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 Μαδρίτη, 1 Αυγούστου 2019 

 

Προτάσεις ενός αποτελεσματικότερου συστήματος ανάπτυξης για τις ισπανικές 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατέχουν ουσιαστικό ρόλο στην οικονομία γενικότερα και, 

ειδικότερα, της Ισπανίας. Σε μεγάλο βαθμό, η οικονομική ευημερία και ανάπτυξη της εθνικής 

οικονομίας εξαρτάται από τις καλές αποδόσεις αυτού του μεγέθους εταιριών. Αν και τα τελευταία 

έτη, ισχυρές ισπανικές επιχειρήσεις, ορισμένες από τις οποίες αποτελούν διεθνούς κολοσσούς 

στον τομέα τους, έχουν αναπτυχθεί ραγδαίως και έχουν αυξήσει δραματικά την 

ανταγωνιστικότητά τους, οι ΜμΕ παραμένουν ευάλωτες στις οικονομικές μεταβολές και τους 

οικονομικούς κύκλους, αναγκάζοντάς τες πολλές φορές να αναβάλουν τις επενδύσεις τους και 

την προγραμματισμένη τους παραγωγή.  

Ειδικοί Ισπανοί οικονομολόγοι σημειώνουν ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες για την ανάπτυξη 

της επιχείρησης είναι η ενίσχυση ενός οικονομικού σχεδιασμού που θα δίνει έμφαση στο ταλέντο, 

την καινοτομία και την απαιτούμενη χρηματοδότηση, στοιχεία τα οποία επιτρέπουν στην 

μικρότερου μεγέθους επιχείρηση να έχει πρόσβαση στις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις καθώς και 

να συνεχίζει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό 

οικονομικό περιβάλλον.  

Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό τους και στην 

Ισπανία είναι ποικίλα, όπως λ.χ. έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, δυσκολία στην ανάπτυξη 

οικονομιών κλίμακας, έλλειψη πόρων για την κατανόηση και την εφαρμογή των διαφόρων 

κανονισμών, κακό φορολογικό σύστημα κ.ά. Εντούτοις, το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη 

της επιχείρησης, είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

καθώς, δίχως αυτήν, γίνεται απίθανη η επένδυση σε ανάπτυξη και η πρόσβαση σε περισσότερες 

αγορές. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι οι αξιώσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

καθώς και η περίοδος αποπληρωμής των δανείων, είναι συχνά εξαιρετικά απαιτητικές για τις 

επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους, ειδικότερα για τις μικρότερες. Από την πλευρά των 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ο κίνδυνος που ενέχει μία ΜμΕ επιχείρηση είναι αρκετά 

μεγάλος και αυτό οφείλεται, ενίοτε, στην έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των 

εταιριών αυτών. Αντιθέτως, για μεγάλες εταιρίες, οι πληροφορίες είναι περισσότερες, καθώς για 

αυτές, συνήθως, οι διάφοροι οίκοι αξιολόγησης πραγματοποιούν εκθέσεις.  

Παρόλα αυτά, λόγω της ανάπτυξης του τεχνολογικού τομέα, πλέον υπάρχουν τα διαθέσιμα μέσα 

για την καλύτερη και ορθότερη αξιολόγηση ακόμη και μικρότερων εταιριών. Ένα παράδειγμα 

αποτελεί η ισπανική Inbonis, η οποία έχει σχεδιάσει το δικό της υπολογιστικό πρόγραμμα για 

την ανάλυση των ΜμΕ, προκειμένου να μειώνεται το κόστος αβεβαιότητας και έλλειψης 

πληροφοριών.  
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Ως προς την σταθερή ανάπτυξη των ισπανικών ΜμΕ, με τη σχετική θετική επίπτωση στην 

ισπανική οικονομία, κρίνεται αναγκαίο από τους παράγοντες της εδώ αγοράς να δίνονται 

παρόμοιες λύσεις και να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε να ενισχύεται η 

παρουσία των ΜμΕ στη διεθνή αγορά, καθώς έχει αποδειχτεί ότι η εξαγωγική δραστηριότητα 

των επιχειρήσεων αυξάνει και την ανταγωνιστικότητά τους. Επομένως, η ανάπτυξη ενός 

συστήματος αξιολόγησης των ΜμΕ και η βελτίωση των μέσων για τη χρηματοδότησή τους, 

μπορεί να ωφελήσει την εθνική οικονομία στο σύνολό της, γεγονός το οποίο δεν ισχύει 

πιθανότατα μόνο για την Ισπανία. 
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