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Η οικονομικι κρίςθ είχε δυςμενείσ επιπτώςεισ κυρίωσ ςε βάροσ των μικρομεςαίων
επιχειριςεων, οι οποίεσ αντιμετωπίηουν εκτεταμζνθ πτώςθ τθσ ηιτθςθσ, διαταραχι των κανόνων
παροχισ εμπορικών πιςτώςεων και ανακεώρθςθ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ με τα τραπεηικά
ιδρφματα. Ο Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ, ςτζλεχοσ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, προςφζρει χριςιμεσ
ςυμβουλζσ.
Σε περίοδο ομαλισ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςυνικωσ
επικεντρϊνονται ςτθ διαφοροποίθςι τουσ. Σε περίοδο κρίςθσ, όμωσ, κάτι τζτοιο είναι δφςκολο, αν
όχι αδφνατο: το κυρίαρχο δόγμα πρεςβεφει ότι οι προςπάκειεσ πρζπει να επικεντρϊνονται ςτθν
ανεφρεςθ τρόπων μείωςθσ του λειτουργικοφ κόςτουσ. Η επιδίωξθ αυτι δεν είναι απλι, ειδικά
εφόςον κεωρείται ότι θ διαχείριςθ του κόςτουσ αποτελεί βαςικό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα των
μικρϊν επιχειριςεων (cost leadership), και ςυνεπϊσ τα περικϊρια ςυμπίεςθσ προσ τθν κατεφκυνςθ
αυτι είναι πολφ μικρά.
Η πραγματικότθτα, όμωσ, είναι πολφ διαφορετικι. Αναφορικά με τθ διαχείριςθ κόςτουσ, οι μικρζσ
επιχειριςεισ παρουςιάηουν ςθμαντικι ζλλειψθ αποτελεςματικότθτασ, τθν οποία καλοφνται να
κεραπεφςουν χωρίσ εξειδικευμζνθ υποςτιριξθ. Το κόςτοσ χρθματοδότθςθσ και οι γενικζσ
βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ προσ πιςτωτζσ αποτελοφςαν το 40-60% του κφκλου εργαςιϊν των
επιχειριςεων πριν από τθν κρίςθ. Κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ, ενϊ οι υποχρεϊςεισ παρζμειναν
ςτακερζσ, ο κφκλοσ εργαςιϊν μειϊκθκε δραματικά, με αποτζλεςμα ςιμερα ο λόγοσ των
υποχρεϊςεων προσ τον κφκλο εργαςιϊν να είναι εξαιρετικά πιεςτικόσ.
Η οικονομικι κρίςθ γριγορα εξελίχκθκε ςε κρίςθ ρευςτότθτασ για πολλζσ τράπεηεσ, ενϊ οι μικρζσ
επιχειριςεισ υπζφεραν κυρίωσ από τθν ζλλειψθ εμπορικϊν πιςτϊςεων. Αυτό οδιγθςε τισ μικρζσ
επιχειριςεισ ςτθν αναηιτθςθ περαιτζρω πιςτϊςεων από ζνα τραπεηικό ςφςτθμα, το οποίο
αντιμετϊπιηε και το ίδιο προβλιματα ρευςτότθτασ και πιςτϊςεων. Συνεπϊσ, οι τράπεηεσ
ςυνζβαλαν ςτθ ςυρρίκνωςθ τθσ ρευςτότθτασ ςε δεφτερο επίπεδο. Ωσ εκ τοφτου, πολλζσ μικρζσ
επιχειριςεισ αναγκάςτθκαν να κλείςουν λόγω ζλλειψθσ ρευςτότθτασ για τθν εξόφλθςθ των
προμθκευτϊν τουσ.
Καινοτομία και μικρζσ επιχειριςεισ
Παρά το γεγονόσ ότι θ κρίςθ ζβλαψε κυρίωσ τισ μικρζσ επιχειριςεισ, είναι αυτόσ ακριβϊσ ο τομζασ
που κα πρωτοςτατιςει ςτθν καινοτομία και ςτθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ ςτθν περίοδο μετά
τθν κρίςθ. Οι τράπεηεσ πρζπει να τισ υποςτθρίξουν, δίνοντασ ιδιαίτερθ προςοχι, κάκε φορά, ςτο
ςκοπό τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ κακϊσ και ςτο ςκοπό τθσ δανειοδότθςθσ. Η
χρθματοδότθςθ επιχειρθματικϊν ςχεδίων αποτελεί πάντα ζνα δφςκολο εγχείρθμα για αυτόν που
αναλαμβάνει το ρόλο του δανειςτι· ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ όμωσ, το επιχειρθματικό ςχζδιο
λειτουργεί ςαν επιβεβαίωςθ τθσ ικανότθτάσ τθσ επιχείρθςθσ να εκπλθρϊςει τον επιχειρθματικό τθσ
ςτόχο, ενϊ το τραπεηικό ςφςτθμα καλείται να αξιολογιςει, με μετρθμζνα βιματα, τθν ουςία των
επιχειρθματικϊν ςχεδίων.
Λιανικι ι μθ λιανικι τραπεηικι;
Με τθ ςυγκζντρωςθ των τραπεηικϊν εργαςιϊν εξυπθρζτθςθσ μικρϊν επιχειριςεων ςε ζνα ενιαίο
χαρτοφυλάκιο δθμιουργοφμε μία αυτοχρθματοδοτοφμενθ δραςτθριότθτα, ενϊ ςυγχρόνωσ
διαμορφϊνουμε ζνα πρότυπο εξυπθρζτθςθσ για περιςςότερο από το 30% των κακθμερινϊν
πελατϊν τθσ τράπεηασ. Οι τραπεηικζσ εργαςίεσ εξυπθρζτθςθσ μικρϊν επιχειριςεων κα πρζπει να

εξελιχκοφν, με τθν πάροδο του χρόνου, ςε ζναν ολοκλθρωμζνο τομζα τραπεηικϊν εργαςιϊν που κα
είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ςτθν προςωπικι και επιχειρθματικι ςυμπεριφορά του πελάτθ, ιδίωσ
ςε ό,τι αφορά τισ εργαςίεσ πιςτοδότθςθσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των
πελατϊν - μικρϊν επιχειριςεων δεν διακζτει κάποιο πιςτοδοτικό προϊόν και ςυνεπϊσ υπάρχει
ανάγκθ οι ςχετικζσ κακθμερινζσ τραπεηικζσ εργαςίεσ να μετατραποφν ςε επικερδι δραςτθριότθτα.
Η χρθματοδότθςθ μικρών επιχειριςεων γίνεται για ςυγκεκριμζνο ςκοπό
Η κρίςθ μασ δίδαξε ότι θ χρθματοδότθςθ μικρϊν επιχειριςεων κα πρζπει πάντοτε να ςυνδζεται με
αποδεδειγμζνο επενδυτικό ςκοπό, γεγονόσ το οποίο ςυχνά παραβλζπεται με δυςάρεςτεσ
ςυνζπειεσ. Δεδομζνου ότι ςε πολλζσ χϊρεσ τα λογιςτικά βιβλία των μικρϊν επιχειριςεων είναι
γενικόλογα και αδιαφανι, τα κεφάλαια κίνθςθσ ςυχνά χρθςιμοποιικθκαν ωσ καταναλωτικά δάνεια
χαμθλοφ κόςτουσ, περιπλζκοντασ ζτςι τθ διαδικαςία αποπλθρωμισ. Η επιλογι του χρθματοδοτικοφ
προϊόντοσ ζχει μεγάλθ ςθμαςία και δεν κα πρζπει ποτζ να προςφζρονται ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ
αμιγι ανακυκλοφμενα πιςτωτικά προϊόντα χωρίσ τθ διατφπωςθ πολφ ςυγκεκριμζνων όρων για τθν
αποπλθρωμι του κεφαλαίου. Οι τράπεηεσ που ακολοφκθςαν πιο χαλαρζσ πρακτικζσ βρζκθκαν με
δανειακά χαρτοφυλάκια όπου οι αποπλθρωμζσ αφοροφςαν μόνο τουσ τόκουσ, εφόςον οι πελάτεσ
λειτουργοφςαν λίγο-πολφ με τθν ιδζα τθσ μόνιμθσ χρθματοδότθςθσ των κεφαλαίων κίνθςθσ. Σε
περιόδουσ ομαλισ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, θ χρθματοδότθςθ κεφαλαίων κίνθςθσ μπορεί να
ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ ςε δυςχερείσ περιόδουσ μπορεί να «βουλιάξει το
πλοίο». Από τθν άλλθ πλευρά, εάν προςπακιςουμε, ςε περίοδο κρίςθσ, να μετατρζψουμε τθν
ανακυκλοφμενθ πίςτωςθ ςε τακτισ λιξθσ, κινδυνεφουμε να δθμιουργιςουμε απαιτιςεισ ςε
κακυςτζρθςθ, εκτόσ εάν βροφμε τρόπουσ να μειϊςουμε τα επιτόκια των πελατϊν.
Νζοσ τρόποσ προςζγγιςθσ τθσ ρευςτότθτασ, τθσ πίςτωςθσ και τθσ εξυπθρζτθςθσ πελατών
Η διαχείριςθ διακεςίμων τθσ επιχείρθςθσ και του νοικοκυριοφ πρζπει να γίνεται πάντα ξεχωριςτά,
ενϊ θ αξιολόγθςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ επιχείρθςθσ και του νοικοκυριοφ πρζπει να
γίνεται ςυνδυαςτικά. Η κάλυψθ τθσ δανειοδότθςθσ προσ τθν επιχείρθςθ χρειάηεται να ενιςχυκεί,
ενϊ θ αξιολόγθςθ πρζπει επίςθσ να λαμβάνει υπόψθ τα ζξοδα διαβίωςθσ του ςχετικοφ
νοικοκυριοφ. Όταν δθλαδι υποβάλλεται ςε αξιολόγθςθ μία αίτθςθ χρθματοδότθςθσ, το ςτζλεχοσ
του Πιςτοδοτικοφ Κζντρου κα πρζπει να εξετάηει τον ιςολογιςμό τόςο τθσ επιχείρθςθσ όςο και τθσ
οικογζνειασ.
Τα εργαλεία πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ αποδείχκθκαν χριςιμα κατά τθν εποχι τθσ οικονομικισ
ευμάρειασ, κακϊσ μετακφλθςαν τθν ευκφνθ τθσ ζγκριςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ από τουσ
ανκρϊπουσ ςτθ ςτατιςτικι. Αναμφίβολα οι ςχετικζσ αποφάςεισ που λαμβάνονται από ανκρϊπουσ
είναι πιο αξιόπιςτεσ, ζχουν, όμωσ, μεγαλφτερο κόςτοσ. Από τθν άλλθ, θ αδυναμία των εργαλείων
αξιολόγθςθσ να ςυνυπολογίςουν οριςμζνεσ ιδιαιτερότθτεσ ζχει κοςτίςει περιςςότερο από πλευράσ
προβλζψεων για επιςφάλειεσ. Στθν περίοδο μετά τθν κρίςθ, τα ςτατιςτικά εργαλεία κα πρζπει να
χρθςιμοποιοφνται μόνο για ςφάλματα τφπου Α. Το άμεςο κόςτοσ μπορεί να είναι μεγαλφτερο, αλλά
το ςυνολικό κόςτοσ μζχρι τθ λιξθ του δανείου κα είναι πολφ μικρότερο.
Στθν περίπτωςθ των μικρϊν επιχειριςεων ,δεν πρζπει να χρθματοδοτοφμε βάςει των εξαςφαλίςεων,
αλλά να τισ χρθςιμοποιοφμε μόνο κατά τον υπολογιςμό ηθμιϊν ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ, και
επομζνωσ για τθν τιμολόγθςθ του δανείου. Χρθματοδοτοφμε τον επιχειρθματικό κίνδυνο, όχι τισ
εξαςφαλίςεισ. Σε περίοδο κρίςθσ, οι εξαςφαλίςεισ δεν προςφζρουν αςφαλζσ καταφφγιο για το
δανειοδότθ.
Ο ρόλοσ τθσ διαδικαςίασ «γνϊριςε τον πελάτθ ςου» είναι αναμφίβολα κρίςιμοσ ςτθν περίπτωςθ
των μικρϊν επιχειριςεων. Είναι απαραίτθτο να υποβάλλονται πολλζσ επιπλζον ερωτιςεισ ςτουσ
πελάτεσ ςχετικά με τθν επιχείρθςι τουσ και το ςκοπό τθσ χρθματοδότθςθσ, πζραν των όςων ιδθ
προβλζπονται βάςει των τυποποιθμζνων ερωτθματολογίων. Οπωςδιποτε, θ επίςκεψθ ςτο χϊρο
του πελάτθ από τα ςτελζχθ τθσ πιςτοδοτικισ μονάδασ κα πρζπει να αποτελεί τζχνθ και επιςτιμθ,
ενϊ θ ςωςτι επίβλεψι τθσ είναι εξαιρετικά ςθμαντικι.

Οι πελάτεσ – μικρζσ επιχειριςεισ παρουςιάηουν ιδιαιτερότθτεσ ςε ό,τι αφορά τθν εξυπθρζτθςθ που
αναμζνουν. Κακϊσ θ οικονομικι τουσ κατάςταςθ ςυχνά χρειάηεται «νοικοκφρεμα», δεν είναι λίγεσ
οι περιπτϊςεισ όπου ο επιχειρθματίασ εμφανίηεται ςτο κατάςτθμα με απαιτιςεισ τθσ τελευταίασ
ςτιγμισ. Η ςφνκετθ ιεράρχθςθ των διαδικαςιϊν εξυπθρζτθςθσ πελατϊν με πολλαπλά επίπεδα
λιψθσ αποφάςεων, κακϊσ και θ ζγκριςθ ι μθ τθν επόμενθ θμζρα, δεν βοθκοφν. Η διαδικαςία
εξυπθρζτθςθσ μικρϊν επιχειριςεων αποτελεί μια δαπανθρι εργαςία, που απαιτεί το ςυνδυαςμό
αυτοματιςμοφ και δυνατότθτασ λιψθσ αποφάςεων από τθν πρϊτθ γραμμι εξυπθρζτθςθσ. Οι
κίνδυνοι ελαχιςτοποιοφνται όταν παρακολουκοφνται αποτελεςματικά οι αποφάςεισ και οι
πρωτοβουλίεσ τθσ πρϊτθσ γραμμισ.
Εν κατακλείδι, για να αντιμετωπίςουμε αποτελεςματικά τισ προκλιςεισ τθσ τραπεηικισ
εξυπθρζτθςθσ μικρομεςαίων επιχειριςεων, χρειαηόμαςτε ζνα υβριδικό επιχειρθματικό και
λειτουργικό μοντζλο. Το μοντζλο αυτό πρζπει να ςυνδυάηει με ζνα μοναδικό τρόπο ςτοιχεία τθσ
επιχειρθματικισ και τθσ λιανικισ τραπεηικισ. Το εγχείρθμα δεν είναι κακόλου εφκολο, κακϊσ
απαιτεί τόςο τθ διαςφνδεςθ εςωτερικά αποκλειςμζνων μεταξφ τουσ τραπεηικϊν εργαςιϊν, όςο και
φανταςία και πολλι προςπάκεια προκειμζνου να διατθριςουμε ό,τι χρειάηεται από τθν «παλιά
ςυνταγι» και να καταργιςουμε ό,τι δεν προςφζρει οφζλθ.

