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Συνεχής βελτίωση στα αποτελέσματα των ισπανικών μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων 

 

Στην όγδοη έκθεση με τίτλο «Χρηματοδότηση των ΜμΕ στην Ισπανία» (Financiación de la 

pyme en España) της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης Cesgan, αναφέρονται τα 

αποτελέσματα για το 2018 σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΜμΕ αλλά και ορισμένα 

επιπλέον στατιστικά στοιχεία για αυτές. 

Αρχικά, το 2018 λειτουργούσαν 3,59 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 55.000 

περισσότερες από ότι το 2017, το 75% των οποίων αφορούσε τον κλάδο των υπηρεσιών. Η 

βελτίωση της ισπανικής οικονομίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της παραγωγής και 

των κερδών των Μ.μ.Ε.. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που είχαν τζίρο χαμηλότερο των 

300.000 ευρώ, μειώθηκαν κατά 10% την τελευταία διετία, στο 63,3% από το 73,3% που ήταν 

το 2016, ενώ αυξήθηκαν κατά 7,7% οι επιχειρήσεις που είχαν τζίρο μεταξύ 300.000 και 

600.000 ευρώ και κατά 2% αυτές με τζίρο ακόμη μεγαλύτερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλο και 

περισσότερες ισπανικές ΜμΕ εξάγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, με το ποσοστό να 

πλησιάζει το 12%. 

Δεδομένων των ανωτέρω στοιχείων, το 65,4% των Μ.μ.Ε. δεν συνάντησαν δυσκολίες στην 

πρόσβαση χρηματοδότησης, το οποίο αποτελεί μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2017 (44,2%) 

και το 2016 (37,5%). Η πλειοψηφία των αιτημάτων αφορά την ανάγκη ρευστότητας, ανάγκη η 

οποία, όμως, μειώνεται με τα χρόνια, ενώ αντίθετα η ανάγκη για αύξηση του παραγωγικού 

εξοπλισμού αυξάνεται. Σχετικά με τις επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν δυσκολίες στη 

χρηματοδότησή τους, αυτές προέρχονται εξαιτίας κυρίως της ανεπάρκειας εγγυήσεων από 

πλευράς τους αλλά και το κόστος χρηματοδότησης, το οποίο, για ορισμένες, είναι αρκετά 

μεγάλο.  

Αναφορικά με τις προβλέψεις των επιχειρήσεων, αυτές είναι αισιόδοξες μεν, αλλά λιγότερο σε 

σχέση με τα προηγούμενα έτη, αφού λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις (42,3%) αναμένουν 

αύξηση των κερδών τους το 2019, ωστόσο το 48,1% θεωρεί ότι τα έσοδά της θα παραμείνουν 

σταθερά. Αντίστοιχα, το 9,6% αναμένει μείωση κερδών το τρέχον έτος.  
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