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Ι. The small, the start-ups and the innovative firms in E.U. and Greece



ΟΙ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΕ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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The SMEs in EU and in Greece



Source: Innovation Union Scoreboard 2015
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Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Innovation in Greece and E.U.



Ποσοστιαία κατανομή της αύξησης της απασχόλησης, κατά μέγεθος επιχείρησης 
(2014 & 2015)
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Η αύξηση της απασχόλησης προέρχεται από τις μικρές 
επιχειρήσεις

The increase in the employment comes from the small 
companies

Shares of EU SME employment growth by enterprise size, 2014 and 
2015 



Αύξηση ΜΜΕ (2015)
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Growth of SME enterprises, 
2015 



Μεταβολή απασχόλησης στις ΜΜΕ το 2015, κατά μέγεθος επιχείρησης
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SME employment growth in 2015, breakdown of positive growth by 
size class 



Η αύξηση της απασχόλησης στις ΜΜΕ της ΕΕ στους τομείς 
«έντασης γνώσης» και μη, 2013-2015
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EU SME employment growth in the ‘knowledge intensive’ and ‘less 
knowledge intensive’ sectors, 2013-15 



Αύξηση της απασχόλησης στις ΜΜΕ στον τομέα υψηλής τεχνολογίας 
στα κράτη – μέλη, 2015
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EU SME employment growth in the ‘knowledge intensive’ and ‘less knowledge 
intensive’ sectors, 2013-15 
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Η προοπτική για την Ελλάδα

Number of persons employed in SMEs in Greece
(2008=100)

The future for Greece



ΙΙ. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΙΙ. The obstacles for finance for small 
enterprises and the start-ups



Τα πιο πιεστικά προβλήματα των ΜΜΕ, 2015
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The most urgent problems of SMEs, 2015
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Survey questions: Access to venture capital: In your country, how easy is it for entrepreneurs with innovative but risky projects to find 
venture capital?
(1 = extremely difficult, 7 = extremely easy); Access to bank loans: In your country, how easy is it to obtain bank credit with only a good 
business plan and no collateral? (1 = extremely difficult, 7 = extremely easy)

Source: Global Competitiveness Index 2013-2014

Πρόσβαση σε venture capital και τραπεζικά δάνεια σε ΕΕ-28, 
ΗΠΑ και BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα)
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Access to Venture Capital and Bank Loans in EU-28, the United States and BRIC Countries (Brazil, 
Russia, India, China), Average of Survey Respondent Scores per Country  



16



ΙΙΙ. ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
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ΙΙΙ. The roots of the problem



Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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THE STRUCTURE OF THE TRADITIONAL FINANCIAL SYSTEM



Οι «αστοχίες» του χρηματοπιστωτικού συστήματος
1. ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αλλά:

• Δεν καλύπτει τις κεφαλαιακές τους ανάγκες

• Επίσης δεν καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις δανειακές ανάγκες των μικρών 
και καθόλου των πολύ μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων
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The «failures» of the financial system
1. The markets tap the needs only of the big companies
2. The banking system tap the borrowing needs mainly only for the mature medium 

enterprises 
But:

• They don’t tap their capital needs

• They also don’t tap in a great extent the borrowing needs of the small, 

and not at all of very small and the start-ups



Συνόψιση «αστοχιών» του χρηματοπιστωτικού συστήματος
1. Δεν καλύπτονται καθόλου οι κεφαλαιακές ανάγκες των:

• Πολύ Μικρών
• Μικρών
• Μεσαίων
• Νεοφυών
επιχειρήσεων

2. Καλύπτονται μερικώς ή καθόλου οι δανειακές ανάγκες των:
• Πολύ Μικρών
• Μικρών
• Ώριμων
επιχειρήσεων
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Sum up of the financial system's "failures"
1. It does not meet the needs of:

• Micro
• Small
• Medium
• Start-ups
enterprises

2. It does meet partially or not at all the needs of:
• Micro 
• Small
• Mature
enterprises



Συνέπειες αστοχιών του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού 
συστήματος

Σε οικονομίες όπως η ελληνική που το 99,9% των επιχειρήσεων είναι:
• Πολύ Μικρές
• Μικρές &
• Μεσαίες
το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα πρέπει να βοηθηθεί για να 
επιτελέσει την αποστολή του
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The consequences of the traditional financial system's "failures"

In economies similar to Greek where the 99,9% of enterprises are:
• Micro
• Small &
• Medium 
the traditional financial system must be helped to fulfill its mission



IV. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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IV. The proposals



Η λύση
Στην Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια προωθείται η 

δημιουργία ενός εναλλακτικού 
χρηματοπιστωτικού συστήματος

για να αντιμετωπίσει τις «αστοχίες» της αγοράς
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The solution
The last years in E.U. there is an initiative for the 
development of a new – an alternative financial 

system, 

in order to overcome the “failures” of the market



Η δομή του εναλλακτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος
1. Δημιουργία νέων χρηματοπιστωτικών φορέων – των Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων

(αλλά και):
• ιδρυμάτων παροχής μικροπιστώσεων, 
• business angels
• crowdfunding
• …
• ....

2. Δημιουργία νέας κεφαλαιαγοράς για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
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The structure of the alternative financial system
Set up of new institutions – other than banks and the markets:

THE MOST IMPORTANT: Financial Institutions

Other institutions of the alternative financial system:
• Non banking Micro Finance Institutions
• Business Angels
• Venture Capital
• Crowd funding
• …
• ....



Οι προτάσεις για την Ελλάδα
1. Δημιουργία νέων Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής που θα είναι 

προσανατολισμένα στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (καινοτομία, 
εξαγωγικός προσανατολισμός, περιφερειακή ανάπτυξη ...) και δεν θα αποτελούν 
οριζόντιες δράσεις 

2. Δημιουργία Ειδικού Ταμείου για κεφαλαιακή στήριξη ΜΜΕ
3. Δημιουργία Ειδικού Ταμείου χρηματοδότησης της αναδιάρθρωσης ΜΜΕ που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα
4. Κεφαλαιουχική στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων (venture capital)
5. Παροχή μικροπιστώσεων
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The proposals for Greece

1. Set up of new Financial Instruments, oriented to specific targets (innovation, 
exports, regional development ...) and not to horizontal purposes

2. Set up of a Special Fund for capital support of SMEs
3. Set up of a Special Fund for restructuring companies in financial difficulties
4. Capital support for start-ups 
5. Microfinance



Ο τελικός στόχος
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2

The final aim
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