαηνδνηνχληαη επελδχζεηο κε ηζρπξφ 

πνιιαπιαζηαζηηθφ ζπληειεζηή, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη κε ηελ απνπιεξσκή 

κέξνπο ηνπ δαλείνπ, ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαθπθιψλεη θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί μαλά ηα θνλδχιηα, ψζηε ηα λα επελδχεη ζε λέν ηνκέα. πλεπψο, 

απμάλνληαη ηα ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα θαη νη ΜΜΔ επλννχληαη πεξηζζφηεξν, 

ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα ησλ επηδνηήζεσλ.   

 Leverage - Μφριεπζε: είλαη δπλαηή ε κφριεπζε θνλδπιίσλ απφ ηελ ΔΣΔπ θαη 

απφ άιινπο επελδπηέο, δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ δαλείσλ κε πξνζέιθπζε 

ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ, κε απνηέιεζκα ηελ κεγαιχηεξε πξνζέιθπζε ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ. 

 Sources of funding - Πεγέο θεθαιαίσλ: δηαηίζεληαη νη πφξνη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΣΔπ, πξνζειθχεηαη ε ζπκκεηνρή 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα (Σακείν Υαξηνθπιαθίνπ, φπνπ παξέρνληαη 

επηπξφζζεηα θεθάιαηα απφ άιινπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο θνξείο, θαζψο επίζεο 

ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα κε κνξθή ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ ηδησηηθφ 

ή δεκφζην ηνκέα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ). 

 Fund of funds – Γηαρείξηζε θεθαιαίσλ: Σακείν Υαξηνθπιαθίνπ JEREMIE. 

Σα θνλδχιηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΜΜΔ κέζσ ηνπ JEREMIE 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ηε βηνκεραλία, ηηο βηνινγηθέο 

επηζηήκεο, ηελ ηερλνινγία θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηελ επέθηαζε ησλ ήδε 

ππαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ θ.α.. Ζ ρξεκαηνδφηεζε αθνξά επηρεηξήζεηο πνπ 

απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδφκελνπο θαη εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ην πνιχ 

50εθ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο κηθξέο, <50 εξγαδφκελνη θαη εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 

<10εθ. θαη ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, <10 εξγαδφκελνη θαη εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ <2εθ. . 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην παξαπάλσ εξγαιείν, ήηαλ απαξαίηεηε ε ζχζηαζε 

Σακείνπ Υαξηνθπιαθίνπ JEREMIE, ηνπ νπνίνπ ηε δηαρείξηζε αλέιαβαλ δηάθνξνη 
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ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί
6
 θαη ην ΔΣΑΔ (Δπξσπατθφ Σακείν Δπελδχζεσλ). Ζ 

απνξξφθεζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ γίλεηαη κέζσ ηνπ Σακείνπ Υαξηνθπιαθίνπ. 

Γηα θάζε ρψξα έρνπλ νξηζηεί εζληθνί θαη πεξηθεξεηαθνί αληηπξφζσπνη, νη νπνίνη λα 

κεηαθέξνπλ ηα θεθάιαηα πνπ δηαηίζεληαη γηα ην JEREMIE ζε ινγαξηαζκφ JEREMIE. 

Έπεηηα, επηιέγνληαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθά νη ελδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ρξεκαηνδνηνχλ, πξνσζνχλ ηα θεθάιαηα ζηηο 

ΜΜΔ.  Ζ εθάζηνηε δηαρεηξηζηηθή αξρή, ην Δπελδπηηθφ πκβνχιην, κπνξεί λα επέκβεη 

θαη λα επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο ηνπ Σακείνπ Υαξηνθπιαθίνπ.  

ΤΓΥΡΟΝΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΣΩΝ ΔΠΗΥΗΔΡΖΔΩΝ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΩΖ – LEASING – Δίλαη ε ζχκβαζε ε νπνία 

θαηαξηίδεηαη κεηαμχ ηεο εηαηξίαο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing) θαη ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ κηζζσηή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εηαηξία leasing, παξαρσξεί 

έλαληη κηζζψκαηνο ζηνλ κηζζσηή ηε ρξήζε αθηλήηνπ ή πάγηνπ εμνπιηζκνχ ή 

απηνθηλήηνπ, ην νπνίν αγφξαζε κε ππφδεημή ηνπ θαη ην νπνίν πξννξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά γηα επαγγεικαηηθή ηνπ ρξήζε θαη παξέρεη ζηνλ κηζζσηή ην δηθαίσκα 

είηε λα αγνξάζεη ην αθίλεην είηε λα αλαλεψζεη ηε κίζζσζε γηα νξηζκέλν ρξφλν
7
. 

Απνηειεί ηελ ηαρχηεξε θαη απινχζηεξε δηαδηθαζία έλαληη άιισλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

Αληηθείκελν ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (sale and lease back), κπνξεί επίζεο λα είλαη 

αθίλεην πνπ αγφξαζε πξνεγνπκέλσο ε εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο απφ ηνλ 

κηζζσηή, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ην λφκν δελ κπνξεί λα είλαη ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο. Ζ ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο βάζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ είλαη 

ηξηεηήο (3εηήο). 

Σν sale and lease back δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα εθκεηαιιεπηεί 

ζεκαληηθά θεθάιαηα πνπ παξακέλνπλ δεζκεπκέλα ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ παγίσλ πνπ έρεη 

ζηελ θπξηφηεηα ηεο ε επηρείξεζε. H πψιεζε θαη επαλακίζζσζε (Sale and Lease 

Back) είλαη κηα κνξθή ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing) πνπ αθνξά ζηελ πψιεζε 

αθηλήηνπ απφ επηρείξεζε ζε εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κηζζψζεσο θαη ζηελ ζπλέρεηα 

ηελ κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ ζηελ ίδηα επηρείξεζε (κηζζσηήο). Σν Leasing είλαη απφ ηα 

                                                 
6
 Οξγαληζκνί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, ζρεηηθά κε ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο ΔΔ (θαλνληζκφο (EK) 

αξηζ. 1083/2006 θαη θαλνληζκφο εθαξκνγήο αξηζ. 1828/2006) 
7
 LEASING, Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΗ Αζελψλ, Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ 

ηδεψλ ΣΔΗ Αζήλαο.  
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ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία πνπ ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ε ΜΜΔ, αθνχ ε ζέζε ηεο 

απαηηεί ζπλερή επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη αληαγσληζηηθή. 

ηα πιενλεθηήκαηα απηνχ ην ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ζπγθαηαιέγνληαη: ε αχμεζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο δίλεηαη ζηελ επηρείξεζε ε δπλαηφηεηα 

επηινγήο ηνπ πην ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ, ε εμνηθνλφκεζε θεθαιαίσλ, δελ 

επηβαξχλνληαη κε ραξηφζεκν, ηα θνξνινγηθά νθέιε, ηα κηζζψκαηα ζεσξνχληαη 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πνπ εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ κηζζσηή – 

επελδπηή,  άκεζε απφθηεζε παγίσλ, βειηηψλεηαη ε ξεπζηφηεηα θαη ε εηθφλα ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ, δηφηη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ δελ εκθαλίδεηαη ζηα 

ζηνηρεία ηνπ Παζεηηθνχ.   

Δηαηξίεο πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο αθίλεηα απνζβεζκέλα ή ζε πνιχ κηθξή αμία ζε 

ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή ηνπο αμία (είηε κε βάξε είηε ειεχζεξα), 

ρξεζηκνπνηνχλ ην sale and lease back πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ ξεπζηφηεηα απφ ην 

πάγην ελεξγεηηθφ ηνπο, εθκεηαιιεπφκελεο ηελ ππεξαμία ηνπο, θαζψο θαη λα 

απνθηήζνπλ θεθάιαην θίλεζεο κνληκφηεξνπ ραξαθηήξα. Με ην sale and lease back νη 

εηαηξείεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ην αθίλεηφ ηνπο ρσξίο λα ράζνπλ ηε 

ρξήζε ηνπ κέρξη ην ηέινο ηεο ζχκβαζεο, νπφηε θαη απηφ ζα επαλέιζεη ζηελ 

θπξηφηεηά ηνπο. 

FACTORING – Ζ δηαδηθαζία ηνπ Factoring απνηειεί κηα δξάζε ρξεκαηνδφηεζεο 

ΜΜΔ. πγθεθξηκέλα ε επηρείξεζε εθρσξεί, αληί ζπγθεθξηκέλεο ακνηβήο, ηηο 

κειινληηθέο ηεο απαηηήζεηο απφ ηνπο πειάηεο ηεο ζε κηα άιιε επηρείξεζε  πνπ 

αλαιακβάλεη ηελ είζπξαμε  απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

επηρείξεζε απνθηά θεθάιαην θίλεζεο ρσξίο λα επηβαξχλεηαη θαη λα ζηξαθεί ζηνλ 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Ο Factor ηππηθά θαη νπζηαζηηθά  ρξεκαηνδνηεί ηελ εθάζηνηε 

επηρείξεζε, θαζψο επίζεο κπνξεί λα πξνζθέξεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ ππεξεζίεο 

ζηελ επηρείξεζε - πειάηε ηνπ, λα ειέγρεη ηε θεξεγγπφηεηα ησλ πειαηψλ, 

παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, πξνο απνθπγήλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη 

επηζθαιψλ πειαηψλ. Ο φγθνο ηεο αζθαιηζκέλεο πίζησζεο βαζίδεηαη ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ηξάπεδαο επί ησλ θπθινθνξνχλησλ ελεξγεηηθψλ θαη εηδηθφηεξα θαηά 

ησλ πειαηψλ, απνζεκάησλ ή άιισλ εγγπήζεσλ. Σν Factoring δηαθξίλεηαη ζε εγρψξην, 

δηεζλέο, κε θαη ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο, εκπηζηεπηηθφ θαη κε, factoring γηα 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ρσξίο ρξεκαηνδφηεζε, factoring κέζσ αληηπξνζψπνπ θαη 

factoring ηξηεκεξνχο ζπλεξγαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα κε καθξεγνξνχκε αλαιχνληαο 
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νξηζκνχο ησλ επηκέξνπο κνξθψλ, ζα επηθεληξσζνχκε ζηα νθέιε ησλ ΜΜΔ απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο. Ο Factor αμηνινγεί ηε ζρέζε κεηαμχ 

πξνκεζεπηή θαη αγνξαζηή, ν νπνίνο αγνξάδνληαο θαη πξνεμνθιψληαο εκπνξηθέο 

απαηηήζεηο εθηηκά ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Μεηψλεηαη ινηπφλ ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη νη επηζθαιείο πειάηεο κηαο επηρείξεζεο, πξνβιήκαηα 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, εηδηθά ζε επνρή ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Με ην factoring 

βειηηψλεηαη ε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο απειεπζεξψλεηαη θεθάιαην 

θίλεζεο απφ ηελ επί πηζηψζεη απαίηεζε ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ 

ηηκνινγίνπ. πλεπψο βειηηψλεηαη ε απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, κεηψλεηαη ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, αθνχ πιένλ ν Factor έρεη αλαιάβεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε, ηνκείο πνπ απαηηνχλ πςειφ θφζηνο. Σέινο, βειηηψλεηαη ε εηθφλα 

ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη εληζρχεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα. χκθσλα κε άξζξν ζηελ 

εθεκεξίδα CAPITAL.gr, (2010)
8
 νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο ΜΜΔ ελδηαθέξνληαη λα 

βειηηψζνπλ ηε ξεπζηφηεηά ηνπο κέζσ ηνπ factoring. 

FORFAITING  –  Ζ δηαδηθαζία ηνπ forfaiting είλαη αθφκα κηα ρξεκαηνδνηηθή 

κνξθή εμαγσγψλ, ε νπνία βνεζά κηα επηρείξεζε λα εληζρχζεη ηεο ζέζε ηεο ζηελ 

αγνξά. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία απνηειεί ηε πξνεμφθιεζε γξακκαηίσλ, 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ή άιισλ αμηφγξαθσλ, εθρψξεζε απαηηήζεσλ, ζηε δηεζλή 

ρξεκαηαγνξά  ρσξίο δηθαίσκα επαλεθρψξεζεο. Ο Forfaiter πξνεμνθιεί αμηφγξαθα 

γηα ηνλ ίδην, κε ζθνπφ ην θέξδνο απφ ηνπο ηφθνπο, κηαο θαη ε αγνξά γίλεηαη ρσξίο 

επηβάξπλζε απφ ηνλ πξνεμνθιεηηθφ ηφθν, αλαιακβάλνληαο ηνλ επηηνθηαθφ, 

πηζησηηθφ, πνιηηηθφ θίλδπλν. 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ – VENTURE CAPITAL 

χγρξνλε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο εμαγσγηθέο 

ρξεκαηνδνηηθέο δξάζεηο. Με ηνλ φξν Δπηρεηξεκαηηθφ Κεθάιαην νλνκάδνληαη δηεζλψο 

ηα καθξνπξφζεζκα θεθάιαηα ηα νπνία επελδχνληαη ζε θαηλνχξηεο ή λέεο 

επηρεηξήζεηο, απφ εηδηθέο επελδπηηθέο εηαηξείεο, αιιά θαη απφ ηδηψηεο, θαη ηα νπνία 

πεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηνπ θηλδχλνπ. πγθεθξηκέλα, ε εηδηθή επελδπηηθή εηαηξεία 

πξνζθέξεη θεθάιαηα κε θίλδπλν ζπκκεηέρνληαο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

επηρείξεζεο, απνθηψληαο κεηνρέο (ζε πνζνζηφ ζπλήζσο 30%), ελψ ζπγρξφλσο ε 

                                                 
8
 Νέλα Μαιιηάξα, (19/05/2009), ην factoring ζηξέθνληαη νη επηρεηξήζεηο γηα ξεπζηόηεηα, Ζιεθηξνληθή 

εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα Capital. 
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εηαηξεία θαηλνηνκηθνχ θεθαιαίνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξάζρεη 

ζπκβνπιέο ζηελ επηρείξεζε ζε ζέκαηα ηερληθά, νξγαλσηηθά, εκπνξηθά θαη    

ρξεκαηνδνηηθά.  

Σν   θεθάιαην   επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ δηαθέξεη  απφ  ηε δαλεηαθή 

ρξεκαηνδφηεζε, επεηδή ν επελδπηήο ζπκκεηέρεη ζηνλ θίλδπλν φπσο θαη ν 

επηρεηξεκαηίαο, ν νπνίνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη εγγπήζεηο θαζψο ζε 

πεξίπησζε πηψρεπζεο ε εηαηξία Venture Capital δε δηεθδηθεί ην πνζνζηφ ηεο 

επέλδπζεο. Ζ εηαηξεία απνβιέπεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θεξδψλ ή ζε κνξθή 

κεξηζκάησλ ή ζε καθξνρξφληεο απνδφζεηο επί ηνπ θεθαιαίνπ ζε κνξθή θεξδψλ απφ 

ηελ απνηίκεζε ησλ κεηνρψλ.  

ΘΔΡΜΟΚOIΣΗΓΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ – BUSINESS INCUBATORS – 

Απνηεινχλ εηαηξίεο νη νπνίεο γηα 3 έσο 5 έηε, απνθηψληαο πνζνζηφ απφ ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην λεντδξπζέλησλ επηρεηξήζεσλ, αλαιακβάλνπλ  λα παξέρνπλ εμνπιηζκφ, 

ππνδνκέο, επηρεηξεκαηηθέο ζπκβνπιέο θαη γεληθψο πιήζνο ππνζηεξηθηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ε κηθξή επηρείξεζε κπνξεί λα θάλεη αζθαιέζηεξα 

ηα πξψηα ηεο βήκαηα θαη λα αλαπηπρζεί γξεγνξφηεξα. ηφρνο ησλ Incubators γηα ηηο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ ζα έρνπλ απνθηήζεη ζσζηέο ππνδνκέο, είλαη λα βειηηψζνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή εηθφλα ηνπο, λα αλαπηπρζνχλ, λα είλαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο 

θαη λα ζπκβάινπλ ζηε ζεηηθή πνξεία ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο θαη κειινληηθά λα 

είλαη ηθαλέο θαη επηιέμηκεο γηα έγθξηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ κεγαιχηεξεο ηάμεσο. 

Πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη ην πξντφλ λα είλαη ελδηαθέξνλ, λα 

ππάξρεη πιήξεο, θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη ηέινο νη επηρεηξεκαηίεο λα 

δηαζέηνπλ θάπνηα ζρεηηθή εκπεηξία θαη δηνηθεηηθά πξνζφληα. 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΗ ΑΓΓΔΛΟΗ – BUSINESS ANGELS – Δίλαη κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο θαηά ηελ νπνία έκπεηξνη ηδηψηεο επελδχνπλ ζε λεντδξπζέληεο ή 

θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο , δηαζέηνληαο ηα θεθάιαηα ηνπο, ηηο γλψζεηο ηνπο ζε ΜΜΔ, 

ηαπηφρξνλα φκσο κπνξεί θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γ. Ο ΔΟΜΜΔΥ (Διι. 

Οξγαληζκφο ΜΜΔ) ζε ζπλεξγαζία κε ηα ΚΔΣΑ Αηηηθήο (Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο 

θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο) δεκηνχξγεζαλ έλα δίθηπν ην νπνίν θέξλεη ζε επαθή 

επελδπηέο θαη ΜΜΔ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην Business Angles.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ο
  

ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΈΡΔΤΝΑ 

ΚΟΠΟ ΣΖ ΈΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Πξνθεηκέλνπ λα αθνπγθξαζηνχκε θαιχηεξα ηε ζρέζε  ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο ρξεκαηνδνηήζεσλ δηεμήρζε έξεπλα, ηεο νπνίαο 

ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ.  

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη αξρηθά λα νξηζηεί πνην είλαη ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

θαη έπεηηα ηα επηκέξνπο εξεπλεηηθά ζηνηρεία πνπ ζα νδεγήζνπλ ζην αξρηθφ 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα είλαη θαηά 

πφζν νη κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ΜΜΔ θαη πφζν κάιινλ 

ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Με βάζε απηφ ην εξψηεκα θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο δηακνξθψζεθε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο 

θπξίσο θιεηζηνχ ηχπνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε ζε επηρεηξήζεηο κε 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ, έσο 250 εξγαδφκελνπο θαη βάζε ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, έσο 43εθ. επξψ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν 

Απξηιίνπ – Μαΐνπ 2010, ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. Θα ήζεια εδψ λα αλαθέξσ, 

βαζηδφκελε ζηελ ηπραία δεηγκαηνιεςία, φηη ην δείγκα ζα απνηεινχληαλ απφ 50 ζε 

αξηζκφ ΜΜΔ ηεο Αζήλαο. Ξεθηλψληαο γηα ηελ εχξεζε ησλ ΜΜΔ θαη ζε επηθνηλσλία 

κνπ κε γλσζηή εηαηξεία παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ελεκεξψζεθα φηη ζα 

είλαη αξθεηά δχζθνιν λα απαληεζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην, 

εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο ζχγρπζεο πνπ επηθξαηεί ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ο 

ηξφπνο ζπιινγήο ησλ απαληήζεσλ έγηλε είηε έρνληαο πξνζσπηθή επαθή κε ηελ 

επηρείξεζε, επηζθεπηφκελε δειαδή ε ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη ζεκεηψλνληαο ηηο 

απαληήζεηο πνπ ρξεηαδφκνπλ, είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο. Πξάγκαηη, αληηκεηψπηζα κεγάιε δπζθνιία ζηε ζπιινγή 

πνζφηεηαο ησλ απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηε 

ζσζηή δηεμαγσγή ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, ζπλεπψο ζα αθνινπζήζεη πνηνηηθή θαη 

φρη ηφζν πνζνηηθή αλάιπζε, κε ειάρηζηεο αλαθνξέο ζε πνζνζηά.  
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ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΤΡΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΈΡΔΤΝΑ 

Οη πξψηεο εξσηήζεηο αθνξνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε εξσηψκελεο 

επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ην κέγεζφο ηεο, ηνλ αξηζκφ ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζνχκε φηη απεπζπλφκαζηε ζε ΜΜΔ 

θαη ην εξσηεκαηνιφγην είλαη έγθπξν. 

Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ν ζρνιηαζκφο ζρεηηθά 

ηηο απαληήζεηο ησλ ΜΜΔ θαη ηελ αλάιπζε απηψλ. 

Δπώηηζη: Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηωλ παξαθάηω κνξθώλ δαλεηζκνύ, 

δάλεηα γηα θεθάιαηα θίλεζεο, καθξνπξόζεζκα δάλεηα γηα επαγγεικαηηθή ζηέγε-πάγην 

εμνπιηζκό, αλνηθηνί ινγαξηαζκνί πξνκεζεπηώλ, πξνθαηαβνιέο πειαηώλ, 

κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο, νθεηιέο πξνο ην δεκόζην (από θόξνπο-ηέιε ΦΠΑ θηι.), 

νθεηιέο πξνο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο, επηδνηνύκελα δάλεηα (ΣΕΜΠΜΕ θ.α.), ζηα 

μέλα θεθάιαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε επηρείξεζή ζαο; 

Οη πεξηζζφηεξνη κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο θαίλεηαη λα ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηα δάλεηα γηα θεθάιαηα θίλεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Με 

αξθεηά κηθξφηεξν πνζνζηφ αθνινπζνχλ νη επηρεηξεκαηίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

αλνηθηνχο ινγαξηαζκνχο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα γηα 

επαγγεικαηηθή ζηέγε ή επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ. Αθνινπζνχλ κε κηθξή δηαθνξά νη 

κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο θαη νη πξνθαηαβνιέο απφ ηνπο πειάηεο, ελψ ηα 

επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη θπξίσο ην ΣΔΜΠΜΔ, ελψ θαίλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθά ρξήζηκν ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν ζπγθέληξσζε ρακειφ πνζνζηφ ζε ζρέζε 

κε ηηο ππφινηπεο κνξθέο δαλεηζκνχ. Θα κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη 

επηρεηξεκαηίεο είηε δελ ην γλσξίδνπλ, είηε δελ πιεξνχλ ην πιήζνο ησλ πξνυπνζέζεσλ 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζπλεπψο νη φξνη γηα ηελ αλαθεξφκελε 

ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα επαλεθηηκεζνχλ απφ ηνπο θνξείο.  

Δπώηηζη: Πνηνο είλαη θαηά κέζν όξν, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ν ιόγνο μέλα πξνο 

ίδηα θεθάιαηα ζηελ επηρείξεζή ζαο, δείθηεο δαλεηαθώλ θεθαιαίωλ; 

Ο δείθηεο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ππνινγίδεηαη εάλ ην ζχλνιν ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

θαη βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο δηαηξεζεί κε ην ζχλνιν ησλ 
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ίδησλ θεθαιαίσλ, ζπκπεξαζκαηηθά κειεηψληαο ην κέγεζνο ηνπ δείθηε κπνξεί θαλείο 

λα έρεη εηθφλα γηα ην ρξένο ηεο επηρείξεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ 

φηη νη πεξηζζφηεξεο ΜΜΔ είραλ δείθηε πνπ θπκαίλνληαλ απφ 0,1 κέρξη θαη 2 ελψ 

ππήξραλ θαη θάπνηεο κε αξθεηά κεγάιν δείθηε γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ην κεγάιν 

κέγεζνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Να ζεκεηψζνπκε φηη ππήξραλ θαη 

επηρεηξήζεηο κε αξθεηά κηθξφ δείθηε θαη ελψ ε εηθφλα ηνπ ρξένπο θαίλεηαη 

βειηησκέλε ζε ζρέζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο, είλαη φκσο επίθνβν λα πξνθχςνπλ 

δεκηέο θαη ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε δε ζα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηα ίδηα θεθάιαηά ηεο.  Απφ ηελ άιιε κεξηά ηα παξαπάλσ 

κεγέζε θαίλνληαη λα είλαη αξθεηά κηθξά γηα ηηο ΜΜΔ, κηαο θαη φζν κηθξφηεξνο είλαη 

ν δείθηεο, ηφζν ιηγφηεξν είλαη νη ππνρξεψζεηο (καθξνπξφζεζκεο - βξαρππξφζεζκεο) 

ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο.  

Δπώηηζη: Ση πνζνζηό ηωλ θεξδώλ ζαο επελδύεηε ζηελ επηρείξεζή ζαο; 

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαπάλσ εξψηεζεο πξνθχπηεη φηη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξεκαηηψλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν επελδχεη ην πνιχ κέρξη 20% ησλ θεξδψλ ηεο ζηελ επηρείξεζε ηνπο. 

Διάρηζηεο ήηαλ νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επελδχνπλ κεγάιν πνζνζηφ ησλ θεξδψλ 

ηνπο ζηελ επηρείξεζε. Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε φηη 

νη ΜΜΔ δε βαζίδνληαη ηδηαίηεξα ζηελ απηνρξεκαηνδφηεζε γηα λα πξνβνχλ ζε 

επελδχζεηο θαη ζπλεπψο θαίλεηαη πφζν αλαγθαία είλαη ε επθνιφηεξε πξφζβαζή ηνπο 

ζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα λα αλαπηπρζνχλ θαη λα γίλνπλ αληαγσληζηηθέο. 

Δπώηηζη: Πνηνο είλαη θαηά κέζν όξν, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ν ιόγνο 

απνζεκαηηθά πξνο κεηνρηθό θεθάιαην ηεο επηρείξεζήο ζαο, δείθηεο 

απηνρξεκαηνδόηεζεο; 

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο παξνπζίαζαλ δείθηε απφ 0 κέρξη 1 ελψ κηθξφηεξν 

πνζνζηφ παξνπζίαζε δείθηε κεγαιχηεξν ηνπ 2,5 – 3. πλεπψο, βιέπνπκε φηη νη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα απηνρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο 

φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν επλντθφηεξν είλαη ην απνηέιεζκα γηα ηελ 

απηνρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο, αθνχ ζα βαζίδνληαη ζηελ επάξθεηα ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ, ρσξίο λα θαηαθεχγνπλ ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη αλαδήηεζε μέλσλ 

θεθαιαίσλ. πλεπψο νη πεξηζζφηεξεο ΜΜΔ έρνληαο κηθξφ δείθηε 
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απηνρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα ζεσξνχλ αλαγθαία ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, ηνλ 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Σν παξάδνμν εδψ ζα ήηαλ λα παξαηεξεζεί ζε επηρεηξήζεηο έλαο 

κεγάινο δείθηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο θαη παξάιιεια ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο. 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ εξψηεζεο κε απηά ηεο εξψηεζεο πνπ 

αθνξά ην ιφγν ησλ μέλσλ πξνο ηδίσλ θεθαιαίσλ αληηιακβαλφκαζηε φηη ζηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ επηρεηξεκαηηψλ ππήξμε θάπνηα ζχγρπζε.  Παξφιν πνπ 

δειψλνπλ κηθξφ δείθηε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, νη ίδηεο δειψλνπλ ηαπηφρξνλα 

πξφβιεκα ζηελ απηνρξεκαηνδφηεζή ηνπο.  

Δπώηηζη: Πνηνο είλαη θαηά κέζν όξν, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ν ιόγνο ηνπ ζπλόινπ 

ηωλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεωλ πξνο ην ζύλνιν ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο επηρείξεζήο ζαο, 

δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο; 

Οη πεξηζζφηεξεο ΜΜΔ δήισζαλ δείθηε δαλεηαθήο επηβάξπλζεο απφ 0 κέρξη 1. Έλαο 

κεγάινο δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο δείρλεη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα μέλα 

θεθάιαηα δηφηη δελ επαξθνχλ ηα ίδηα θεθάιαηά ηεο. ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ν 

δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ήηαλ κηθξφηεξνο απφ απηφλ ηεο 

απηνρξεκαηνδφηεζεο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη ΜΜΔ είηε δε γλσξίδνπλ ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, είηε γλσξίδνπλ αιιά δελ ρξεκαηνδνηνχληαη, θαη 

αξθνχληαη ζηελ ζπληεξεηηθή πνιηηηθή θαη ηα ίδηα θεθάιαηα. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ 

ινγηθφ εάλ ν δείθηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνέθππηε πςειφο κε 

ηζρπξή θεθαιαηαθή επάξθεηα, γεγνλφο ην νπνίν δε θάλεθε ζηα απνηειέζκαηα. 

πκπεξαζκαηηθά, νη εξσηεζέληεο είηε δελ αληηιήθζεθαλ ζσζηά ηα εξσηήκαηα 

δίλνληαο ιαλζαζκέλα κεγέζε, είηε ιφγσ ηεο ζχγρπζεο πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο έξεπλαο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έδσζαλ ςεπδή ζηνηρεία.  

Δπώηηζη: Αμηνινγήζηε ηελ πξόζβαζε ζηελ ελεκέξωζε ηωλ κηθξνκεζαίωλ 

επηρεηξήζεωλ γηα ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ ηηο αθνξνύλ; 

Αμηνινγψληαο ηηο απαληήζεηο ησλ ΜΜΔ ζρεηηθά κε ην πφζν εχθνιε ζεσξνχλ ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο γηα φια ηα πξνγξάκκαηα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, ζα ιέγακε φηη θαίλνληαη λα κε ηα γλσξίδνπλ φζν ζα 

ήζειαλ. Οη πεξηζζφηεξεο βαζκνιφγεζαλ κε βαζκφ θάησ ηνπ κεηξίνπ ηελ πξφζβαζε 

ζηελ ελεκέξσζε γηα ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη έλαο γεληθφο κέζνο φξνο θπκαίλεηαη 

γχξσ ζην 3 κε άμνλα απφ ην 1-ειιηπψο έσο ην 7-πιήξσο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη 
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κάιινλ δελ ρξεζηκνπνηνχλ πνιιά απφ ηα λέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη ηε βαζηθή 

πεγή ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απνηειεί ε απηνρξεκαηνδφηεζε. Οη επηρεηξήζεηο ινηπφλ 

πσο είλαη δπλαηφ λα γίλνπλ αληαγσληζηηθφηεξεο θαη λα αλαπηπρζνχλ φηαλ δελ 

γλσξίδνπλ πνπ ζα βξνπλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία αιιά θαη πνην απφ απηά ηνπο 

«ηαηξηάδεη» πεξηζζφηεξν; 

Δπώηηζη: Σα ηξαπεδηθά ζηειέρε θαηά ηε γλώκε ζαο είλαη αξθεηά ελεκεξωκέλα ώζηε 

λα ζαο πιεξνθνξήζνπλ γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο ρξεκαηνδόηεζεο; 

ε απάληεζε ηεο παξαπάλσ εξψηεζεο ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ απνξηψλ θαη ηελ 

ιεπηνκεξή ελεκέξσζε ησλ ΜΜΔ γηα ηηο ππάξρνπζεο ρξεκαηνδνηήζεηο, ηα πξάγκαηα 

θαίλεηαη λα κελ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ βαζκνινγεί κέηξηα ηελ ελεκέξσζε απφ ηα ηξαπεδηθά ζηειέρε γηα ηηο 

δηάθνξεο ρξεκαηνδνηήζεηο κε κέζν φξν πεξίπνπ 4 κε άμνλα απφ ην 1-θαζφινπ έσο ην 

7-εμαηξεηηθά. 

Δπώηηζη: Πόζν ηθαλνπνηεκέλε/νο είζηε από ηηο δηάθνξεο κνξθέο ρξεκαηνδόηεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηε; 

ε απάληεζε ηεο παξαπάλσ εξψηεζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ΜΜΔ δήισζε φηη 

είλαη ηθαλνπνηεκέλν ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ζε 

κέηξην βαζκφ. Τπήξραλ βέβαηα θαη επηρεηξήζεηο πνπ δήισζαλ ζρεηηθά 

ηθαλνπνηεκέλνη κε βαζκφ 5 απφ ηηο κνξθέο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη. 

Δπώηηζη: Πόζν απαξαίηεηε ζεωξείηε ηε ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρείξεζήο ζαο; 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα 

ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, ήηαλ ηα αλακελφκελα. ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νη 

ΜΜΔ βαζκνιφγεζαλ κε 7 – απφιπηα απαξαίηεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ 

αλάπηπμή ηνπο, ελψ ειάρηζηεο ήηαλ εθείλεο πνπ αμηνιφγεζαλ κε 4 ηελ αλαγθαηφηεηα 

γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη θακία δελ βαζκνιφγεζε κε βαζκφ θάησ ηνπ 4.  
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Δπώηηζη: Πνηεο ζύγρξνλεο κνξθέο ρξεκαηνδόηεζεο γλωξίδεηε θαη πνηεο 

ρξεζηκνπνηείηε; 

Οη πεξηζζφηεξνη κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο, αλ φρη φινη κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο 

θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ ην Leasing θαη ην Factoring. Με ρακειφηεξν πνζνζηφ 

αθνινπζεί ην Venture Capital θαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο έξρνληαη ην Forfaiting, νη 

Business Incubators θαη νη Business Angels. Δπηπιένλ νη ΜΜΔ θαίλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ην Leasing θαη έπεηηα ην Factoring. εκαληηθφ είλαη φηη 

ζρεδφλ κεδακηλφ πνζνζηφ δήισζε φηη ρξεζηκνπνηεί ηηο ππφινηπεο ζχγρξνλεο κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ κπνξεί λα ηηο έρεη αθνπζηά αιιά κάιινλ δε γλσξίδεη ηα νθέιε 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο επαξθψο. 

Δπώηηζη: Πνηεο επηδνηνύκελεο κνξθέο ρξεκαηνδόηεζεο γλωξίδεηε θαη πνηεο 

ρξεζηκνπνηείηε; 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

Αξρηθά είλαη ζεκαληηθφ φηη 3 ζηνπο 10 δήισζαλ φηη δελ γλψξηδαλ θακία απφ ηηο 

αλαθεξφκελεο επηδνηνχκελεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ πην δηαδεδνκέλε κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ην ΣΔΜΠΜΔ θαη αθινπζεί κε ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα (ΠΔΠ) θαη κε δηαθνξά ηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ. Δπηπιένλ 

νη 3 ζηηο 10 ΜΜΔ δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην ΠΔΠ θαη ην ΣΔΜΠΜΔ, ελψ θακία 

απφ ηηο εξσηψκελεο επηρεηξήζεηο δελ θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ππφινηπα 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ. Σν απνηέιεζκα θαίλεηαη ινγηθφ κηαο πνπ νη ίδηεο 

επηρεηξήζεηο πνπ δήισζαλ φηη δε γλσξίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα επηδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα, δήισζαλ θαη φηη δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. 

Δπώηηζη: Πόζν ρξνλνβόξα είλαη ε δηαδηθαζία κέρξη ηελ έγθξηζε ή κε γηα 

ρξεκαηνδόηεζε; 

Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαίλεηαη λα ζεσξείηαη 

ρξνλνβφξα απφ ηηο ΜΜΔ. Δπηρεηξήζεηο πνπ δήισζαλ φηη ε δηαδηθαζία κέρξη ηελ 

έγθξηζε είλαη κέηξηα ρξνλνβφξα, ζπκπιήξσζαλ φηη ην αθνχ εγθξίζεθε ε 

ρξεκαηνδφηεζε ε ρξνληθή δηάξθεηα κέρξη θαη ηελ εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ ήηαλ κηθξή. 

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο αμηνιφγεζαλ γεληθά ηε δηαδηθαζία αξθεηά ρξνλνβφξα 

ελψ ππήξμε πνζνζηφ πνπ δήισζε φηη ήηαλ εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα. πλεπψο, ην 
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πξφβιεκα έγθεηηαη πεξηζζφηεξν ζηε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

θαηάζεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ην εθάζηνηε δάλεην ή λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο εθάζηνηε ρξεκαηνδφηεζεο, παξά ζην ρξφλν απφ ηελ 

έγθξηζε κέρξη θαη ηελ εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ. Δπηπιένλ ζε εξψηεζε πνπ αθνξνχζε 

εάλ έρνπλ πξνβεί ζε αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα θάπνηα απφ ζηηο ζχγρξνλεο ή 

επηδνηνχκελεο κνξθέο, ε νπνία λα απνξξίθηεθε, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξεκαηηψλ απάληεζε αξλεηηθά.  

Δπώηηζη: Θεωξείηε όηη νη λέεο κνξθέο ρξεκαηνδόηεζεο είλαη εύθνια πξνζεγγίζηκεο 

γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο; 

Οη ΜΜΔ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο θαη κε κεγάιε απφθιηζε, δήισζαλ φηη νη 

λέεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο δελ είλαη εχθνια πξνζεγγίζηκεο θαη φηη ππάξρνπλ 

πιήζνο εμαηξέζεσλ, πεξηνξηζκψλ θαη πξνυπνζέζεσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε. Δπηπιένλ ζε αλάινγε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πφζν εχθνιε είλαη ε 

πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο ΜΜΔ, νη πεξηζζφηεξεο θξίλνπλ θαζφινπ 

εχθνιε ηελ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε, κε έλα κέζν φξν γχξσ ζην 2,5 κε άμνλα 

απφ ην 1-θαζφινπ έσο ην 7-πνιχ. 

 Δπώηηζη: Απεπζπλζήθαηε ζηελ ηξάπεδα γηα ρξεκαηνδόηεζε ιόγω α) νηθνλνκηθώλ 

δπζθνιηώλ – αύμεζε ξεπζηόηεηαο, β) επέθηαζεο –  αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζήο ζαο, γ) 

άιιν; 

 Απφ ηελ έξεπλα θαηά γξάθεθαλ νη απφςεηο ησλ ΜΜΔ ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο απεπζχλζεθαλ ζηελ ηξάπεδα γηα ρξεκαηνδφηεζε. Σν απνηέιεζκα έδεημε 

φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα επελδχζνπλ θεθάιαηα 

γηα ηελ επέθηαζε θαη αλάπηπμε ηεο  επηρείξεζήο ηνπο. Ληγφηεξνη κηθξνκεζαίνη 

επηρεηξεκαηίεο απάληεζαλ φηη ρξεηάδνληαη ηα θεθάιαηα απφ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δπζθνιίεο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ 

εηθφλα ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζήο ηνπο. 
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 Δπώηηζη: Θεωξείηε όηη κία κεγάιε επηρείξεζε έρεη δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε έλαληη 

κηαο κηθξνκεζαίαο ; 

ε απάληεζε ηεο παξαπάλσ εξψηεζεο νη 8 ζηνπο 10 ζεσξνχλ φηη νη ΜΜΔ έρνπλ 

δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε έλαληη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Παξαηεξείηαη ινηπφλ 

επλντθφηεξνο ηξφπνο κεηαρείξηζεο ησλ κεγάισλ θαη πνιιά ππνζρφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ΜΜΔ.  Καηά 

ζπλέπεηα θαηαλννχκε φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο απφ ηηο ηξάπεδεο 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζεί κηα ΜΜΔ, κε πςειφηεξα επηηφθηα απφ απηά ησλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη πεξηζζφηεξεο εμαζθαιίζεηο. Γεγνλφο παξάδνμν κηαο θαη 

ζα ήηαλ ινγηθφηεξν λα επλννχληαη πεξηζζφηεξν νη κεζαίεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, 

δηφηη νη αλάγθεο ηνπο είλαη κεγαιχηεξεο. 

Δπώηηζη: Γλωξίδεηε γηα πνηα από ηηο παξαθάηω ρξεκαηνδνηήζεηο βειηηώλεηαη, ππό 

πξνϋπνζέζεηο,  ε ξεπζηόηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ππάξρνπλ θνξνινγηθά νθέιε ; 

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απάληεζαλ ζσζηά ην Leasing ζηελ παξαπάλσ 

εξψηεζε. πλεπψο είλαη ζσζηά ελεκεξσκέλεο γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ην 

ζχγρξνλν απηφ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν. Παξφια απηά φπσο παξαηεξήζεθε 

παξαπάλσ ζε εξψηεζε γηα ην πνηεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ρξεζηκνπνηνχλ, πνιιέο 

απφ ηηο εηαηξείεο ν νπνίεο θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ ηα νθέιε, δήισζαλ ηαπηφρξνλα φηη 

δελ έρνπλ ζχκβαζε Leasing. 

Δπώηηζη: Καηά πόζν πηζηεύεηε όηη ε ΕΕ θαη ην ειιεληθό θξάηνο βιέπνπλ ζεηηθόηεξα 

κηα ΜΜΕ ε νπνία επελδύεη ζε έλα πξάζηλν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν, παξέρνληαο 

επλνϊθόηεξνπο όξνπο ζηε ρξεκαηνδόηεζε, (πξόγξακκα «ΠΡΑΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ») ; 

Οη κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο βαζκνιφγεζαλ θαηά κέζν φξν κε βαζκφ γχξσ ζην 4, 

κε άμνλα απφ ην 1-θαζφινπ έσο ην 7-εμαηξεηηθά. Σν απνηέιεζκα απηφ απνδεηθλχεη 

ηελ άγλνηα ηνλ επηρεηξεκαηηψλ γηα ην πξφγξακκα «ΠΡΑΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ» θαη 

ηνπο επλντθφηεξνπο φξνπο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ελφο πξάζηλνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη νη επηρεηξεκαηίεο 

βξίζθνληαη ζε ζχγρπζε ιφγσ ηεο δεδνκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο πνπ εξσηήζεθαλ, ελ 

κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζίγνπξα, δίρσο λα γλσξίδνπλ ην πξφγξακκα θξαηνχλ 

πην επηθπιαθηηθή θαη θαρχπνπηε ζηάζε.  
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Δπώηηζη: Mέζω ηνπ JEREMIE δηαηίζεληαη θνλδύιηα κε ρακειά επηηόθηα, εγγπήζεηο, 

θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο;  

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη δελ γλσξίδνπλ ηελ 

πεξίπησζε ηνπ JEREMIE. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη φηη παξφιν πνπ ην 

πξφγξακκα θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο 

ησλ ΜΜΔ, κάιινλ ε ελεκέξσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ είλαη ειιηπήο. 

 Δπώηηζη: ηελ πεξίπηωζε ηνπ ΣΕΜΠΜΕ ην επηηόθην είλαη δεδνκέλν θαη επηβαξύλεη 

κόλν ην Σακείν Εγγπνδνζίαο;  

Ζ ζσζηή απάληεζε ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε είλαη φηη φλησο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ΣΔΜΠΜΔ ην επηηφθην επηβαξχλεη κφλν ην Σακείν Δγγπνδνζίαο θαη είλαη δεδνκέλν, 

απφ ηελ Β’ θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο βέβαηα εκθαλίδνληαη νη επηβαξχλζεηο γηα ην 

δαλεηνιήπηε. Αμηνινγψληαο ηηο απαληήζεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ παξαηεξήζεθε φηη ζε 

πνζνζηφ πεξίπνπ 50% γλψξηδαλ φηη ππάξρνπλ επλντθφηεξνη φξνη ζε ζρέζε κε ην 

επηηφθην έλαληη άιισλ πξνγξακκάησλ. εκαληηθφ φκσο ήηαλ θαη ην πνζνζηφ εθείλσλ 

πνπ απάληεζαλ ιάζνο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε έρνληαο ελδερνκέλσο θαηαλνήζεη 

ιάζνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο ή έρνληαο ιάζνο πιεξνθφξεζε. Έλα 

πνζνζηφ θαηά πξνζέγγηζε ζην 16,7% απάληεζε φηη δελ γλψξηδε γηα ην επηηφθην ηνπ 

ΣΔΜΠΜΔ. Παξφιν πνπ απφ πξνεγνχκελε εξψηεζε ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο θαίλνληαλ λα είλαη ην ΣΔΜΠΜΔ, κάιινλ δελ είλαη μεθάζαξα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νθέιε ηνπ γηα ηηο ΜΜΔ. Σέινο, λα ζεκεησζεί φηη ππήξμε 

επηρείξεζε ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΣΔΜΠΜΔ θαη δελ έδσζε απάληεζε ζηελ 

εξψηεζε, θαζψο επίζεο θαη θάπνηεο νη νπνίεο απάληεζαλ ιάζνο, παξφιν πνπ 

δήισζαλ φηη γλσξίδνπλ αιιά θαη έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΣΔΜΠΜΔ, γεγνλφο 

πνπ απνδεηθλχεη φηη έρνπλ θαηαλνήζεη κεξηθψο ή ιάζνο ην πξφγξακκα απφ ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηνχληαη. 

Δπώηηζη: Θεωξείηε όηη νη αλάγθεο ηωλ κηθξνκεζαίωλ επηρεηξήζεωλ γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ επέθηαζή ηνπο είλαη αξθεηά θαηαλνεηέο θαη ππνινγίζηκεο από ηα 

ρξεκαηνπηζηωηηθά ηδξύκαηα; 

ε απάληεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ε αμηνιφγεζε ησλ ΜΜΔ ήηαλ ρακειφηεξε 

ηνπ κεηξίνπ. Βαζκνιφγεζαλ θαηά κέζν φξν κε βαζκφ γχξσ ζην 3, κε άμνλα απφ ην 1-
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θαζφινπ έσο ην 7-απφιπηα. Διάρηζηνη ήηαλ νη επηρεηξεκαηίεο πνπ βαζκνιφγεζαλ κε 

βαζκφ πάλσ απφ 4, ελψ νη πεξηζζφηεξνη βαζκνιφγεζαλ κε 3 θαη 2. Καηά ζπλέπεηα 

παξαηεξνχκε ηε δπζαξέζθεηα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηελ αλάγθε ηνπο γηα 

ηελ κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

θαη ηελ αλαζθάιεηά ηνπο γηα ην κέιινλ ζε θαηξνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Δπώηηζη: Θεωξείηε όηη νη ππάξρνπζεο κνξθέο ρξεκαηνδόηεζεο επαξθνύλ γηα ηελ 

αλάπηπμε κηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ; 

Πάλσ απφ ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ ΜΜΔ θξίλεη φηη νη ππάξρνπζεο κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο δελ επαξθνχλ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

βαζκνιφγεζαλ κε 2 ή 3 ηηο ππάξρνπζεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο ΜΜΔ ζηελ 

Διιάδα, κε άμνλα απφ ην 1-θαζφινπ έσο ην 7-αξθεηά. εκαληηθφ πνζνζηφ 

βαζκνιφγεζε κε 1 ηελ επάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ελψ ειάρηζηεο αμηνιφγεζαλ 

κε 6 θαη θακία δε ζεσξεί αξθεηέο ηηο δηάθνξεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ο
  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Δίλαη θνηλψο απνδεθηή ε άπνςε φηη ε επνρή πνπ δηαλχνπκε είλαη ε δπζθνιφηεξε 

νηθνλνκηθά φισλ ησλ επνρψλ, κεηά ηνλ 2
ν
 παγθφζκην πφιεκν. Οη ΜΜΔ είλαη εθείλεο 

πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη επηθέξεη ε νηθνλνκηθή θξίζε, 

παξφιν πνπ είλαη εθείλεο πνπ απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν «εξγαιείν» ηεο  

Διιεληθήο, αιιά θαη επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Σν πξφβιεκα ηεο πξφζβαζεο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ηα «αγθάζηα» 

γηα ηηο ΜΜΔ επηρεηξήζεηο. Οη αλάγθεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΜΜΔ πνηθίινπλ, 

ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα πνπ 

απηή εηδηθαχεηαη.  

Όπσο αλαθέξζεθαλ ζην 1
ν
 θεθάιαην νη κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο δε ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ ειάρηζηεο. Τπάξρνπλ πιήζνο πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, επηδνηνχκελεο ή 

κε, καθξνπξφζεζκα δάλεηα, δάλεηα γηα θεθάιαηα θίλεζεο θ.α., ζχγρξνλεο κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, λέα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. Παξφιν πνπ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ην θφζηνο θαίλεηαη πςειφ, ηα νθέιε απφ ηελ εθάζηνηε ρξεκαηνδφηεζε 

είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα θαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε πεξίπησζε ηφζν γηα ηνλ 

επηρεηξεκαηία φζν θαη γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ην θξάηνο. Δίλαη φκσο 

ζεκαληηθφ νη επηρεηξεκαηίεο λα απνθηήζνπλ ηε ζσζηή θαζνδήγεζε γηα λα επηιέμνπλ 

ην θαηαιιειφηεξν εξγαιείν ρξεκαηνδφηεζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζήο ηνπο. 

Φαίλεηαη φηη πνιιέο ΜΜΔ παξά ηελ χπαξμε πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ επηκέλνπλ λα ρξεκαηνδνηνχληαη κε απιφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Παξφια 

απηά, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ νη 3 ζηηο 4 επηρεηξήζεηο δελ πξνζέθπγαλ 

ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 θαη ε 1 ζηηο 2 έιαβε 

αξλεηηθή απάληεζε ζηελ αίηεζε γηα έθδνζε δαλείνπ
9
. Αμηνινγψληαο ηα παξαπάλσ 

επξήκαηα, θαίλεηαη ε ζχγρπζε θαη ν θφβνο ησλ ΜΜΔ γηα ην κέιινλ ηεο πνξείαο 

ηνπο, αιιά θπξίσο ε δπζθνιία ζηελ πξφζβαζε ηνπο ζηε ρξεκαηνδφηεζε. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ίζσο αθφκα δελ είλαη μεθάζαξνο ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη νη 

ζχγρξνλεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο αο πνχκε ην Leasing ζα 

                                                 
9
 Ηζηνζειίδα ηεο ΔΡΣ, (2010) 
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ήηαλ ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα επσθειεζεί ε ΜΜΔ απφ ηα θνξνινγηθά νθέιε κηαο θαη 

ζηνλ ηζνινγηζκφ ζα εκθαλίδνληαλ σο δαπάλε θαη φρη σο έμνδα, έλαληη ηνπ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, θαη ζπλεπψο ν ΦΠΑ εθπίπηεη. Βέβαηα, ην θφζηνο ζεσξείηαη 

πςειφ, φκσο αλ δπγίζνπκε ηα δεδνκέλα, ιάβνπκε ππφςε φηη ην επηηφθην είλαη 

ζηαζεξφ θαη κειεηψληαο ηηο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο, κπνξνχκε λα δηακνξθψζνπκε 

κηα ζχκβαζε πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζε, κε ηελ νπνία 

ζίγνπξα ζα επσθειεζεί. Αληίζηνηρα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε γηα ην ζεκαίλνληα 

ξφιν ησλ Factoring θαη Forfaiting, έλαληη ηνπ απινχ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. Μηα 

επηρείξεζε ε νπνία δελ είλαη ζε ζέζε λα ηεο εθρσξεζεί επηπιένλ δαλεηζκφο, εμαηηίαο 

αο πνχκε δαλείσλ πνπ ήδε ηξέρνπλ ζηα νπνία ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο έρνπλ ήδε 

κπεη σο εμαζθαιίζεηο, κε ην Factoring κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί. Οη Business 

Incubators θαζψο Business Angels, απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηηο 

λεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο κηαο θαη φπσο έρεη αλαθεξζεί αλαιακβάλνπλ λα 

ζπκβνπιεχζνπλ ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

θαηάζηαζε θαη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο. Δδψ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε 

φηη παξαηεξείηαη έιιεηςε ζηελ απφθηεζε Business Angels, φπσο θάλεθε ζηηο 

απαληήζεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ απφ ηελ έξεπλα θαη απφ ηηο ζπδεηήζεηο κνπ κε 

ηξαπεδηθά ζηειέρε δηαθφξσλ ηξαπεδψλ. Οη θαιψο ελεκεξσκέλνη, κνξθσκέλνη θαη 

έκπεηξνη επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ην θίλεηξν λα γίλνπλ Business Angels, 

γηα ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε ησλ ΜΜΔ, κέζσ ησλ ζπκβνπιψλ πνπ ζα παξέρνπλ. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά έρνπκε ην Venture Capital κε ην νπνίν θαη πάιη παξαρσξψληαο κηα 

ΜΜΔ κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην απνζθνπεί ζηελ γξήγνξε αλάπηπμή ηεο. Θα ήηαλ άηνπν 

θαηά ηελ άπνςή κνπ λα ζπγθξίλνπκε ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ 

ηνπο, ζίγνπξα βέβαηα νη ΜΜΔ ζα πξέπεη λα ζθέθηνληαη πην ζνβαξά ηε 

ρξεκαηνδφηεζε κε ηα ζχγρξνλα ρξεκαηνδνηηθά κέζα. Σν σθειηκφηεξν ζα ήηαλ λα 

θξίλνπκε ηηο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο κνξθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο, αλά πεξίπησζε θαη αλά ρξνληθή πεξίνδν, κε ζθνπφ ηε γξήγνξε 

αλάπηπμε ηεο θαη  ην θέξδνο. 

Σν θξάηνο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θαίλεηαη λα έρνπλ κεξηθψο αληηιεθζεί 

ηηο αλάγθεο ησλ ΜΜΔ, θαζψο δηαηίζεληαη πιήζνο επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ 

(ΔΠΑ, ΣΔΜΠΜΔ, JEREMIE) φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ ζην 1
ν
 θεθάιαην.  Λέσ 

κεξηθψο θαζψο κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ έξεπλα θαη 

απφ ζπλεληεχμεηο θαη ζπδεηήζεηο κε ηξαπεδηθά ζηειέρε, ην θξάηνο είηε θαίλεηαη 
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αδχλακν λα αληαπεμέιζεη ζηα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ελ κέζσ θξίζεο, είηε νη 

δηαδηθαζίεο θπινχλ κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο ηφζν γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 

φζν θαη γηα ην JEREMIE, είηε ηα θεθάιαηα απνξξνθνχληαη απφ ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο. Σν ειιεληθφ θξάηνο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ηνλ ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ, γηα εγγπήζεηο πνπ ζα παξέρνληαη ζε ΜΜΔ, νη νπνίεο ζα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ 

γηα λα επηηεπρζνχλ νη επελδχζεηο θαη ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο ζρέδηα.  ρεηηθά κε ην 

JEREMIE ζα ήζεια λα ζεκεηψζσ φηη πνιινί επηρεηξεκαηίεο δήισζαλ άγλνηα γηα ηελ 

χπαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο επίζεο θάπνηα ηξαπεδηθά ζηειέρε δπζθνιεχηεθαλ 

λα κνπ απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηνδφηεζε. Σν 

JEREMIE απνηειεί ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ησλ 

θαηλνηφκσλ ΜΜΔ. 

Όπσο θάλεθε νη κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο «δηςνχλ» γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ 

ησλ επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, κε ζθνπφ ηελ αλάθακςε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπο. Αλ θαλείο κειεηήζεη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη κηα 

επηρείξεζε έρνληαο πξφζβαζε ζηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα, ζα αληηιεθζεί πφζν 

ζεκαληηθά εξγαιεία κπνξνχλ γίλνπλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ΜΜΔ θαη θαη’ επέθηαζε 

γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. πλεπψο, ζεσξεηηθά ην πιήζνο ησλ 

επηδνηνχκελσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ είλαη κηα θαιή πξνζπάζεηα ε νπνία θαηαξξίπηεηαη 

ζηελ πξάμε. 

Ζ δπζθνιία ησλ ΜΜΔ ζηελ πξφζβαζε γηα ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί ηξνρνπέδε γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο. Δίλαη επξέσο γλσζηφ, ηo γεγνλφο ηεο έιιεηςεο 

ξεπζηφηεηαο αιιά θαη ην πξφβιεκα ηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΜΜΔ. Οη ΜΜΔ 

ζεσξνχλ φηη δελ έρνπλ ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε γηα ηηο ππάξρνπζεο 

ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ηηο ζεσξνχλ δχζθνια πξνζεγγίζηκεο, ιφγσ ησλ πνιιψλ 

εμαζθαιίζεσλ, πεξηνξηζκψλ θαη ησλ πςειψλ επηηνθίσλ. Έρεη παξαηεξεζεί ην 

θαηλφκελν ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα ζπκπεξηθέξνληαη πεξηζζφηεξν θηιηθά 

ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο ρνξεγψληαο δάλεηα κε ρακειφηεξν επηηφθην θαη κε 

επλντθφηεξνπο φξνπο , έλαληη ησλ ΜΜΔ. Οη ΜΜΔ έρνπλ ηελ άπνςε φηη κάιινλ ην 

θξάηνο θαη νη ηξάπεδεο δελ έρνπλ αληηιεθζεί ηηο κεγάιεο αλάγθεο ηνπο θαη φηη νη 

ππάξρνπζεο κνξθέο δελ επαξθνχλ, παξφιν πνπ νη ίδηεο θξίλνπλ απνιχησο 

απαξαίηεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη δεηνχλ θαιχηεξε θαη επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε.  
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Απφ ηελ άιιε κεξηά ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ βξεζεί ζε δεηλή ζέζε ελ 

κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. πδεηψληαο κε θάπνηα ηξαπεδηθά ζηειέρε, δήισζαλ ηελ 

αλεζπρία ηνπο θαη ηε ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί. Θεσξνχλ φηη ζίγνπξα ε πξφζβαζε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ζα πξέπεη λα είλαη δπζθνιφηεξε απηήλ ηελ πεξίνδν, ψζηε λα 

πξνιάβνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Σα θξηηήξηα είλαη πεξηζζφηεξα, ηα spread είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξα ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, κειεηάηαη ιεπηνκεξψο ε 

εηθφλα θάζε πειάηε θαη δεηνχληαη πνιιέο εμαζθαιίζεηο. Δίλαη πεξηζζφηεξεο εμ’ 

αξρήο νη απνξξίςεηο γηα δαλεηνδφηεζε παξά νη εγθξίζεηο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα 

ηξαπεδηθά ζηειέρε είλαη θνηλή ε άπνςε πεξηνξηζκνχ εθρψξεζεο δαλείσλ θαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηηο επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο πνπ 

πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε, φπσο ν θιάδνο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ν 

θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο. Δλδερνκέλσο λα δηθαηνινγείηαη ε παξαπάλσ άπνςε θαζψο 

νη ΜΜΔ ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηνχληαη κελ αιιά λα κε θηάλνπλ ζην ζεκείν ηνπ 

ππεξδαλεηζκνχ. χκθσλα κε ηελ ππνπξγφ νηθνλνκίαο θ. Λνχθα Καηζέιε (2010)
10

, νη 

ηξάπεδεο απφ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010 ζα είλαη ζε ζέζε λα ρνξεγήζνπλ 

πεξηζζφηεξε ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά. Δπηπιένλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ 

δηάθνξσλ ηξαπεδψλ θαη πεξηζζφηεξν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, έδεημαλ λα 

κελ ππάξρεη πξφβιεκα ζηα απνζέκαηα ηεο ξεπζηφηεηάο ηεο, παξά ην γεγνλφο φηη ε 

ίδηα παξνπζίαζε κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ θαη ελίζρπζε ζηηο ρνξεγήζεηο δαλείσλ ελ 

κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο
11

, γεγνλφο πνπ δελ επηβεβαηψλεη νχηε ηηο δηακαξηπξίεο ησλ 

ΜΜΔ γηα ηε δπζθνιία ηνπο ζηε ρξεκαηνδφηεζε, νχηε θαη ηα ιεγφκελα ησλ 

ηξαπεδηθψλ ζηειερψλ κε ηα νπνία ήξζα ζε επαθή, ηα νπνία δε κνπ έθξπςαλ φηη νη 

εγθξίζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε νινέλα θαη ιηγνζηεχνπλ. 

Kαηά ηελ άπνςε κνπ ην θξάηνο θαη νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα εληζρχζνπλ ηηο ΜΜΔ, 

ψζηε λα αλαθάκςεη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο, παξέρνληαο επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε κε ρακειφηεξα επηηφθηα ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο, πγηείο επηρεηξήζεηο 

απφ ηηο νπνίεο ζα επσθειεζνχλ θαη ην θξάηνο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

Παξά ηελ αληίζεηε άπνςε θάπνησλ ΜΜΔ, πξνζσπηθά δε ζεσξψ φηη νη ππάξρνπζεο 

                                                 
10

 Σν Βήκα, (2010), Ελδείμεηο γηα κεγαιύηεξε ξεπζηόηεηα από ηηο ηξάπεδεο ην β' εμάκελν, 

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=350598&dt=26/08/2010 

11 
 Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, (2010), ζηε δηεχζπλζε 

http://www.nbg.gr/wps/wcm/connect/8b8aac00429f011da769bf00639db16a/NBG+Q1+10+Press_relea

se_GR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8b8aac00429f011da769bf00639db16a 
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κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο δελ επαξθνχλ, αιιά ε ζεσξία απέρεη πνιχ απφ ηελ πξάμε 

θαη ελλνψ ηε δπζθνιία πινπνίεζεο φισλ ησλ αλαθεξφκελσλ επηδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηηο ΜΜΔ. Πξάγκαηη, ε Διιάδα εμαζθάιηζε κεγάιν χςνο 

θνλδπιίσλ κέζσ ηνπ ΔΠΑ γηα παξάδεηγκα, αιιά κάιινλ ην κεγαιχηεξν πνζφ ησλ 

θνλδπιίσλ δελ ηα έιαβαλ εθείλνη νη επηρεηξεκαηίεο ησλ ΜΜΔ γηα ηνπο νπνίνπο 

πξννξίδνληαλ, ελψ πνιιά απφ ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα έπξεπε λα είλαη ήδε ζε 

εθαξκνγή, δελ έρνπλ αθφκα ελεξγνπνηεζεί. Θα πξέπεη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη νη ΜΜΔ λα ζπδεηήζνπλ, ψζηε λα αμηνινγεζνχλ: ηα πξνβιήκαηα θαη νη 

αλάγθεο ηνπο, αιιά θαη φιεο νη ππάξρνπζεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, γηα ηε 

βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο εηθφλαο ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ηεο ρψξαο. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά ην θξάηνο δε ζα πξέπεη λα παξακέλεη παζεηηθφ, αιιά λα ζέζεη ελ 

ελεξγεία φια ηα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ην δεκφζην 

ρξήκα πξνο φθεινο ησλ ΜΜΔ. 
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ΠΑΡΑΣΖΜΑ 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ  

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 2009-2010 

 
1. Πφζα ρξφληα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζή ζαο;    __________ 

2. Γξάςηε ηνλ ηφπν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζήο ζαο. 

_______________________________________________ 

3. Γξάςηε ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζήο ζαο. 

_______________________________________________ 

4. Πνηφο είλαη ν ξφινο ζαο ζηελ επηρείξεζε ; 

 Ηδηνθηήηεο/Πιεηνςεθψλ Μέηνρνο 

 Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 Γηαρεηξηζηήο 

 Τπεχζπλνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 Λνγηζηήο 

 Άιιν_______________ 

5. εκεηψζηε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζή ζαο:  

< 10  20 – 50  

50 – 100  100 – 200  

> 200  
 

 

6. εκεηψζηε ην κέζν εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζήο ζαο θαη ηηο ηξεηο 

πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο:  

< 2 εθ. €  2 εθ. - 5 εθ. €  

5 εθ. - 10 εθ. €  
10 εθ. - 20 εθ. € 

 

< 50 εθ. €  
 

7. Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ παξαθάησ κνξθψλ δαλεηζκνχ ζηα μέλα 

θεθάιαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε επηρείξεζή ζαο (άζξνηζκα 100%); 

 

Γάλεηα γηα Κεθάιαηα Κίλεζεο  

Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα (γηα 

επαγγεικαηηθή ζηέγε, πάγην εμνπιηζκφ) 
 

Αλνηθηνί ινγαξηαζκνί πξνκεζεπηψλ  

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ  

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην ζα κνηξαζηεί ζε δείγκα κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΜΜΔ ζα ρξεζηκεχζνπλ 

ζεκαληηθά γηα ηε δηαηχπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο κνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη εκπηζηεπηηθφ. Γηα ηε ζσζηή 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο παξαθαιψ ε θαηάζεζε ησλ απφςεψλ ζαο λα γίλεη κε εηιηθξηλή 

ηξφπν.  αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην ρξφλν ζαο. 
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Μεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο/γξακκάηηα 

πξνο πξνκεζεπηέο 
 

Οθεηιέο πξνο ην Γεκφζην (απφ θφξνπο, 

ηέιε ΦΠΑ θιπ) 
 

Οθεηιέο πξνο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο  

Δπηδνηνχκελα Γάλεηα (ΣΔΜΠΜΔ θιπ)  

Άιιν_______________  

Άιιν_______________  

 

8. Πνηνο είλαη, θαηά κέζν φξν, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ν ιφγνο μέλα πξνο ίδηα 

θεθάιαηα ζηελ επηρείξεζή ζαο, δείθηεο δαλεηαθώλ θεθαιαίωλ ; 

 

____________________________ 

 

9. Ση πνζνζηφ (θαηά πξνζέγγηζε) ησλ θεξδψλ ζαο επελδχεηε ζηελ επηρείξεζή ζαο ; 

10% - 20% 20% - 40% 

40% - 60% >60%  

10. Πνηνο είλαη (θαηά κέζν φξν), θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ν ιφγνο απνζεκαηηθά πξνο 

κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο ζαο, δείθηεο απηνρξεκαηνδόηεζεο ; 

 

____________________________ 

 
 

11. Πνηνο είλαη (θαηά κέζν φξν), θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ν ιφγνο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζήο ζαο, 

δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ;  

 

____________________________ 

 
 

12. Αμηνινγείζηε ηελ πξφζβαζε ζηελ ελεκέξσζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα 

ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ ηηο αθνξνχλ ; 
 

Διιηπψο  Πιήξσο 

1 2 3 4 5 6 7 
 

13. Σα ηξαπεδηθά ζηειέρε θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη αξθεηά ελεκεξσκέλα ψζηε λα ζαο 

πιεξνθνξήζνπλ γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ; 
 

Καζφινπ  Δμαηξεηηθά 

1 2 3 4 5 6 7 

 

14. Πφζν ηθαλνπνηεκέλε/νο είζηε απφ ηηο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ; 

Καζφινπ  Απφιπηα 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

15. Πφζν απαξαίηεηε ζεσξείηε ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζή ζαο; 

Καζφινπ  Απφιπηα 

1 2 3 4 5 6 7 
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16. Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ ζχγρξνλεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο γλσξίδεηε θαη πνηεο 

ρξεζηκνπνηείηε ; 

ΜΟΡΦΔ ΓΝΩΡΗΕΩ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΩ 

LEASING  

FACTORING  

FORFAITING  

VΔNTURE CAPITAL  

BUSINESS 

INCUBATORS 
 

BUSINESS ANGELS  
 

17. Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ επηδνηνχκελεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο γλσξίδεηαη 

θαη πνηεο ρξεζηκνπνηείηαη ; 

ΜΟΡΦΔ ΓΝΩΡΗΕΩ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΩ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(ΠΔΠ) 
 

ΔΞΔΛΗΟΜΑΗ 2009 & ΣΖΡΗΕΩ 2009  

ΠΡΩΣΟΣΤΠΩ 2009  

ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ - ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
 

ΠΡΑΗΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2009  

ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 2009  

ΣΔΜΠΜΔ  

JEREMIE  

 

18. Πφζν ρξνλνβφξα είλαη ε δηαδηθαζία κέρξη ηελ έγθξηζε (ή κε) γηα ρξεκαηνδφηεζε ; 
 

Καζφινπ  Δμαηξεηηθά 

1 2 3 4 5 6 7 

 
19. Δίραηε θαηαζέζεη αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ κνξθέο, ε 

νπνία λα απνξξίθηεθε θαη αλ λαη γηα πνηα ; 

 ΝΑΗ, Μνξθή ρξεκαηνδφηεζεο :  __________________________    

 ΟΥΗ 

20. Θεσξείηε φηη νη λέεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη εχθνια πξνζεγγίζηκεο γηα ηηο 
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ; 

ΝΑΗ, είλαη αξθεηέο θαη ην θάζε είδνο επηρείξεζεο είλαη εχθνιν λα επηιέμεη θάπνηα 

πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο. 

ΟΥΗ, ππάξρνπλ πιήζνο εμαηξέζεσλ, πεξηνξηζκψλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ε αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο.   
 

21. Απεπζπλζήθαηε ζηελ ηξάπεδα γηα ρξεκαηνδφηεζε ιφγσ : 

 Οηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ – αχμεζε ξεπζηφηεηαο 

 Δπέθηαζεο –  αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζήο ζαο  

 Άιιν ___________________________________ 
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22. Πνζφ εχθνιε είλαη ζήκεξα ε πξφζβαζε κηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ζηε 
ρξεκαηνδφηεζε ; 
 

Καζφινπ  Πνιχ 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Θεσξείηε φηη κία κεγάιε επηρείξεζε έρεη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε έλαληη κηαο 
κηθξνκεζαίαο ; 

 ΝΑΗ  

 ΟΥΗ 

 

24. Πνηνη είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δε ρξεζηκνπνηείηε ηηο δηάθνξεο κνξθέο 
ρξεκαηνδφηεζεο ; 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

25. Γλσξίδεηε γηα πνηα απφ ηηο παξαθάησ ρξεκαηνδνηήζεηο βειηηψλεηαη, ππν 
πξνυπνζέζεηο,  ε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ππάξρνπλ θνξνινγηθά νθέιε ;  

 LEASING 
 FACTORING 

 FORFAITING 

 

26. Καηά πφζν πηζηεχεηε φηη ε ΔΔ θαη ην ειιεληθφ θξάηνο βιέπνπλ ζεηηθφηεξα κηα ΜΜΔ 
ε νπνία επελδχεη ζε έλα πξάζηλν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, παξέρνληαο επλντθφηεξνπο 
φξνπο ζηε ρξεκαηνδφηεζε, (πξφγξακκα «ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ») ; 
 

Καζφινπ  Δμαηξεηηθά 

1 2 3 4 5 6 7 

 

27. Mέζσ ηνπ JEREMIE δηαηίζεληαη θνλδχιηα κε ρακειά επηηφθηα, εγγπήζεηο, θεθάιαηα 
επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ; 

 ΝΑΗ  
 ΟΥΗ 

 ΓΓ/ΓΑ 

 

28. ηελ πεξίπησζε ηνπ ΣΔΜΠΜΔ ην επηηφθην είλαη δεδνκέλν θαη επηβαξχλεη κφλν ην 
Σακείν Δγγπνδνζίαο ; 

 ΝΑΗ  
 ΟΥΗ 

 
29. Θεσξείηε φηη νη αλάγθεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

επέθηαζή ηνπο είλαη αξθεηά θαηαλνεηέο θαη ππνινγίζηκεο απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 
ηδξχκαηα  ; 
 

Καζφινπ  Απφιπηα 

1 2 3 4 5 6 7 

 
30. Θεσξείηε φηη νη ππάξρνπζεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο επαξθνχλ γηα ηελ αλάπηπμε 

κηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ; 
 

Καζφινπ  Αξθεηά 

1 2 3 4 5 6 7 
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