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Η έννοια της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης 

Η Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Financial Management) ασχολείται με την αποδοτική 
χρήση σημαντικών οικονομικών πόρων και ειδικότερα των επενδυτικών κεφαλαίων. Ο 
συγκεκριμένος ορισμός επικεντρώνεται στην αποτελεσματική και βέλτιστη αξιοποίηση του 
περιορισμένων πόρων χρηματοδότησης.

Η ορθή χρηματοοικονομική διαχείριση λειτουργεί ως 
ασπίδα της μικρομεσαίας επιχείρησης, η οποία εν 
μέσω ύφεσης αποτελεί το εφαλτήριο για την ανάπτυξή της. 



Στρατηγικές για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής 
θέσης της επιχείρησης

 

Περιορισμός Δαπανών και Εξόδων

Διενέργεια σεναρίων «what if»:

Με τη βοήθεια τους οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες να αμυνθούν σε 
περιόδους της οικονομικής ύφεσης. 
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Ενίσχυση ρευστότητας:

Δυσχέρεια στη ρευστότητα παρουσιάζεται από τη στιγμή που η επιχείρηση 
αδυνατεί είτε να καλύψει τις υποχρεώσεις της ή να εισπράξει τις απαιτήσεις της.



Αξιοποίηση μικροπιστώσεων

Μικροπιστώσεις: αποτελούν εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, οι 
οποίες καθιερώνονται πλέον ως ένα χρήσιμο εργαλείο στη λειτουργική 
ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και 
των κοινωνικών. 
Ανοίγουν ένα παράθυρο ευκαιρίας για επιχειρήσεις που δεν έχουν 
πρόσβαση σε κλασικές μορφές χρηματοδότησης (τραπεζικός δανεισμός).



Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων- 
Progress (1)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίασε και έθεσε σε λειτουργία, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, τον θεσμό των μικροπιστώσεων, με 
πρόδρομο τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων - Progress 
(European Progress Microfinance Facility), το οποίο εντάσσεται στο 
Πρόγραμμα EaSI. 
Πρόγραμμα EaSI: το διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
συνενώνει τρία προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
1. PROGRESS, 
2. EURES 
3. Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων Progress



Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων- 
Progress (2)

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων-Progress που συστάθηκε το 2010, 
αυξάνει τη διαθεσιμότητα μικροπιστώσεων, δηλαδή μικρών δανείων κάτω από 
25.000 ευρώ, για την ίδρυση ή την επέκταση μικρών επιχειρήσεων.

Ο μηχανισμός αυτός δεν χρηματοδοτεί απευθείας επιχειρηματίες, αλλά δίνει τη 
δυνατότητα σε επιλεγμένους παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
να αυξήσουν τα ποσά που δανείζουν, με τις ακόλουθες ενέργειες:

Παρέχει εγγυήσεις σε παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων, και κατά συνέπεια         
αναλαμβάνει από κοινού τον κίνδυνο ζημίας.

Χρηματοδοτεί την αύξηση των ποσών που διατίθενται για μικροδάνεια.



Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Action Finance Initiative (1)

Να εισάγει τις μικροπιστώσεις στην Ελλάδα, με σκοπό τη κατα
πολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού και να 
βοηθήσει ανέργους να δημιουργήσουν τη δική τους θέση εργα
σίας.

Να εκπαιδεύσει και να συμβουλέψει δωρεάν μικροεπιχειρηματί
ες και ανέργους.

Να επαναφέρει τις βασικές αρχές της κοινωνικής οικονομίας.

Να βελτιώσει το νομικό και θεσμικό περιβάλλον της αυτοαπασχ
όλησης.



Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Action Finance Initiative (2)

Η AFI παρέχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση με τη μορφή μικρ
οπιστώσεων δυνητικούς επιχειρηματίες που δεν έχουν πρόσβα
ση στα αναγκαία κεφάλαια. 

Η AFI παρέχει πρόσβαση σε μικροδάνεια μέχρι 12.500 ευρώ α
νεξαρτήτως της δραστηριότητας, του βαθμού καινοτομίας και τη
ς κατηγορίας της επένδυσης. Η γεωγραφική κάλυψη της χρημα
τοδότησης εκτείνεται στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, 
Κορίνθου, καθώς και σε όλη την Κρήτη. 

Οι ιδρυτικοί εταίροι της AFI είναι η ActionAid Hellas  και η γαλλι
κή οργάνωση ADIE, ενώ τραπεζικός συνεργάτης της AFI είναι η 
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα (Pancretan CooperativeBan
k ).



«Μικρές πιστώσεις με κοινό κίνδυνο» 

Στη Βουλγαρία κύριος μηχανισμός πρόσβασης μικροπιστώσεων στις τοπικές 
επιχειρήσεις: το εργαλείο χρηματοδότησης «Μικρές πιστώσεις με κοινό κίνδυνο».

Ο προϋπολογισμός του εργαλείου χρηματοδότησης ανέρχεται σε 53 εκατ. Λέβα 
Βουλγαρίας.
Το εργαλείο διαχειρίζεται η Εταιρεία Χρηματοπιστωτικών Μέσων EAD 
(Microfinancing Institution EAD), που παρέχει δάνεια σε ενδιάμεσες επιχειρήσεις, για 
τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να επεκταθούν με μηδενικό επιτόκιο υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις. 
Το ύψος των μεμονωμένων μικροπιστώσεων κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 48.895 
Λέβα Βουλγαρίας. 
Τα δάνεια προορίζονται για την ίδρυση ή την εκμετάλλευση υφιστάμενων 
κοινωνικών επιχειρήσεων.


