
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Αγαπητέ κύριε / Αγαπητή κυρία, 
 
Η εταιρεία ερευνών σε θέματα πολιτικής με την επωνυμία «Panteia» και η εταιρεία ανεξάρτητων 
ερευνών αγοράς με την επωνυμία «GDCC», οι οποίες εδρεύουν στις Κάτω Χώρες, διεξάγουν σημαντική 
έρευνα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και θα 
ήθελαν να προσκαλέσουν την εταιρεία σας να συμμετάσχει. 
 
Η Επιτροπή και η ΕΚΤ θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τα ζητήματα και τις συνθήκες που 
αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες και οι μεγάλες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις όσον αφορά την 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τις τράπεζες και από λοιπές πηγές. Η έρευνα διεξάγεται σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και οι απαντήσεις αφενός θα συμβάλουν ώστε η χάραξη πολιτικής της 
Επιτροπής να βελτιώσει την πρόσβαση επιχειρήσεων σαν τη δική σας σε χρηματοδότηση και αφετέρου 
θα βοηθήσουν την ΕΚΤ στη χάραξη της νομισματικής της πολιτικής. 
 
Η συνέντευξη διαρκεί περίπου 15 λεπτά από τηλεφώνου και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Διεθνή 
Κώδικα Δεοντολογίας Έρευνας Αγοράς και Κοινωνικής Έρευνας (ICC/ESOMAR international code on 
market and social research). Αυτό σημαίνει ότι οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν απολύτως 
εμπιστευτικές. Θα θέλαμε να έρθουμε σε επαφή με όποιον είναι στην καλύτερη θέση να μιλήσει για τη 
χρηματοδότηση της εταιρείας σας. Αν δεν είστε εσείς αυτός, θα σας παρακαλούσαμε να μας πείτε πότε 
να επικοινωνήσουμε εκ νέου από τηλεφώνου. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν τις επόμενες λίγες 
εβδομάδες. 
 
Αν τελικά συμμετάσχετε, θα σας στείλουμε περίληψη των βασικών ευρημάτων μετά το πέρας της 
έρευνας. 
 
Αν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τους Melanie van Schijndel και Niels Bosland στην GDCC μέσω του συνδέσμου 
survey.accesstofinance@gdcc.com  ή με τη Małgorzata Osiewicz στην ΕΚΤ 
(malgorzata.osiewicz@ecb.int), με κοινοποίηση στη διεύθυνση survey.accesstofinance@ecb.europa.eu. 
 
 
Με εκτίμηση, 

 

 

 

Ιωάννης Γκανούλης  Joanna Drake 
Διευθυντής Τμήματος  
Παραγωγής/Συντονισμού 
Στατιστικών Στοιχείων, 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

 Διευθύντρια, Διεύθυνση ΜΜΕ 
και Επιχειρηματικότητας, 
Γενική Διεύθυνση 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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