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I N T E R V I E W

Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί 
μια πρόκληση για τις  μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Μπορούν να εξασφαλί-
σουν πόρους που θα συμβάλουν στη  
βιωσιμότητα και την ανάπτυξη τους;
Είναι μεγάλη ευκαιρία για τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις να επωφεληθούν του 
ταμείου και να χρηματοδοτηθούν με πολύ 
ευνοϊκούς όρους με μοναδικό στόχο την 
ανάπτυξη τους. 
Η δημιουργία σωστού μηχανισμού χρημα-
τοδότησης για τις επιχειρήσεις αποτελεί 
πρωταρχικό σκοπό για την ανάπτυξη τους. 
Συνδυάζοντάς το με τον νέο αναπτυξιακό 
νόμο μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη ώθηση 
στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 
Με επιτόκια που θα κινηθούν κοντά ή ακό-
μη και κάτω από το 1% ουσιαστικά μιλάμε 
για άτοκο δανεισμό. Το ταμείο θα χρηματο-
δοτήσει από 30% έως 50%, η ίδια συμμετο-
χή θα κινηθεί από 20% και πάνω, με σκοπό 
οι τράπεζες να καλύψουν τη διαφορά. Ο 
στόχος είναι να τα έργα που θα χρηματο-
δοτηθούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερα 
και πιο ανταγωνιστικά σχήματα, ψηφιακό 
μετασχηματισμό, μεγάλη εξωστρέφεια και 
σίγουρα πράσινη ανάπτυξη.

Ποια εργαλεία χρηματοδότησής υπάρ-
χουν σήμερα για τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις; 
Σήμερα υπάρχουν αρκετά χρηματοδοτικά 
εργαλεία και αναφέρω τα σημαντικότερα:
i.	 	Τραπεζικός	δανεισμός	που αποτελεί 

σήμερα τον πιο συνηθισμένο τρόπο 
χρηματοδότησης, με προϊόντα όπως 
ΤΕΠΙΧ Ι και ΙΙ καθώς και δανεισμός 

Για τα εργαλεία χρηματοδότησης των ΜμΕ και το Ταμείο Ανάκαμψης 
μιλά στο Finance Pro o Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος. 
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μέσω του ταμείου εγγυοδοσίας της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 
Εξακολουθούν να λειτουργούν και 
παλαιότερα προϊόντα όπως πλαφόν 
επιταγών και κεφάλαια κίνησης με 
πιο ευνοϊκούς όρους σε σχέση με το 
παρελθόν.

ii.	 	Επιχειρηματικά	Κεφάλαια	(Venture	
Capital), μεσοπρόθεσμες συνήθως 
επενδύσεις υψηλής απόδοσης και 
υψηλού κινδύνου με συμμετοχή στα 
ίδια κεφάλαια αναπτυσσόμενων μη ει-
σηγμένων επιχειρήσεων.

iii.	 	Ιδιώτες	επενδυτές	(Business	Angels), 
που είναι συνήθως εύποροι ιδιώτες που 
επιθυμούν να επενδύσουν τα κεφάλαια 
τους σε νέες επιχειρήσεις αξιοποιώντας 
γνώση, εμπειρία και δίκτυα από τις ήδη 
επιτυχημένες επιχειρήσεις τους.

iv.	 	Πρακτόρευση	απαιτήσεων	(Factoring), 
που αφορά βραχυπρόθεσμη χρηματο-
δότηση των τιμολογίων πωλήσεων που 
εκδίδουν οι επιχειρήσεις με στόχο την 
άμεση κάλυψη ρευστότητας.

v.	 	Χρηματοδοτική	μίσθωση	(Leasing), 
που αφορά χρηματοδότηση εξοπλισμού 
ή ακινήτων μεσοπρόθεσμα 

Κλειδί σε κάθε περίπτωση για την εύρεση 
σωστής χρηματοδότησης αποτελεί το σω-
στό business plan. 

Οι σωστές επιλογές μιας μικρομεσαίας 
επιχείρησης συμβάλουν στη μείωση 
των ρίσκων που υπάρχουν;
Ξεκινώντας αντίστροφα, οι λάθος επιλογές 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οδηγούν 
με απόλυτη βεβαιότητα στη μεγιστοποί-

ηση του ρίσκου και σε μεγάλα αδιέξοδα. 
Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η σω-
στή επιλογή προσωπικού και εξωτερικών 
συνεργατών, η εύρεση σωστής χρηματο-
δότησης, η επιλογή σωστού πληροφορι-
ακού συστήματος και οι σωστές επιλογές 
ανάπτυξης μειώνουν σημαντικά το ρίσκο 
και αυξάνουν την κερδοφορία και την ρευ-
στότητα. 
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να 
ακολουθήσουν σωστό σχεδιασμό του επι-
χειρηματικού τους πλάνου ώστε να απο-
φύγουν τις δυσάρεστες εξελίξεις.

Ζούμε στην εποχή του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού. Πόσο σημαντική είναι η 
επιλογή του κατάλληλου λογισμικού 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;
Η ανάπτυξη πολύ επιτυχημένων λογισμι-
κών από την Ελληνική αλλά και τη διεθνή 
αγορά μπορεί να δώσει στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις μεγάλη ώθηση στο να  μπο-
ρέσουν να ανταγωνιστούν μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις με πολύ χαμηλό κόστος. 
Η λειτουργία μιας επιχείρησης χωρίς την 
αξιοποίηση του σωστού λογισμικού οδηγεί 
σε πολύ φτωχά αποτελέσματα από πλευ-
ράς πωλήσεων, ανάπτυξης αλλά και οικο-
νομικής διαχείρισης. 
Αξιοποιώντας πλήρως το λογισμικό μπο-
ρούμε να πετύχουμε άριστη οικονομική 
διαχείριση, έλεγχο κόστους και πωλήσεων, 
έλεγχο και αξιοποίηση των αποθεμάτων 
καθώς και έγκαιρη είσπραξη απαιτήσε-
ων. Με την εφαρμογή του myDATA από 
το υπουργείο είναι πλέον μονόδρομος η 
αξιοποίηση του λογισμικού. 


