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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 
 
 
Δλαο απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ζξχινπο ηεο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθήο ηζηνξίαο 

αλαθέξεη πσο ην 1979 πξνηάζεθε ζηνλ Σεμαλφ δηζεθαηνκκπξηνχρν - θαη κεηέπεηηα 

ππνςήθην πξφεδξν ησλ ΖΠΑ- Ross Perot λα αγνξάζεη κηα κηθξνκεζαία εηαηξεία 

θαηαζθεπήο ινγηζκηθνχ γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ άθνπγε ζηνλ φλνκα 

Microsoft, αιιά απηφο αξλήζεθε ιέγνληαο: «Ση ζην θαιφ κπνξνχλ λα θάλνπλ 13 

ηχπνη απφ ην ηάηι πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη ε IBM;»  

 

Ζ ηζηνξία απάληεζε βεβαίσο θαηά ζπληξηπηηθφ ηξφπν ζηνλ Perot.  Σν πιένλ 

αμηνπεξίεξγν ίζσο είλαη φηη ν ίδηνο ν Perot είρε μεθηλήζεη σο απιφο πσιεηήο ηεο IBM 

θαη κεγαινχξγεζε επηρεηξεκαηηθά φηαλ ηελ εγθαηέιεηςε έγθαηξα επεηδή νη αλψηεξνί 

ηνπ αγλννχζαλ ηηο ππνδείμεηο ηνπ. Θα πεξίκελε θαλείο πσο ζα είρε δηδαρζεί απφ ην 

δηθφ ηνπ παξάδεηγκα θαη λα δηαβιέςεη θαιχηεξα ηεο πξννπηηθέο κηαο αλεξρφκελεο, 

θαηλνηφκνπ κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο, φζν είρε αθφκε απηή ηελ επθαηξία…(πεγή 

www.disabled.gr) 

Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία κέρξη θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ηφληδε ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζεσξψληαο φηη ε επηηπρία κηαο 

επηρείξεζεο ζπκβαδίδεη κε ην κέγεζνο ηεο. 

 

Σν κέγεζνο ηεο παξαγσγήο θαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζεσξνχληαλ θαζνξηζηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο, 

πξνβιέπνληαο έηζη ηελ επηθξάηεζε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εμαθάληζε 

ησλ κηθξνκεζαίσλ. Σα εκπεηξηθά φκσο ζηνηρεία δηεζλψο δείρλνπλ φηη ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα δελ ζπκβαδίδνπλ κε ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο εκθαλίδνληαη λα θαηέρνπλ ζεκαληηθφηαην πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη λα απαζρνινχλ ην πεξηζζφηεξν εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

Δπηπιένλ, δηεζλείο έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη ηε ζπκβνιή ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ σο βαζηθφ παξάγνληα αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο, βειηίσζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο. 

Ζ Διιάδα είλαη θπξηνιεθηηθά ε ρψξα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ νη 

επηρεηξήζεηο κε ιηγφηεξα απφ 100 άηνκα πξνζσπηθφ απνηεινχλ ην 99,8% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απαζρνινχλ πεξίπνπ 60% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ηνπ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα. εκαληηθφηαηε είλαη ε ζέζε ησλ «κηθξψλ» 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο απαζρνινχλ κέρξη θαη 10 άηνκα πξνζσπηθφ, δεδνκέλνπ φηη 

απνηεινχλ ην 96,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία 

ηνπ ΔΟΜΜΔΥ. 
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Ζ ζπκβνιή ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ απαζρφιεζε είλαη ζεκαληηθή. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, θαηά ηελ πεξίνδν 1978-88 ε κέζε εηήζηα 

κεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο ήηαλ πςειφηεξε ζηηο κηθξνκεζαίεο (+2,0%) απφ ηελ 

αληίζηνηρε ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (-1,0%). Απφ ζηνηρεία ηεο ICAP πξνθχπηεη φηη 

θαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1988-96 ππάξρεη αχμεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ ζε βάξνο 

ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη σο πξνο 

ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε απηέο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία θαηαπηάλεηαη κε ην πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, είηε απηή πξνέξρεηαη απφ 

θξαηηθνχο θνξείο, κέζσ επηρνξεγήζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ  Δπξσπαηθά 

ηακεία, είηε απφ ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, σο επί ην πιείζηνλ ηξάπεδεο. 

θνπφο ηεο είλαη λα θαηαδείμεη θαηά πφζν απηνχ ηνπ είδνπο ε ζηήξημε κε ηε κνξθή 

ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, είλαη απνηειεζκαηηθή θαη θαηά πφζν 

ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ, απφ πιεπξάο επηρεηξήζεσλ. 
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1. ΟΡΙΜΟ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

 

 
1.1 Ο νξηζκόο ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο 

Γελ ππάξρεη έλαο εληαίνο γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο, 

αιιά νξίδεηαη θάζε θνξά ζε ζρέζε κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο θάζε ρψξαο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο. Γηαθνξέο ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

κεγέζνπο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθαινχληαη επίζεο απφ γεσγξαθηθέο 

παξακέηξνπο θαη θπξίσο απφ ηηο δηαζηάζεηο ησλ αγνξψλ. Έηζη ζηηο ΖΠΑ, 

κηθξνκεζαία ζεσξείηαη ε επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 500 

εξγαδφκελνπο, ζηελ Ηαπσλία ιηγφηεξνπο απφ 300, ζηε Γεξκαλία, Γαιιία θαη Ηηαιία 

ιηγφηεξνπο απφ 200, θαη ζηελ Απζηξαιία ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο. χκθσλα 

κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηα πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελα πνζνηηθά θξηηήξηα γηα 

ηνλ νξηζκφ κηαο επηρείξεζεο σο κηθξνκεζαίαο είλαη πξσηίζησο ν αξηζκφο ησλ 

απαζρνινπκέλσλ θαη θαηά δεχηεξνλ ν θχθινο εξγαζηψλ. 

Με βάζε ηε ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο επηηξνπήο ηεο 6εο Μαίνπ 2003 (ΔΔ L 124 ηεο 

20/5/2003 ζει. 36), σο πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο νξίδνληαη απηέο 

πνπ πιεξνχλ, κε βάζε ηελ ηειεπηαία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη αζρέησο λνκηθήο 

κνξθήο, ηηο παξαθάησ πξνππνζέζεηο : 

 

 Πνιχ κηθξή επηρείξεζε : Οξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί 

ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ή 

ην ζχλνιν ηνπ εηεζίνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2εθ. Δπξψ. 

 Μηθξή επηρείξεζε : Οξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 

50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηνπ 

εηεζίνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10εθ. Δπξψ. 

 Μεζαία επηρείξεζε : Οξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο 

απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 50εθ. Δπξψ ην ζχλνιν ηνπ εηεζίνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη 

ηα 43εθ. Δπξψ. 

 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ αθνξνχλ ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξεζε 

θαη ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. Σν χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ππνινγίδεηαη ρσξίο 

ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) θαη άιινπο έκκεζνπο δαζκνχο. Γηα ηηο  

λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη ινγαξηαζκνί δελ έρνπλ θιείζεη αθφκα, ηα 

ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

 

Μηα επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη πάλσ ή θάησ απφ ηα πξναλαθεξζέληα φξηα (αξηζκφο 

απαζρνινχκελσλ, νηθνλνκηθά κεγέζε) ζα απσιέζεη ηελ ηδηφηεηα ηεο πνιχ κηθξήο, 

κηθξήο ή κεζαίαο επηρείξεζεο, εάλ ην γεγνλφο απηφ επαλαιεθζεί επί δχν δηαδνρηθά 

έηε. 
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Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πιήξνπο 

απαζρφιεζεο πνπ εξγάζηεθαλ ζηελ επηρείξεζε θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

εμεηαδφκελνπ έηνπο. ’ απηνχο πεξηιακβάλνληαη : 

 

 Μηζζσηνί 

 Αηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε, έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο πξνο απηή 

θαη εμνκνηνχληαη κε κηζζσηνχο, βάζεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ. 

 Οη ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο 

 Οη εηαίξνη πνπ αζθνχλ ηαθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνζπνξίδνληαη 

νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ επηρείξεζε. 

 

Μαζεηεπφκελνη ή ζπνπδαζηέο δελ ζπλππνινγίδνληαη. Αηνκα πνπ δελ εξγάζηεθαλ 

νιφθιεξν ην έηνο, νη κεξηθψο απαζρνινχκελνη ή νη απαζρνινχκελνη ζε επνρηθή βάζε 

ππνινγίδνληαη σο θιάζκαηα κε βάζε ηηο εηήζηεο κνλάδεο εξγαζίαο. 

 

Πξνθεηκέλνπ δε, λα ππνινγηζηνχλ ηα παξαπάλσ κεγέζε, νη ηχπνη ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ιακβάλνληαη ππφςε είλαη νη θάησζη : 

 

 Αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο : νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα θαη δελ 

ζπληξέρνπλ νη πξνππνζέζεηο ραξαθηεξηζκνχ ηεο σο ζπλεξγαδφκελε ή σο 

ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 

 πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο : νη επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ ηα 

παξαθάησ : 

 Μηα επηρείξεζε θαηέρεη ή/θαη ειέγρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ κηαο άιιεο επηρείξεζεο (απ’επζείαο ή 

κέζσ ηξίηεο επηρείξεζεο) 

 Μηα επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία 

ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, επνπηηθνχ ή δηαρεηξηζηηθνχ νξγάλνπ κηάο άιιεο 

επηρείξεζεο. 

 Μηα επηρείξεζε δχλαηαη λα αζθήζεη θπξηαξρηθή επηξξνή ζε άιιε βάζεη 

ζπκβάζεσο ή ξήηξαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο άιιεο 

 πλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο : νη επηρεηξήζεηο θαηέρεη ε ίδηα ή απφ θνηλνχ κε 

κηα ή πεξηζζφηεξεο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (φπσο απηέο ελλννχληαη 

παξαπάλσ) ην 25% ή πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ 

κηαο άιιεο επηρείξεζεο. 

 

Χζηφζν κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αλεμάξηεηε αθφκε θαη αλ ην 

φξην ηνπ 25% θαιχπηεηαη, εθφζνλ ην πνζνζηφ απηφ ειέγρεηαη απφ  Γεκφζηεο εηαηξίεο 

ζπκκεηνρψλ, εηαηξίεο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, θπζηθά πξφζσπα ή νκάδεο πνπ 

αζθνχλ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη επελδχνπλ ίδηα 

θεθάιαηα ζε κε εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο, εθφζνλ ην ζχλνιν ηεο 

επέλδπζεο  ζε ίδηα επηρείξεζε δελ ππεξβαίλεη ηα € 1.250.000 (κε ηελ πξνππφζεζε φηη 

απηνί δελ είλαη ζπλδεδεκέλνη, ζχκθσλα κε ηηο πξνππνζέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ)  
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Σέινο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο πξναλαθεξζείζαο ζπζηάζεσο ν θαζνξηζκφο ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αξηζκνπ ησλ 

απαζρνινχκελσλ) έρεη σο αθνινχζσο : 

 

 Γηα αλεμάξηεηε επηρείξεζε, πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηα ζπλεγαδφκελε ή ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε, πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ή ,εθφζνλ ππάξρνπλ  

ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

εμεηαδφκελε επηρείξεζε. 

 Οηαλ ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ δελ πξνθχπηεη απφ ηνπο ελνπνηεκέλνπο 

ινγαξηαζκνχο, ππνινγίδεηαη ζπγθεληξψλνληαο θαη’αλαινγία ηα ζηνηρεία  πνπ 

είλαη ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ θαη 

πξνζζέηνληαο ηα ζηνηρεία  πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ζπλδένληαη καδί ηεο. 

 

Πεγή : www.ypan.gr 
www.elke.gr 

 

 

1.2. Ο νξηζκόο ηνπ ΔΟΜΜΔΦ 

 

ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνλ ΔΟΜΜΔΥ, ζεσξνχληαη σο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

φζεο απαζρνινχλ κέρξη 100 άηνκα πξνζσπηθφ.  

 

Δάλ ιακβάλνληαλ ππφςε ν νξηζκφο ηεο Δ.Δ., ζα πεξηιακβαλφηαλ ζρεδφλ φιεο νη 

επηρεηξήζεηο, θαζφζνλ ην 99% ησλ επηρεηξήζεσλ απαζρνιεί ην πνιχ 50 άηνκα. Ζ 

κηθξνκεζαία επηρείξεζε ζηελ Διιάδα είλαη ζπλήζσο κηα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 

ηεο νπνίαο ε δηνίθεζε ηαπηίδεηαη κε ηελ θπξηφηεηα θαη ε θαζεκεξηλή δηαρείξηζε 

εμαζθαιίδεηαη ζπλήζσο απφ ηνλ επηρεηξεκαηία.  

 

Πεγή : www.eommex.gr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ypan.gr/
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2. Η ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΧΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 

 

 

 

2.1. Σηνηρεία γηα ηηο Διιεληθέο Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

 

 

2.1.1 Αξηζκόο απαζρνινπκέλσλ θαη ηάμε κεγέζνπο θύθινπ εξγαζηώλ 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δ..Τ.Δ. , φπσο αλαθέξνληαη ζηελ εηήζηα έθζεζε γηα ην 

2006 ηνπ Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο ΜΜΔ, θαη κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο 

Δπξσπαηθήο Δλσζεο φπσο απηφο αλαιχζεθε παξαπάλσ, ην 98% ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη κηθξέο, απαζρνιψληαο αξηζκφ κηθξφηεξν ησλ δέθα αηφκσλ. Δρεη 

ππνινγηζζεί φηη ην κέζν κέγεζνο απαζρφιεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα είλαη 

δχν άηνκα, ελψ ην αληίζηνηρν κέζν κέγεζνο απαζρφιεζεο ζηελ Δπξσπαηθή Δλσζε 

είλαη ηα έμη άηνκα. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ε πξναλαθεξζείζα επηζήκαλζε ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ απαζρφιεζεο 

αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

  

 

Οζνλ αθνξά ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, 

απηφο αληαλαθιά ην κηθξφ ηνπο κέγεζνο, αθνχ ην 95% εκθαλίδεη θχθιν εξγαζηψλ 

κηθξφηεξν ησλ € 500.000, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ πίλαθα : 
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   Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη 

 

 

2.1.2 Καηεγνξία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2003 ηεο Δ..Τ.Δ., ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα (35%) δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ρνλδξηθνχ θαη 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ, πξαγκαηνπνηψληαο ην 43% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ. Σν 11% 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία πξαγκαηνπνηψληαο ην 23% ηνπ ηδίξνπ, ελψ κφιηο 

ην 2,5% δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο (γεσξγία – αιηεία). 

Μάιηζηα γηα ην 2004 ην πνζνζηφ απηφ έρεη κεησζεί πεξαηηέξσ ζε 1,9%.  

Αλαιπηηθφηεξα παξαηίζεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο, ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ : 
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2.1.3 Γεσγξαθηθή θαηαλνκή 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ κεγάιε ζπγθέληξσζε ζηα αζηηθά θέληξα. 

Δηδηθφηεξα, πάληα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2003 ηεο  Δ..Τ.Δ., ην 35% ηνπ 

αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην λνκφ Αηηηθήο, φπνπ θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ην 67% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα : 

 

 

 

 

(Σπλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα) 
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2.2. Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Διιεληθώλ Μηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ δε βξίζθεηαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Οη ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο δελ ζεσξνχληαη 

αληαγσληζηηθέο, κε εμαίξεζε νξηζκέλεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο φπσο ν 

ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ( αγξνηνπξηζκφο, ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο), νη κεηαθνξέο ή ε 

παξαγσγή θάπνησλ εμεηδηθεπκέλσλ πξνηφλησλ . 

Ο ιφγνο γηα απηφ ην έιιεηκκα  αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, απνδίδεηαη 

θπξίσο ζηε κε χπαξμε ή ηελ πεξηνξηζκέλε εθκεηάιιεπζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ηελ 

έιιεηςε εμεηδίθεπζεο θαη ζηελ απνπζία καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ. 

Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί πσο ππάξρεη κεγάιε πζηέξεζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, δεδνκέλεο θαη ηεο πζηέξεζεο ζηε ζχλδεζε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο. Ζ κε έληνλε αθφκα ρξήζε λέσλ θαηλνηφκσλ 

ηερλνινγηψλ ζηε παξαγσγή ή παξνρή ππεξεζηψλ, ε κε εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ σο κέζνπ, ζπληειεί ζηελ πζηέξεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ζέκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο, ζε ζρέζε κε απηέο ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο. 

Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ζπζρεηηζηεί ε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, έλαληη ησλ επξσπαηθψλ, κε ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο πνπ δηέπνπλ ην 

ειιεληθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Οη ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζε 

κεγάιν πνζνζηφ (πεξίπνπ 50%), πηνζεηνχλ ακπληηθή ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ηεο 

κείσζεο ησλ πσιήζεσλ, κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο παξαγσγήο, ελψ κφλν ην 25% 

αληηδξά επηζεηηθά κε ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ησλ πθηζηακέλσλ πξνηφλησλ θαη 

πξνψζεζε λέσλ πξνηφλησλ ζηελ αγνξά. Αληίζεηα, ην 50% ησλ επξσπαηθψλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ αληηδξά επηζεηηθά, αλαβαζκίδνληαο ηελ παξαγσγηθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ελψ κφιηο ην 30% αληηδξά ακπληηθά. 

 χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηελ εηαηξία G.P.O., ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νπνίαο δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ζηελ νπνία ην 

δείγκα απνηειείην ηφζν απφ επηρεηξεκαηίεο, ηδηνθηήηεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

(ΔΡΔΤΝΑ Α), φζν θαη απφ πνιίηεο (ΔΡΔΤΝΑ Β), επθξηλψο δηαπηζηψλεηαη ε έιιεηςε 

ελεκέξσζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζρεηηθά κε ηα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα πνπ ηνπο 

αθνξνχλ, κηθξφο βαζκφο έληαμεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε απηά (κφιηο 17,2%), 

παξά ηε δηάζεζε γηα έληαμε, ε νπνία θηάλεη ζε πνζνζηφ 62,8%. Ζ έιιεηςε 

ελεκέξσζεο θαη ρξήζεο ησλ πξνγξακκάησλ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ην λα είλαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο, 

δεδνκέλνπ φηη ηνπο ζηεξεί αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο 

ρεηηθά κε ην κέιινλ, απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξεκαηηψλ δηαθξίλεηαη ηζρπξή 

ζέιεζε γηα ηελ αλάπηπμε δηθήο ηνπο επηρείξεζεο (πνζνζηφ 55,9%), ελψ γηα ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο ε αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο ππεξβαίλεη ην 50%. 

Μέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά ζηηο 

επφκελεο δηαθάλεηεο : 
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Πεγή : www.mnec.gr 

http://www.mnec.gr/
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2.3. Πιενλεθηήκαηα θαη αδπλακίεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ πνιιέο αδπλακίεο αιιά θαη 

πιενλεθηήκαηα. Τπάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο πνπ ζα 

πξέπεη λα απνδνζεί κεηαμχ ησλ άιισλ ζην ρακειφ βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, ζηελ αλεπαξθή νξγάλσζε παξαγσγήο θαη ζηε κε εθαξκνγή ζχγρξνλσλ 

κεζφδσλ δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη κάξθεηηλγθ, κε απνηέιεζκα ηε ρακειή ηνπο 

αληαγσληζηηθφηεηα, φπσο αλαπηχρζεθε παξαπάλσ. 

ηελ Διιάδα αιιά θαη δηεζλψο έρνπλ δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ θηλδχλνπ πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη, ηεο έιιεηςεο επαξθψλ 

εγγπήζεσλ αιιά θαη ιφγσ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο ραξαθηήξα. Χο απνηέιεζκα απηψλ 

είλαη λα θαηαιήγνπλ ζην βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ θαη ζηηο πηζηψζεηο ησλ 

πξνκεζεπηψλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπο γηα θεθάιαην θίλεζεο. 

Λίγεο είλαη αθφκα νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε (leasing), ηε ζχκβαζε πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ (factoring) 

θαη ην επηρεηξεκαηηθφ θεθάιαην πςεινχ θηλδχλνπ (venture capital) σο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο εμεχξεζεο θεθαιαίσλ. Καηά ζπλέπεηα, νη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ κεγάιε 

δπζθνιία ζηελ αλάπηπμε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ κεγάιεο εκβέιεηαο. 

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαζψο 

θαη άιιεο ηερληθέο ζχγρξνλεο δηνίθεζεο, φπσο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο, νιηθή 

πνηφηεηα παξαγσγήο, αληαγσληζηηθή ζχγθξηζε, κέηξεζε ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ θ.ιπ. 

Τζηεξνχλ επίζεο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζην κάξθεηηλγθ, ζηελ αλάπηπμε 

εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

εμσηεξηθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, ζηελ πξφζβαζε ζηηο πεγέο παξαγσγήο πξψησλ 

πιψλ θαη ζηηο ζπλεξγαζίεο. Έρνπλ πςειά πνζνζηά πςειά πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο 

(50%) ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα 3-5 έηε ηεο δσήο ηνπο. 

Οη ιφγνη χπαξμεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ θαη ηα βαζηθά ηνπο 

πιενλεθηήκαηα.  

Ζ επειημία ζηελ παξαγσγή, ε γξήγνξε θαη εχθνιε αθνκνίσζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο 

θαη θαηλνηνκίαο, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ε επθνιφηεξε 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ εμεηδηθεπκέλσλ αγνξψλ, ε ηαρχηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, νη 

πξνζσπηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε 

απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ είλαη κεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ έλαληη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ εθηίκεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

ελδηαθέξεη θνξείο φπσο ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, πξνκεζεπηέο, 

εμαγνξάζηξηεο εηαηξείεο, επελδπηέο θαη αθαδεκατθά ηδξχκαηα. Βαζηθή επηδίσμε φισλ 

απηψλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο νηθνλνκηθά εχξσζηεο επηρείξεζεο ή αιιηψο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν πηζησηηθφ θίλδπλν. Αιιά θαη ην ζχλνιν 

ησλ αδπλάησλ θαη πξνβιεκαηηθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο γηα ηελ άζθεζε θξαηηθήο πνιηηηθήο ζηήξημεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. 
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2.4. Ζ έξεπλα ηνπ ΔΟΜΜΔΦ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

Θεηηθφ δείθηε αλάπηπμεο εξγαζηψλ θαη εθηίκεζε γηα ζηαζεξή ή αλνδηθή πνξεία ζην 

κέιινλ παξνπζηάδνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, παξφηη ην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ θξίλεηαη κάιινλ κε επλντθφ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο "Έξεπλαο 

Πξνζδηνξηζκνχ ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Φπζηνγλσκίαο θαη ησλ Γεηθηψλ 

Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ησλ ΜΜΔ" πνπ παξνπζίαζε ν ΔΟΜΜΔΥ ζε 

ζρεηηθή εθδήισζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  

 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 3.519 κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

απαζρνινχλ έσο 249 ππαιιήινπο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, κεγαιχηεξν 

πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο έρνπλ νη επηρεηξήζεηο εκπνξίνπ θαη κεηαπνίεζεο, ελψ νη 

θιάδνη θαηαζθεπψλ θαη κεηαθνξψλ θπκαίλνληαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα. Σν 50% 

ησλ επηρεηξήζεσλ δήισζε φηη ν θχθινο εξγαζηψλ απμήζεθε, ελψ νη λέεο πξνζιήςεηο 

ππεξέρνπλ ησλ απνρσξήζεσλ. Όζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε, ην 95% ησλ 

θεθαιαίσλ πξνέξρεηαη απφ ίδηα θεθάιαηα θαη ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη, κφλν ην 2% 

απφ δεκφζηα επηρνξήγεζε, ηφζν θαηά ηελ έλαξμε φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.  

 

Οη λέεο ηερλνινγίεο ελζσκαηψλνληαη ζηαζεξά ζηηο επηρεηξήζεηο, κε ην πνζνζηφ 

ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη Γηαδηθηχνπ απφ ππαιιήινπο λα αλέξρεηαη ζε 

40-50%, κε εμαίξεζε ηε ηεξεά Διιάδα θαη ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε 

φπνπ ην πνζνζηφ είλαη ρακειφηεξν. Σν 66,5% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο ζην Γηαδίθηπν έρνπλ ζχλδεζε ADSL ζην Γηαδίθηπν.  

 

Σν 90% ησλ επηρεηξήζεσλ δήισζαλ φηη ε επηρείξεζή ηνπο δελ πξαγκαηνπνηεί 

εμαγσγέο, ελψ φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο πξψηεο ρψξεο εηζαγσγψλ είλαη ε Ηηαιία θαη 

ε Γεξκαλία. χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη 

ν ππεξβνιηθφο αληαγσληζκφο θαη θνξεζκφο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο απνηεινχλ 

θχξηα πξνβιήκαηα ηεο ηνπηθήο αγνξάο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο.  

 

Όζνλ αθνξά ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ, νη κεζαίεο επηρεηξήζεηο 

(50-249 ππάιιεινη) έρνπλ θαηά κέζν φξν πξνζσπηθφ 96 αηφκσλ θαη θχθιν εξγαζηψλ 

37 εθαη. επξψ. Σν πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο αγγίδεη ην 25%. Γχν ζηηο ηξεηο 

επηρεηξήζεηο πηζηνπνηνχληαη θαηά ISΟ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ην 

Γηαδίθηπν ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.  

 

Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο (10-49 ππάιιεινη) έρνπλ θαηά κέζν φξν πξνζσπηθφ 20 

αηφκσλ θαη θχθιν εξγαζηψλ 6 εθαη. επξψ. Σν πεξηζψξην θέξδνπο αλέξρεηαη ζε 11%, 

πηζηνπνηνχληαη θαηά ISO ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 30% θαη αμηνπνηνχλ θνηλνηηθά 

πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο ηεο απαζρφιεζεο.  

 

Όζνλ αθνξά ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (έσο 9 ππάιιεινη), έρνπλ θαηά κέζν φξν 

πξνζσπηθφ 1,6 αηφκσλ θαη θχθιν εξγαζηψλ 550.000 επξψ. Σν πεξηζψξην θέξδνπο 

θπκαίλεηαη ζην 8% θαη έρνπλ ζηαζεξφ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ. Βαζίδνληαη ζε ίδηα 

θεθάιαηα θαη, ζε γεληθέο γξακκέο, δελ δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε θαηά ISO.  
πεγή : www.naftemporiki.gr 
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3. Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΗΝ 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΝΣΙΞΟΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ 

 

3.1. Σύλζεζε ζε απαζρόιεζε θαη Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία 

Ο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηε δηακφξθσζε ησλ 

κεγεζψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. ε φ,ηη αθνξά ηε 

ζπκβνιή ησλ επηκέξνπο θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο 

(εκπφξην, ππεξεζίεο) δηαδξακαηίδεη πξσηεχνληα ξφιν ηφζν ζε φξνπο απαζρφιεζεο, 

φζν θαη ζε φξνπο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ην Αθαζάξηζην Δγρψξην 

Πξνηφλ  ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο).  

 

3.2. Πξνβιήκαηα θαη πξνθιήζεηο γηα ηηο ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

Οζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, απηά κπνξνχλ 

επηγξακκαηηθά λα ζπλνςηζηνχλ ζηα θάησζη : 

 Διιεηςε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ 

 Οηθνγελεηαθφο ραξαθηήξαο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

 Γπζθνιία κεηεμέιημεο ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ (νη νπνίεο απνηεινχλ 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ κηθξνκεζαίσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ). 

 Διιεηςε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

 Γηνηθεηηθά εκπφδηα ιεηηνπξγίαο γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο (βι. παξαθάησ 

δηάγξακκα). 

 

 

Οζνλ αθνξά ηηο πξννπηηθέο, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πσο θξίζηκα ζεκεία γηα ηηο 

ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη : 

 Ζ πξνζέγγηζε λέσλ θαη κεγαιχηεξσλ αγνξψλ (Βαιθάληα) 

 Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

 Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

 Οη ζπλεξγαζίεο  

 Ζ θαηάιιειε δηθηχσζε 

Με βάζε ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ζην λέν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, νη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη : 

 Να επελδχζεη ζε εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ 
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 Να εθαξκφζεη δηεζλή πξφηππα θαη κεζφδνπο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη 

δηνίθεζεο 

 Να επελδχζεη ζε λέα δίθηπα πξφζβαζεο θαη δηάζεζεο πξνηφλησλ 

 Να επελδχζεη ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ζε επηζηεκνληθά θέληξα έξεπλαο, 

ζε πφινπο θαηλνηνκίαο 

 Να ζηξαθεί ζε λέα πξνηφληα, λέεο ππεξεζίεο 

 Να αλαπηχμεη νηθνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα 

 

 

3.3. Πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ησλ ειιεληθώλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

ηα πιαίζηα ηεο ελίζρπζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε ζπλάξηεζε κε 

ηνπο ζηφρνπο ηεο αλαζεσξεκέλεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο 

(Ληζζαβφλα), αιιά θαη ηνπ ράξηε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ  , 

δηακνξθψλνληαη ηα παξαθάησ έμη πεδία εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ Διιάδα : 
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Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο εζηηάδεη ζηε δεκηνπξγία ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο, 

ζηελ νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ζηελ εμαζθάιηζε επλνηθνχ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο γηα ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο βηψζηκήο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ απνηειεί ηε ζχγρξνλε αλαπηπμηαθή ζπληζηψζα γηα φιεο 

ηηο επξσπαηθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ηηο ειιεληθέο, ηε ζηηγκή πνπ 

κφλν κηα ζηηο δέθα απφ απηέο δειψλεη έζνδα απφ εμαγσγέο, ζε αληίζεζε κε 

κηθξφηεξεο αγνξέο φπνπ ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δειψλεη έζνδα απφ 

εηζαγσγέο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξν (πρ. Δζζνλία 23%, ινβελία 21%, Φηλιαλδία 

19%). Αληίζεηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κεγάισλ αγνξψλ δειψλνπλ εμαηξεηηθά 

ρακειά πνζνζηά εμαγσγψλ (πρ Ηζπαλία 3%, Γαιιία 6%). 

Γηα ηελ Διιάδα ,ζε επίπεδν θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ν Αλαπηπμηαθφο Νφκνο 3299/2004 

απνηειεί ην βαζηθφηεξν εξγαιείν ελίζρπζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πξνθχπηεη πσο ηελ πεξίνδν 2004-2006 

εγθξίζεθαλ 1.241 πξνηάζεηο κε ζπλνιηθφ πξνππνινγηζκφ πεξί ηα 2 δηο επξψ, 

εγθξηζείζαο επηρνξήγεζεο 820 εθαη. επξψ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ αλακέλεηαη λα πξνζεγγίζεη ηηο 6.500 πεξίπνπ. Οζνλ 

αθνξά ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο ην 60% αθνξνχζε επελδχζεηο ζην 

κεηαπνηεηηθφ ηνκέα θαη ην 30% ζηνλ ηνπξηζκφ. Σέινο ζεκαληηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο 

έιαβαλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κέζσ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ 

(ΠΔΠ). 

 

Πεγέο : ΔΟΜΜΔΦ, Δζληθό Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, Δηήζηα Δθζεζε 2006 

«Ζ ζπκβνιή ηνπ Τξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία», Δλσζε 

Διιεληθώλ Τξαπεδώλ, Ηνύιηνο 2008 
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1. ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ - ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΠΙΣΧΣΙΚΧΝ ΙΓΡΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΧΝ  

 

1.1. Πηζησηηθά ηδξύκαηα 

Χο πηζησηηθφ ίδξπκα, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3601/2007, κε ηνλ νπνίν ην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πξνζαξκφδεηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο, νξίδεηαη ε επηρείξεζε, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο νπνίαο 

ζπλίζηαηαη ζηελ απνδνρή θαηαζέζεσλ ή άιισλ θεθαιαίσλ απφ ην θνηλφ θαη ζηε 

ρνξήγεζε δαλείσλ ή ινηπψλ πηζηψζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο. Χο πηζησηηθφ ίδξπκα 

νξίδεηαη επίζεο θαη ην ίδξπκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο. 

ηελ Διιάδα, φπσο πξναλαθέξζεθε ε ιεηηνπξγία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

δηέπεηαη απφ ηνλ Ν.3601/2007. χκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 1, ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ηδξχνληαη ππνρξεσηηθά κε ηε κνξθή Αλψλπκεο Δηαηξίαο, κε εμαίξεζε ηηο 

πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο πνπ ηδξχνληαη κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ αζηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, βάζεη ηνπ Ν.1667/86 θαη ην άξζξν 5 ηνπ Ν.3601/2007. Σν ειάρηζην 

αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην νξίδεηαη ζε 18.000.000 € θαη κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ 

κεηξεηά θαη ινηπά ζηνηρεία. 

Αλαιπηηθφηεξα ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ,φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ Ν.3601/2007, είλαη 

θαηά θχξην ιφγν νη θάησζη : 

 Απνδνρή θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηηξεπηέσλ θεθαιαίσλ 

 Υνξήγεζε δαλείσλ ή ινηπψλ πηζηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πξάμεσλ πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ 

 Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

 Πξάμεηο δηελέξγεηαο πιεξσκψλ θαη κεηαθνξψλ θεθαιαίνπ 

 Δθδνζε θαη δηαρείξηζε κέζσλ πιεξσκήο (θάξηεο, επηηαγέο) 

 Δγγπήζεηο θαη αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ 

 Φχιαμε θαη δηαρείξηζε θηλεηψλ αμηψλ 

 Δθδνζε ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο 

 Οιεο νη επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηέο 

εμεηδηθεχνληαη ζηνλ Ν.3606/2007, κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ 

δίθαην ε νδεγία 2004/39/ΔΚ, γλσζηή θαη σο MiFID, θιπ. 

Πεγή : Αγγειόπνπινο, Π. Φξ. «Τξάπεδεο θαη Φξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα» 
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1.2. Φξεκαηνδνηήζεηο 

Χο ρξεκαηνδφηεζε νξίδεηαη ε νηθνλνκηθή ζηήξημε θαη ελίζρπζε ησλ παξαγσγηθψλ 

κνλάδσλ ηεο νηθνλνκίαο ( λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα) κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε 

ησλ παξαγσγηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ. 

ηελ Διιάδα, κε ηελ Πξάμε Γηνηθεηνχ Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο 1955/91, 

θαζνξίζηεθε ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ νη ηξάπεδεο κπνξνχλ ειεχζεξα, κε φξνπο 

θαη πξνππνζέζεηο πνπ εθείλεο νξίδνπλ, λα ρξεκαηνδνηνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα : 

 Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο 

ρσξίο πεξηνξηζκνχο ή εηδηθνχο φξνπο 

 Τπεχζπλεο νξίδνληαη νη ηξάπεδεο γηα ρξεκαηνδνηήζεηο ζηεξηδφκελεο ζε 

ηξαπεδηθά θξηηήξηα 

 Δπηηξέπεηαη κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ εθρψξεζε ή απνδνρή δαλείσλ ζε επξψ ή 

ζπλάιιαγκα 

 Δπηηξέπεηαη ζηηο ηξάπεδεο λα ξπζκίδνπλ απαηηήζεηο ηνπο, ιεμηπξφζεζκεο ή 

κε, δαλείσλ ζε επξψ ή ζπλάιιαγκα 

Με βάζε ηελ ΠΓΣΔ 1955/91, ρξεκαηνδνηνχληαη επηρεηξήζεηο θάζε λνκηθήο κνξθήο 

θαη αληηθεηκέλνπ, ηφζν γηα θεθάιαην θηλήζεσο, φζν θαη γηα ηελ θάιπςε επελδπηηθψλ 

δαπαλψλ ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηελ απφθηεζε παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ, κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ.  

Χο επηρείξεζε νξίδεηαη κηα νξγάλσζε κε ηερληθή, νηθνλνκηθή θαη λνκηθή 

απηνηέιεηα, πνπ δηαζέηεη κηα πεξηνπζία κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηεί ηελ παξαγσγηθή 

ηεο δηαδηθαζία. 

Πέξαλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κε βάζε ηελ ίδηα Πξάμε, ρξεκαηνδνηνχληαη θαη 

επαγγεικαηίεο  γηα θεθάιαην θηλήζεσο, αγνξά κεηαθνξηθψλ κέζσλ αλαγθαίσλ γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο θαη αγνξά πάζεο θχζεσο εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη 

ηδηψηεο γηα ηελ απφθηεζε ή επηζθεπή αθηλήησλ γηα ηδηφρξεζε ή εθκεηάιιεπζε. 
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2. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

 

 2.1 Βαζηθέο έλλνηεο ρξεκαηνδνηήζεσλ επηρεηξήζεσλ 

Οη επηρεηξήζεηο ζε θάζε νηθνλνκία, ρξεηάδνληαη θεθάιαηα ηφζν γηα λα θαιχςνπλ 

αλάγθεο πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (αλάγθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλαιιαθηηθφ θχθισκα κηαο επηρείξεζεο), είηε απφ έθηαθηεο 

αλάγθεο, είηε γηα αλάγθεο απφθηεζεο παγίσλ (αθίλεηα ή εμνπιηζκφο). 

Ζ θάιπςε ησλ θεθαιαηαθψλ ηνπο αλαγθψλ κπνξεί λα γίλεη κε δηθά ηνπο θεθάιαηα 

(Ηδηα θεθάιαηα) ή κε μέλα θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηνπο (παξνρή πηζηψζεσλ), είηε απφ ηηο ηξάπεδεο (ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο). 

Θα πξέπεη εδψ λα αλαθεξζεί πσο πέξαλ ησλ θεθαιαίσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο, νη επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα νη κηθξνκεζαίεο  

θαηαθεχγνπλ ζηηο ηξάπεδεο θαη γηα άιινπ είδνπο αλάγθεο ηνπο , φπσο έθδνζε 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ , ελεγγχσλ πηζηψζεσλ, δηαθαλνληζκνχο κε νίθνπο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, γηα εηζαγσγέο ή εμαγσγέο. Οη αλάγθεο απηέο δε ζα πξέπεη λα ηδσζνχλ 

μερσξηζηά, θαζψο ζπληζηνχλ αλάιεςε θηλδχλνπ γηα κηα ηξάπεδα, ελψ είλαη πηζαλφλ 

λα απμήζνπλ θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηελ 

ηξάπεδα. 

 

 2.2. Ηδηα θαη Ξέλα θεθάιαηα επηρείξεζεο 

Ο φξνο Ηδηα θεθάιαηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ θαζαξή ζέζε κηαο 

επηρείξεζεο ,πνπ απνηειείηαη απφ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ή εηαηξηθφ θεθάιαην αλ ε 

επηρείξεζε δελ είλαη αλψλπκε εηαηξία, ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ (5% ησλ πξν θφξσλ 

θεξδψλ ηεο ρξήζεσο κεηαηξέπεηαη ππνρξεσηηθά ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ) , ηα 

παξαθξαηεζέληα θέξδε (θέξδε εηο λέν) πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη ηπρφλ έθηαθηα 

απνζεκαηηθά (αθνξνιφγεηα βάζεη λφκνπ θαη κε).  

Απηά ηα θεθάιαηα δελ έρνπλ νξηζκέλν ρξφλν παξακνλήο ζηελ επηρείξεζε θαη γηα 

απηφ ην ιφγν ιέγνληαη θαη κφληκα θεθάιαηα. Δάλ κηα επηρείξεζε ρξεκαηνδνηείηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ίδηα θεθάιαηα ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο αλαιακβάλεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο.  

Σα δαλεηαθά ή μέλα θεθάιαηα, ηα νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε πξνέξρνληαη απφ ηνπο 

πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο (πξνκεζεπηέο, αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, πηζησηέο 

δηάθνξνη) ή απφ ηηο ηξάπεδεο (καθξνρξφληνο ή βξαρπρξφληνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο) 

είλαη απηά ηα νπνία πξέπεη λα εμνθιεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο, 

πξνζαπμεκέλα θαηά ην πνζφ ησλ ηφθσλ. Σα μέλα θεθάιαηα είλαη αλεμάξηεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο.  
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Ζ απφθαζε ζρεηηθά κε ηε αλαινγία ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη κηα επηρείξεζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

είλαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κάλαηδκελη. 

Οπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα, ην Δλεξγεηηθφ κηαο επηρείξεζεο 

καο δείρλεη πνπ ηνπνζεηεί κηα επηρείξεζε ηα θεθάιαηα πνπ δηαζέηεη, ελψ ην 

Παζεηηθφ απφ πνπ αληινχληαη απηά ηα θεθάιαηα. 

 

 

Πεγή : Δθπαηδεπηηθό πιηθό Alpha Bank 

 

2.2.1 Ζ ζεσξία ησλ Modigliani-Miller 

ηελ αθαδεκαηθή ηνπ κνξθή ην ζέκα ηεο δηάξζξσζεο ησλ θεθαιαίσλ κηαο 

επηρείξεζεο εμεηάζηεθε αξρηθά απφ ηνπο Modigliani θαη Miller . Οη ΜΜ απέδεημαλ 

ηηο δχν αξρηθέο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε δηάξζξσζε θεθαιαίσλ ην 1958 θαη 

ζπκπέξαλαλ φηη ε αμία κηαο επηρείξεζεο θαη ην θφζηνο θεθαιαίσλ ηεο είλαη 

αλεμάξηεηα ηεο δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ, δελ επεξεάδνληαη δει. απφ ην πφζν ρξένο 

ρξεζηκνπνηεί ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Ζ αμία κηαο επηρείξεζεο 

ζε ηειεπηαία αλάιπζε, θαηά ηνπο ΜΜ, εμαξηάηαη κφλν απφ ηα πξαγκαηηθά ηεο 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,. Δηζη ζε όιεο ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο ε πξνέιεπζε ησλ 

απαηηνύκελσλ θεθαιαίσλ δελ έρεη θακία ζεκαζία.  
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Οη πξνυπνζέζεηο ησλ ΜΜ γηα ηηο αξρηθέο πξνηάζεηο ηνπο ήηαλ πνιιέο. Οη πην 

βαζηθέο είλαη φηη νη ζπλαιιαγέο κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ γίλνληαη ζε ηδαληθέο-

απνηειεζκαηηθέο  αγνξέο, δελ ππάξρεη θφζηνο ζπλαιιαγψλ θαη νη επελδπηέο κπνξνχλ 

λα δαλεηζζνχλ κε ηα ίδηα επηηφθηα φπσο θαη νη επηρεηξήζεηο, ηα θέξδε θαη κεξίζκαηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζηαζεξά, ην ρξένο επηρεηξήζεσλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ 

είλαη ρσξίο θίλδπλν, ελψ δελ ππάξρνπλ πξνζσπηθνί θαη εηαηξηθνί θφξνη. 

Οη ΜΜ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ έλλνηα ηνπ arbitrage γηα λα απνδείμνπλ ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο, δει. ηελ αγνξαπσιεζία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πάλσ-θάησ ίδηαο αμίαο πνπ 

γηα ιφγνπο αηειεηψλ ηεο αγνξάο παξνπζηάδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο, 

απνδεηθλχνληαο φηη αλ ε αμία κηαο επηρείξεζεο κε ρξένο ήηαλ κεγαιχηεξε κηαο 

αθξηβψο ίδηαο επηρείξεζεο ρσξίο ρξένο, νη επελδπηέο, θάησ απφ ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο, ζα κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο ρσξίο λα απμήζνπλ 

ηαπηφρξνλα ην ξίζθν ηνπο, αγνξάδνληαο κεηνρέο ηεο ρξεσκέλεο θαη πνπιψληαο 

κεηνρέο ηεο κε ρξεσκέλεο έσο φηνπ νη αμίεο ηνπο εμηζσζνχλ. Οη ΜΜ αξγφηεξα 

επέθηεηλαλ ηελ αξρηθή ζεσξία ηνπο θαη ζπκπεξηέιαβαλ εηαηξηθνχο θφξνπο ζηελ 

αλάιπζε ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη νη ηφθνη ρξεψλ εθπίπηνπλ απφ ηε θνξνινγία, νη ΜΜ 

ζπκπέξαλαλ φηη ην ρξένο απμάλεη ηελ αμία κηαο επηρείξεζεο κηα θαη πεξηζζφηεξα 

θέξδε, ιφγσ ρακειφηεξσλ θφξσλ, θαηαιήγνπλ ζηνπο κεηφρνπο. Ζ απμεκέλε αμία 

ζηελ πεξίπησζε απηή νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο ρακειφηεξνπο θφξνπο. Ζ ινγηθή 

θαηάιεμε ησλ ζπκπεξαζκάησλ απηψλ ησλ ΜΜ είλαη φηη ε αμία ηεο επηρείξεζεο 

κεγηζηνπνηείηαη φηαλ ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο γίλεηαη κε 100% ρξένο. 

 

 

2.3. Τξαπεδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο επηρεηξήζεσλ 

 

2.3.1. Κξηηήξηα ρξεκαηνδνηήζεσλ 

Ζ επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ή κεζνκαθξνπξφζεζκεο 

αλάγθεο ηεο, πέξαλ ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηαθεχγεη θαη ζηε ρξήζε Ξέλσλ 

θεθαιαίσλ. Οπσο αλαθέξζεθε πξίλ, ηα θεθάιαηα απηά πξνέξρνληαη απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο , ηνπο πηζησηέο ηεο, ην Διιεληθφ Γεκφζην, αιιά θπξίσο αληινχληαη 

απφ ηηο ηξάπεδεο κε ηε κνξθή ηνπ βξαρππξφζεζκνπ (γηα ηξέρνπζεο αλάγθεο) ή ηνπ 

κεζνκαθξνπξφζεζκνπ (γηα αλάγθεο απφθηεζεο παγίσλ) δαλεηζκνχ. 
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Ζ ηξάπεδα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο ή φρη ηεο 

επηρείξεζεο εμεηάδεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ : 

 Σε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία είλαη ζπλάξηεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ηεο θαηάζηαζεο 

 Σελ νξγάλσζε θαη ηελ πνξεία ηεο 

 Σελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο 

 Σν αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο 

 Σν πηζησηηθφ θίλδπλν (δει. ηελ πηζαλφηεηα  λα κελ απνπιεξσζεί ην δάλεην) 

 Σελ απφδνζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

 Σηο εμαζθάιίζεηο (θαιχκκαηα) ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

 Γηάθνξα πνηνηηθά ζηνηρεία (ηζηνξηθφ επηρείξεζεο, χπαξμε δηάδνρεο 

θαηάζηαζεο, ζέζε ζηνλ θιάδν, ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά, θιπ.). 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη φζν απμάλεηαη ε ρξήζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ απφ κηα 

επηρείξεζε, ηφζν απμάλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα απηήο λα πησρεχζεη. Σα πξνβιήκαηα 

πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ππεξβνιηθνχ δαλεηζκνχ θαη παξνπζηάδνληαη πξηλ ε 

επηρείξεζε θηάζεη ζην ζηάδην ηεο πηψρεπζεο, νλνκάδνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δπζρέξεηεο. Οη βαζηθφηεξεο απφ απηέο είλαη ε άξλεζε ησλ πξνκεζεπηψλ λα 

ρνξεγήζνπλ πηζηψζεηο πξνο ηελ επηρείξεζε, ε αθχξσζε παξαγγειηψλ απφ πειάηεο 

ιφγσ ηεο ακθηζβήηεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα δηαζέζεη ηα πξνηφληα ηεο, 

ν δαλεηζκφο κε πςειφηεξν θφζηνο φζν επηδεηλψλεηαη ε θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, ε 

κε αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, θιπ. 

2.3.2. Λήςε εμαζθαιίζεσλ 

Ζ ηξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη κηα επηρείξεζε, ζπλήζσο ιακβάλεη 

επαξθείο εμαζθαιίζεηο, ην χςνο ησλ νπνίσλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, ην πηζησηηθφ ηεο θίλδπλν, ηε θεξεγγπφηεηα απηήο θαη 

ησλ θνξέσλ ηεο, ην πηζησηηθφ ηεο παξειζφλ θιπ.  

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εμαζθαιίζεσλ είλαη ε ελερπξίαζε θαηαζέζεσλ, ε ελερπξίαζε 

επηηαγψλ θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ πειαηείαο, ε ελερπξίαζε επηδνηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, 

ε εγγξαθή βάξνπο ππέξ ηεο ηξαπέδεο (πξνζεκείσζε ή ππνζήθε επί αθηλήηνπ), θιπ 

Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, νη εμαζθαιίζεηο ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ δχν 

θαηεγνξίεο : 

 Δλνρηθέο εμαζθαιίζεηο : εηαηξηθέο ή αηνκηθέο εγγπήζεηο. πλήζσο ηζρχνπλ γηα 

αφξηζην ρξφλν θαη παχνπλ φηαλ πάςεη λα ηζρχεη ε ζχκβαζε. Οη εγγπεηέο 

επζχλνληαη γηα φιε ηελ απαίηεζε αθφκα θαη αλ ππάξρνπλ άιινη εγγπεηέο 

(άξζξν 854 Αζηηθνχ θψδηθα), ελψ παξαηηνχληαη θαη απφ ην δηθαίσκα ηεο 

δηδήζεσο (άξζξν 855 Αζηηθνχ θψδηθα). Μέζσ ηνπ Γ’ ΚΠ, ηέηνηεο  εγγπήζεηο 

παξέρεη πιένλ θαη ην Διιεληθφ θξάηνο, κέζσ ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ. γηα ηελ 

εγγχεζε ηνπ νπνίνπ φκσο, δελ ηζρχεη ε παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα ηεο 

δηδήζεσο. 
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 Δκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο : πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, νη εμαζθαιίζεηο 

πνπ ιακβάλνληαη σο θάιπκκα ρξεκαηνδνηήζεσο θαη αθνξνχλ ζπλήζσο 

απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο ( επηηαγέο ή ζπλαιιαγκαηηθέο πειαηείαο) , 

δέζκεπζε κεηξεηψλ, εγγπήζεηο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, πξνζεκεηψζεηο ή 

ππνζήθεο επί αθηλήησλ ηεο επηρείξεζεο ή ησλ θνξέσλ, ηίηινη Γεκνζίνπ, 

κεηνρέο, θνξησηηθέο εκπνξεπκάησλ, θιπ. απνηεινχλ ηηο εκπξάγκαηεο 

εμαζθαιίζεηο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εμαζθαιίζεηο, νη 

ηξάπεδεο επηδηψθνπλ ηε ιήςε εθείλσλ πνπ ξεπζηνπνηνχληαη πην άκεζα.  

Αλάινγα κε ην πφζν ηζρπξφ είλαη ην θάιπκκα, σο πξνο ηε ξεπζηνπνίεζε ηνπ, ηα 

θαιχκκαηα δηαρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ δχν θαηεγνξίεο : 

Καιχκκαηα Α’ Σάμεσο.  

o Καηαζέζεηο 

o Δγγπεηηθέο επηζηνιέο άιισλ ηξαπεδψλ 

o Δγγχεζε Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

o Δληνθα γξακκάηηα θαη νκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

o Πξνζεκεηψζεηο ή ππνζήθεο αθηλήησλ Α’ ηάμεσο 

o Σίηινη Γεκνζίνπ ή Κεληξηθψλ ηξαπεδψλ θξαηψλ ηεο Δ.Δ. 

o Οκφινγα ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ Διιάδνο ή θξαηψλ Δ.Δ. 

Λνηπά Καιχκκαηα 

o Δπηδνηήζεηο δεκνζίνπ 

o Δκπνξεχκαηα 

o Απαηηήζεηο ηξίησλ 

o Μεηνρέο (εηζεγκέλεο ή κε) 

o Δπηηαγέο ή ζπλαιιαγκαηηθέο πειαηείαο 

o Φνξησηηθέο εκπνξεπκάησλ 

o Δηαηξηθέο ή αηνκηθέο εγγπήζεηο. 

 

2.3.3. Δίδε ηξαπεδηθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ επηρεηξήζεσλ 

Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, δηαθέξεη θαη ην είδνο ηνπ δαλεηζκνχ.  Οπσο 

δηαθαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, ν θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεη κηα ηξάπεδα σο 

πξνο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη είηε ππφ ηε κνξθή ηεο παξνρήο θεθαιαίσλ πξνο 

ηελ επηρείξεζε ( πρ. θεθάιαην θηλήζεσο, ρξεκαηνδφηεζε απφθηεζεο παγίσλ, θιπ.) , 

είηε ππφ ηε κνξθή ηεο παξνρήο εγγπήζεσο πξνο ηελ επηρείξεζε (εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο, ελέγγπεο πηζηψζεηο) . Οη ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο κπνξνχλ λα έρνπλ ηηο 

παξαθάησ κνξθέο  : 
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Πεγή : Δθπαηδεπηηθό πιηθό Alpha Bank 

 

 

Φξεκαηνδόηεζε ζε Κεθάιαην θηλήζεσο : 

Αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα αγνξά 

θαη επεμεξγαζία πξψησλ πιψλ . Ζ αλάγθε γηα ρξεκαηνδφηεζε πξνθχπηεη απφ ην 

έιιεηκκα ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θπθιψκαηνο ηεο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ φηη ζπλήζσο 

είλαη ππνρξεσκέλε λα πιεξψζεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο λσξίηεξα απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ζα πιεξσζεί απφ ηνπο πειάηεο ηεο. Πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα κπνξέζεη λα 

αληαπεμέιζεη ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληιήζεη ηα απαξαίηεηα 

θεθάιαηα κέζσ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, ν νπνίνο ζα εμππεξεηείηαη κέζσ ελφο 

αλνηθηνχ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ. 

 Σν απμνκεηνχκελν ππφινηπν ελφο ηέηνηνπ ινγαξηαζκνχ επηηξέπεη ηε ζπλερή θάιπςε 

ησλ εθάζηνηε βξαρππξφζεζκσλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Απηφ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε αλνηθηνχ 

αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ είλαη ην αλψηαην χςνο (φξην), κέρξη ην νπνίν κπνξεί λα 

αλέιζεη ε πίζησζε ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ν ρξφλνο αλαθχθισζεο απηήο, ν νπνίνο 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ην ζπλαιιαθηηθφ θχθισκα ηεο επηρείξεζεο. Ο 

θαηαινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη ζπλήζσο αλά ηξίκελν θαη ζε ζηαζεξέο εκεξνκελίεο 

(31/3, 30/6, 30/9 θαη 31/12). 
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Δπηγξακκαηηθά, ε δηάξθεηα ρξεκαηνδνηήζεσο γηα θεθάιαην θίλεζεο (ν ρξφλνο 

αλαθχθισζεο ηεο πίζησζεο, ν νπνίνο είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξνο ηνπ έηνπο) κηαο 

επηρείξεζεο θαζνξίδεηαη απφ : 

 Σε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

 Σελ επνρηθφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ-εθξνψλ 

 Σηο πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο 

 Σελ πηζησηηθή πνιηηηθή ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο 

 Σελ πνιηηηθή ησλ απνζεκάησλ ηεο 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζε θεθάιαην θίλεζεο, κπνξεί λα ρνξεγεζεί ρσξίο εμαζθαιίζεηο ζε 

επηρεηξήζεηο κε πνιχ θαιή νηθνλνκηθή εηθφλα. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζπλήζσο ε 

ηξάπεδα απαηηεί θαη ιακβάλεη πξνο εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαιχςεηο.  

Παξά ηα φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ απηνχ ηνπ είδνπο ε ρξεκαηνδφηεζε δελ 

ζπλεπάγεηαη ππνρξεσηηθά ηε ρξήζε αλνηθηνχ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ. Μπνξεί λα 

έρεη ηε κνξθή εθάπαμ ρξεκαηνδνηήζεσο ε νπνία ζα απνπιεξψλεηαη κε ρξεσιπηηθέο 

ή ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο ή αθφκα θαη ζηε ιήμε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Δπίζεο  ελδέρεηαη θάπνηεο θνξέο λα κελ αλαθπθιψλεηαη θαζφινπ γηα δηαζηήκαηα 

κεγαιχηεξα ηνπ έηνπο, αλάινγα κε ην είδνο εξγαζηψλ κηάο επηρείξεζεο. Σέηνην 

παξάδεηγκα είλαη ε  ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηερληθψλ-θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ, νη 

νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη γηα λα νινθιεξψζνπλ έλα έξγν. Σν ζπλαιιαθηηθφ 

θχθισκα ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο (απφ ηελ αγνξά ηνπ 

νηθνπέδνπ θαη ηελ έθδνζε ηεο αδείαο θαηαζθεπήο, κέρξη θαη ηελ πψιεζε ηνπ 

αθηλήηνπ). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε επηρείξεζε ρξεκαηνδνηείηαη κε θεθάιαην 

θίλεζεο κνληκνηέξνπ ραξαθηήξα, ην νπνίν κπνξεί λα έρεη δηάξθεηα έσο θαη ηξία έηε, 

έσο ηελ απνπιεξσκή ηνπ. 

Σν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα θεθάιαην θίλεζεο ζπλήζσο απνηειεί ζεκείν ηξηβήο 

αλάκεζα ζηελ ηξάπεδα θαη ηελ επηρείξεζε, ιφγσ ηνπ φηη νη επηρεηξήζεηο πνιιέο 

θνξέο, κε έρνληαο εθηηκήζεη ζσζηά ηηο αλάγθεο ηνπο, δεηνχλ πςειφ φξην 

ρξεκαηνδφηεζεο. Οη ηξάπεδεο ζα πξέπεη πάληνηε λα εγθξίλνπλ εθείλν ην χςνο 

ρξεκαηνδφηεζεο, έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη νπζηαζηηθά νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ ππεξρξεκαηνδφηεζε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ επηρείξεζε, αθνχ ηελ 

ππνρξεψλεη λα θαηαβάιιεη ππεξβάιινληεο ηφθνπο γηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ δελ 

αμηνπνηείηαη ζσζηά ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί θαη ε 

ππνρξεκαηνδφηεζε, αθνχ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηε πηζηνδφηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, έρνπλ 

αλαπηπρζεί πνιιά πξνηφληα θάιπςεο αλαγθψλ ζε θεθάιαην θίλεζεο, πνιιά απφ απηά 

κάιηζηα πνπ αθνξνχλ πνιχ κηθξέο ή κηθξέο επηρεηξήζεηο, έρνπλ ηππνπνηεκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηα πιαίζηα ηνπ retail banking. Σα πξνηφληα απηά εμππεξεηνχληαη 

ηφζν κέζσ αλνηθηνχ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ, φζν θαη κέζσ ηνθνρξεσιπηηθψλ ή 

ρξεσιπηηθψλ δφζεσλ θαη κε δηάξθεηα πνπ κπνξεί λα θηάλεη κέρξη θαη έμη έηε. 
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Φξεκαηνδόηεζε γηα ηελ απόθηεζε παγίσλ : 

Αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

αγνξά εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ αγνξά, αλέγεξζε θαη 

απνπεξάησζε ή επηζθεπή θηηξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηεί ε επηρείξεζε . 

Απνηειεί επνκέλσο κεζνκαθξνπξφζεζκε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο (ζπλήζσο άλσ ησλ 

επηά εηψλ), ενπνία απνπιεξψλεηαη ζηαδηαθά κε ηηο εηζξνέο πνπ δεκηνπξγεί 

δηαρξνληθά ε επηρείξεζε, θαζψο πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζεο λα εμππεξεηήζεη έλα 

ηέηνηαο κνξθήο δάλεην κε βξαρππξφζεζκα (ηξαπεδηθά ή άιια) θεθάιαηα ζα 

δεκηνπξγνχζε ζεκαληηθφ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα απνπιεξσκήο 

ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ηφθσλ. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ηεο 

πεξηφδνπ ράξηηνο, δειαδή ε δπλαηφηεηα ην δάλεην λα αξρίζεη λα εμππεξεηείηαη κεηά 

ηελ πάξνδν θάπνηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (νη ηφθνη θεθαιαηνπνηνχληαη), 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην ηακεηαθφ πξφγξακκα ηεο επηρείξεζεο.  

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ε δηάξθεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

κηθξφηεξε ηνπ ρξφλνπ ηεο θνξνινγηθήο απνζβέζεσο, αιιά θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο 

ηερλνινγηθήο απαμίσζεο ησλ παγίσλ. 

Οπσο πξναλαθέξζεθε, πξφθεηηαη γηα δάλεηα επελδπηηθνχ ραξαθηήξα. Με βάζε ηνλ 

ηξφπν απνπιεξσκήο νη πιένλ ζπλεζηζκέλεο κνξθέο είλαη νη παξαθάησ: 

 Γάλεηα απνπιεξσηέα ζηε ιήμε θαηά θεθάιαην θαη ηφθνπο (bullets) 

 Σνθνρξεσιπηηθά δάλεηα ( απνπιεξψλνληαη ηκεκαηηθά κε ηαθηέο ηζφπνζεο 

δφζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ, αιιά θαη ησλ ηφθσλ) 

 Υξεσιπηηθά δάλεηα ( απνπιεξψλνληαη ηκεκαηηθά κε ηαθηέο ηζφπνζεο 

θαηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ. Σν πνζφ ησλ ηφθσλ θαηαβάιιεηαη ρσξηζηά θαη 

δηαθέξεη ζε θάζε πεξίνδν, δεδνκέλνπ φηη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ 

ππνιείπεηαη βαίλεη κεηνχκελν) 

 Γάλεηα ηνθνπιεξσκήο (sinking funds- θαηαβάιινληαη κφλν νη ηφθνη, αλα 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ελψ ην θεθάιαην θαηαβάιιεηαη ζηε ιήμε) 

 Γάλεηα κε αλαπξνζαξκνγή ησλ θαηαβνιψλ (balloons- φπνπ ε απνπιεξσκή 

ησλ θεθαιαίσλ αλαπξνζαξκφδεηαη ψζηε λα ζπκπίπηεη κε ηηο εηζξνέο ηεο 

επηρείξεζεο, πρ ζε πεξίπησζε επνρηθφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ απηήο). 

ηελ Διιάδα, ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηα ηειεπηαία έηε, ν αξηζκφο ησλ 

δαλείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδπηηθνχο ζθνπνχο ησλ επηρεηξήζεσλ, έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά. Δηδηθφηεξα ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, δεδνκέλνπ ηνπ αληαγσληζκνχ 

ησλ ηξαπεδψλ πνπ νδεγεί ζε κείσζε ησλ επηηνθίσλ, αιιά θαη ησλ επηρνξεγήζεσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ησλ επελδπηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, κέζσ θνηλνηηθψλ πφξσλ, ε αχμεζε είλαη αθφκα κεγαιχηεξε. 
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Δγγπεηηθέο επηζηνιέο : 

Δίλαη έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ ηε ηξάπεδα θαη ελεξγεί σο εγγχεζε ηήξεζεο, απφ 

ηνλ εληνιέα (απηφλ γηα ηνλ νπνίν παξέρεηαη ε εγγχεζε), ππνρξεψζεσλ νηθνλνκηθνχ ή 

άιινπ πεξηερνκέλνπ ζε έλαλ δηθαηνχρν θαη νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηαηάμεηο λφκνπ 

ή απφ λφκηκεο ζπλαιιαγέο. Μπνξεί λα είλαη θαζνξηζκέλεο ή ανξίζηνπ δηάξθεηαο. 

Γεκηνπξγείηαη ινηπφλ κηα ηξηκεξήο ζρέζε, κε εκπιεθφκελα κέξε ηνλ εγγπεηή, ηνλ 

εληνιέα θαη ην δηθαηνχρν.  

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο είλαη ζηελ νπζία ζπκβάζεηο (δηθαηνπξαμίεο) κε ηηο νπνίεο ε 

ηξάπεδα αλαιακβάλεη λα πιεξψζεη, εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη 

παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο, ηελ ππνρξέσζε πξνο ην δηθαηνχρν, γηα 

ην νξηζκέλν πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη, πάληα επαθξηβψο, ζην ζψκα ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο.  

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο παξερφκελεο εγγχεζεο, 

δηαρσξίδνληαη ζε: 

 Σπκκεηνρήο ηελ νπνία δεηνχλ λα παίξλνπλ φζνη ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

έλα κεηνδνηηθφ ή πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, δεκφζην ή ηδησηηθφ γηα πξνκήζεηα 

εηδψλ ή θαηαζθεπή ή αλάιεςε έξγσλ. Σν πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζπλήζσο είλαη πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηεο πξνκήζεηαο 

ηνπ έξγνπ.  

 Καιήο Δθηέιεζεο Δξγσλ πνπ αθνξά ηελ ηήξεζε ζπκθσληψλ θαη γεληθά ηελ 

εθπιήξσζε φξσλ κίαο ζχκβαζεο ή ηελ θάιπςε δαζκψλ θαη θφξσλ 

εηζαγνκέλσλ αγαζψλ πξννξηδνκέλσλ γηα εμαγσγή. Απηή ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή αληηθαζηζηά θαη αθπξψλεη θαηά θαλφλα ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο .Σν πνζφ ηεο είλαη ζπλήζσο πνζνζηφ 10% ηνπ χςνπο ηεο 

αλαιακβαλφκελεο εξγαζίαο.  

 Γεθάησλ  νη νπνίεο ζπλεζίδνληαη ζε φια ηα Γεκφζηα έξγα. Όηαλ αλαιάβεη κία 

επηρείξεζε έλα έξγν θαη θαηαζέζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

θαη ην έξγν αξρίζεη λα εθηειείηαη, θαηά δηαζηήκαηα γίλεηαη απνηίκεζε ησλ 

εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ( πηζηνπνίεζε έξγνπ). Απφ θάζε 

πηζηνπνίεζε πνπ γίλεηαη ν εξγνιάβνο δελ παίξλεη φιν ην πνζφ. Έλα πνζνζηφ 

ζπλήζσο 10% παξαθξαηείηαη θαη ζα απνδνζεί ζηνλ εξγνιάβν φηαλ ηειεηψζεη 

εκπξφζεζκα θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

ην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη αθνχ πεξάζεη ην πξνθαζνξηζκέλν απφ ηε ζχκβαζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ γηα λα δηαπηζησζεί ε θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ. Απηφ ην δηάζηεκα είλαη θαηά θαλφλα έλα ή δχν ρξφληα απφ 

ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ θαη φπσο είλαη θπζηθφ ν εξγνιάβνο έρεη πάληα 

αλάγθε απφ κεηξεηά γηα ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ αιιά θαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε ηα πνζά απηά πνπ παξαθξαηνχληαη 

παξακέλνπλ αλεθκεηάιιεπηα γη απηφ ην ιφγν πξνζθνκίδεη  εγγπεηηθή 

επηζηνιή απφ ηξάπεδα, πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάμεη  φιν ην πνζφ ηεο 

πηζηνπνίεζεο.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1
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 Πξνθαηαβνιήο  φηαλ ζηε ζχκβαζε εθηέιεζεο ελφο έξγνπ ή πξνκήζεηαο εηδψλ 

πνπ ππνγξάθεηαη χζηεξα απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβιέπεηαη 

ε αλάιεςε πξνθαηαβνιήο, πξνζθνκίδεηαη εγγπεηηθή επηζηνιή . Σν πνζφ ηεο 

πξνθαηαβνιήο παξαθξαηείηαη. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε αθνξά 

θαηαζθεπαζηηθφ έξγν, κπνξεί παξαθξαηείηαη ζηαδηαθά απφ θάζε πηζηνπνίεζε 

ηνπ έξγνπ θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε.  

 Πιεξσκήο κε ηηο νπνίεο εμαζθαιίδεηαη ε εμφθιεζε κηαο νθεηιήο ή ηεο αμίαο 

αγνξαδνκέλσλ εηδψλ .  

 Δμσηεξηθνύ νη νπνίεο εθδίδνληαη είηε κε εληνιή κηαο ηξάπεδαο (θπξίσο ηνπ 

εμσηεξηθνχ) κε ηελ αληεγγχεζή ηεο, είηε κε εληνιή ηνπ πειάηε νπφηε 

απεπζχλνληαη ζε ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζε νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζε 

θξαηηθέο αξρέο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα έξγα εκεδαπψλ εηαηξεηψλ ζην εμσηεξηθφ. 

Καηά θαλφλα αθνξνχλ ηελ πιεξσκή ζπλαιιαγκαηηθψλ πνπ ππνγξάθνληαη γηα 

ηνλ πξνζεζκηαθφ δηαθαλνληζκφ ηεο αμίαο εηζαγνκέλσλ εηδψλ.  

 

 

Δλέγγπεο πηζηώζεηο : 

Μηα ελέγγπα πίζησζε, (Letter of Credit), είλαη έλα έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ πνπ ελεξγεί νπζηαζηηθά σο ακεηάθιεηε εγγχεζε ηεο 

πιεξσκήο ζε έλαλ δηθαηνχρν. Απηφ ζεκαίλεη, φηη εθφζνλ ν πσιεηήο - δηθαηνχρνο 

ηεξήζεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο φξνπο ηεο πίζησζεο θαη κφιηο απηφο παξνπζηάζεη 

ζηελ ηξάπεδα έθδνζεο ή δηαπξαγκάηεπζεο, ηα έγγξαθα πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο 

φξνπο ηεο ελέγγπαο πίζησζεο, ε ηξάπεδα είλαη ππνρξεσκέλε λα πιεξψζεη 

αλεμαξηήησο απφ νπνηεζδήπνηε αληίζεηεο νδεγίεο ηνπ εληνιέα ηεο ελέγγπαο 

πίζησζεο. Με άιια ιφγηα, ε ππνρξέσζε γηα πιεξσκή κεηαηνπίδεηαη απφ ηνλ 

αηηνχκελν ηεο ελέγγπαο πίζησζεο, ζηελ ηξάπεδα πνπ ηελ εθδίδεη. Υξεζηκνπνηνχληαη 

ζήκεξα ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο δηεζλείο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζεκαληηθήο αμίαο, 

γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ελφο πξνκεζεπηή ζε κηα ρψξα θαη ελφο αγνξαζηή ζε 

κία άιιε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα ελέγγπα πίζησζε είλαη ζπλήζσο ν δηθαηνχρνο πνπ 

πξφθεηηαη λα ιάβεη ηα ρξήκαηα, ε εθδφηξηα ηξάπεδα ηεο νπνίαο είλαη πειάηεο ν 

εληνιέαο θαη ε βεβαηνχζα ηξάπεδα ηεο νπνίαο είλαη πειάηεο ν δηθαηνχρνο.  

Πεγή :www.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
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Οκνινγηαθά δάλεηα επηρεηξήζεσλ : 

Απνηεινχλ κηα απφ ηηο πην ζχγρξνλεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο. ηελ Διιάδα ε 

έθδνζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ μεθίλεζε ην 2003 θαη δηέπεηαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3156/2003. Με ην λφκν απηφ πέξαλ ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηα 

νκνινγηαθά δάλεηα, δηακνξθψζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα θαη ην ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ αθνξά ηελ ηηηινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ. 

Χο νκνινγηαθφ δάλεην νξίδεηαη απηφ πνπ εθδίδεηαη απφ αλψλπκε εηαηξία θαη κφλν κε 

έδξα ηελ Διιάδα θαη δηαηξείηαη ζε νκνινγίεο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ 

δηθαηψκαηα ησλ νκνινγηνχρν έλαληη ηεο εθδφηξηαο, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ. 

Σα είδε ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Ν.3156/2003 είλαη ηα 

εμήο : 

 Κνηλό νκνινγηαθό δάλεην : Απνηειεί ηε πιένλ ζπλεζηζκέλε κνξθή ζηε ρψξα 

καο. Παξέρεη ζηνπο νκνινγηνχρνπο ην δηθαίσκα πξνο απφιεςε ηφθνπ. Δρνπλ 

ραξαθηήξα κεζνκαθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Καηά ηελ εθαξκνδφκελε πξαθηηθή ζηε ρψξα καο, ην νκνινγηαθφ δάλεην δελ               

δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε πνπ αλαθέξζεθε 

πην πάλσ. Δθδίδεηαη κέζσ ηξαπέδεο, κε ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 

εμαζθαιίζεσλ, ελψ νη νκνινγίεο παξαθξαηνχληαη απφ ηελ ηξάπεδα. Ζ εηαηξία 

απνπιεξψλεη κε θάπνηνλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληο ηξφπνπο (ηνθνρξεσιπηηθή 

ή ρξεσιπηηθή εμππεξέηεζε, θιπ.). 

Ο ζθνπφο ηεο ιήςεο νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζπλίζηαηαη ζπλήζσο ζηελ 

αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ πθηζηακέλσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηε 

κεηαηξνπή ηνπο απφ βξαρππξφζεζκεο ζε καθξνπξφζεζκεο, πξνθεηκέλνπ λα 

νκαινπνηεζεί ε εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ, ελψ δελ απνθιείεηαη θαη ε ιήςε 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ γηα απφθηεζε παγίσλ. Σν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ είλαη φηη δελ επηβαξχλεηαη κε ηελ εηζθνξά ηνπ 

Ν.128/75, ε νπνία αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 0,6%, κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ επηρείξεζε, αιιά θαη δηαηεξψληαο αλαιινίσην ην 

πεξηζψξην θέξδνπο ηεο ηξαπέδεο, δεδνκέλνπ φηη ε εηζθνξά ηνπ Ν.128/75 

απνδίδεηαη ζην θξάηνο. 

 Οκνινγηαθό δάλεην κε αληαιιάμηκεο νκνινγίεο : Σν δάλεην, νη νκνινγηνχρνη 

ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ εμφθιεζε ησλ νκνινγηψλ ηνπο, κεξηθά 

ή νιηθά, κε κεηαβίβαζε ζε απηνχο άιισλ νκνινγηψλ, κεηνρψλ ή θηλεηψλ 

αμηψλ. Γειαδή ε εθδφηξηα εηαηξία παξέρεη ζηνπο νκνινγηνχρνπο ην δηθαίσκα 

ηεο αληαιιαγήο. 
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 Οκνινγηαθό δάλεην κε κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο : Σν δάλεην, νη νκνινγηνχρνη 

ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηε κεηαηξνπή ησλ νκνινγηψλ ηνπο, ζε 

κεηνρέο ηεο εθδφηξηαο εηαηξίαο, ζε ρξφλν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ην 

αξκφδην φξγαλν γηα ηελ έθδνζε ηνπ δαλείνπ (ηξάπεδα). Ο ιφγνο ηεο 

κεηαηξνπήο απνθαζίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο πξηλ 

απφ ηελ έθδνζε ηνπ δαλείνπ. 

Ζ απφθαζε γηα κεηαηξνπή ησλ νκνινγηψλ νδεγεί ζε ηζφπνζε αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο. 

 Οκνινγηαθό δάλεην κε δηθαίσκα ζηα θέξδε : Σν δάλεην απηφ παξέρεη ην 

δηθαίσκα ζηνπο νκνινγηνχρνπο, πέξαλ ηνπ ηφθνπ, νξηζκέλνπ πνζνζηνχ επί 

ησλ θεξδψλ πνπ ππνιείπνληαη κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ κεξίζκαηνοαπφ 

ηνπο κεηφρνπο. 

Πεγή : Αγγειόπνπινο, Π. Φξ. «Τξάπεδεο θαη Φξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα» 

 

Κνηλνπξαθηηθά δάλεηα επηρεηξήζεσλ : 

Σα θνηλνπξαθηηθά δάλεηα ζθνπφ έρνπλ ηελ άληιεζε απφ ηελ επηρείξεζε 

κεζνκαθξνπξνζέζκσλ θεθαιαίσλ ζεκαληηθνχ χςνπο κε επλντθφηεξνπο ζπλήζσο 

φξνπο απφ ηηο άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

Δίλαη ζπλήζσο καθξάο δηάξθεηαο θαη αμηφινγνπ χςνπο, ηα νπνία εμππεξεηνχλ 

ζθνπηκφηεηεο επξχηεξεο δηαζπνξάο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, απνθπγήο  ππεξ-

δαλεηνδνηήζεσλ.  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζπλήζσο γίλεηαη απφ έλαλ φκηιν ηξαπεδψλ , ε θάζε κηα εθ ησλ 

νπνίσλ ρνξεγεί απηνηειψο έλα ηκήκα ηνπ δαλείνπ, αλαιακβάλνληαο έηζη απηνηειή 

ζπκβαηηθή ππνρξέσζε έλαληη ηνπ νθεηιέηε σο ην χςνο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ. Μεηαμχ 

ησλ ηξαπεδψλ δελ δεκηνπξγείηαη δειαδή ελνρή εηο νιφθιεξνλ είηε νπνηαδήπνηε άιιε 

εγγπεηηθή επζχλε. Ζ δηακφξθσζε, σζηφζν, ησλ ελλφκσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ 

ζηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο ζχκβαζεο δαλείνπ είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ πξφθεηηαη γηα 

πιείνλα απηνηειή δάλεηα αιιά γηα έλα εληαίν δάλεην, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ νη ηξάπεδεο 

αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ρνξεγήζνπλ, απηνηειψο ε θάζε κία, νξηζκέλν 

ηκήκα ηνπ δαλείνπ ππφ θνηλνχο θαη εληαίνπο φξνπο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, φιεο νη 

ηξάπεδεο ηνπ νκίινπ ζπκκεηέρνπλ ζην δάλεην ήδε ηελ ζηηγκή θαηάξηηζεο ηνπ. 

Σα δάλεηα απηά ζπλήζσο ζπλάπηνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κεγάισλ έξγσλ θαη δελ 

ζπλαληψληαη ζηα γεληθφηεξα πιαίζηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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3. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΧΝ 

 

3.1. Γεληθά 

Αλ θαη ε πίζησζε απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη παξαδνζηαθά ε πην θνηλή κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο, ππάξρνπλ θαη άιιεο επηινγέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα δψζνπλ δηέμνδν 

ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Μάιηζηα αξθεηέο θνξέο είλαη πξνηηκφηεξεο θαη πην 

απνηειεζκαηηθέο απφ ηε ιήςε ελφο δαλείνπ. ην πιαίζην ηεο αλαδήηεζεο ησλ 

θαιχηεξσλ δπλαηψλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηελήξγεζε 

παλεπξσπατθή έξεπλα θαη κε εηδηθφ πιένλ, έληππν νδεγφ πξνηξέπεη ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο λα πιεξνθνξεζνχλ ζρεηηθά γηα φιεο ηηο δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο ζπληζηψληαο παξάιιεια ελλαιαθηηθνχο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο. ην 

ζπγθεθξηκέλν πφλεκα ζα γίλεη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

θαη ζηε δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, δεδνκέλνπ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη απηέο πνπ ζπλαληψληαη ζηελ Διιάδα, ζηα πιαίζηα ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.  

 Αλαιπηηθφηεξα νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη νη θάησζη  : 

 

3.2. Φξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) 

3.2.1 Θεζκηθό πιαίζην 

Δηζήρζε ζηελ Διιάδα κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν1665/86 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο 

Ν.2367/95 , ηνλ Ν.2682/99 θαη ηνλ Ν.3483/06. Απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο, κεγέζνπο θαη λνκηθήο 

κνξθήο πνπ επηζπκνχλ ηελ απφθηεζε αθίλεησλ θαη θηλεηψλ πξαγκάησλ γηα 

επαγγεικαηηθή ρξήζε. 

 

3.2.2. Δίδε Xξεκαηνδνηηθήο Mίζζσζεο 

 Απιή Φξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε (Direct Leasing) 

 Eίλαη κηα ζχγρξνλε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο λα απνθηήζνπλ: 
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 Kηλεηφ Eμνπιηζκφ Kαηλνχξην ή κεηαρεηξηζκέλν εμνπιηζκφ απφ ηελ Eιιάδα ή 

ην εμσηεξηθφ, φπσο: κεραλήκαηα θάζε είδνπο, νρήκαηα επηβαηεγά θαη 

θνξηεγά, έπηπια,, ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, ηειεθσληθά θέληξα θαη δίθηπα, 

θιηκαηηζηηθά, εμνπιηζκφ ηαηξείσλ, μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ, αγξνηηθά 

θαη νδνπνηεηηθά κεραλήκαηα θ.ιπ. 

 Eπαγγεικαηηθή ζηέγε Γξαθεία, θαηαζηήκαηα, βηνκεραληθά θαη βηνηερληθά 

θηίξηα, εκπνξηθά θαη εθζεζηαθά θέληξα, απνζήθεο θαη άιια αθίλεηα γηα 

επαγγεικαηηθή ρξήζε. H επαγγεικαηηθή ζηέγε κπνξεί λα απνηειείηαη απφ 

απηνηειή αθίλεηα, αιιά θαη νξηδφληηεο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίεο. 

 

 Sale and lease back αθηλήηνπ 

Μηα επηπιένλ ζεκαληηθή δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο, ζε πεξίπησζε πνπ 

θαηέρνπλ αθίλεην, είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο πψιεζεο απηνχ ζε εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο 

κηζζψζεσο ζηελ εκπνξηθή ηνπ αμία θαη ελ ζπλερεία ηεο επαλεθκίζζσζεο απηνχ. Με 

απηφ ην ηξφπν ην αθίλεην απνηειεί κηα επηπιένλ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ 

επηρείξεζε, ελψ ε πψιεζε ηνπ ζηελ εκπνξηθή αμία, δεκηνπξγεί κηα ππεξαμία πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ θαη απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (θφζηνο θηήζεσο κείνλ απνζβέζεηο). Βάζεη λφκνπ, ε 

δεκηνπξγεζείζα απηή ππεξαμία κεηαηξέπεηαη ζε αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ, 

εληζρχνληαο ηα Ηδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. 

Με ην sale and lease back νη εηαηξείεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ην 

αθίλεηφ ηνπο ρσξίο λα ράζνπλ ηε ρξήζε ηνπ κέρξη ην ηέινο ηεο ζχκβαζεο, νπφηε θαη 

απηφ ζα επαλέιζεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπο. 

 

Πιενλεθηήκαηα ηνπ Sale and lease back  

ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο ζπγθαηαιέγνληαη:  

 Γεκηνπξγία ξεπζηφηεηαο  

 Βειηίσζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο  

 Βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ ηζνινγηζκνχ  

 Αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο  

 Πξνζθνξά θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ  

Δηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηε θνξνινγία, αιιά θαη ηελ βειηίσζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο : 
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Υπεξαμία θαη θόξνη ζην Sale and lease back αθηλήησλ 

Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε αθηλήηνπ επηρείξεζεο ζε εηαηξία 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα εκθαληζηεί ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ αθνξνιφγεηνπ 

απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν θνξνινγείηαη, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή δηάιπζεο ηεο 

επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Καηά ηελ αγνξαπσιεζία κεηαμχ ηεο πσιήηξηαο επηρεηξήζεσο θαη ηεο εηαηξίαο 

ρξεκαηνδνηηθήο κηζζψζεσο θαη ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσο ρξεκαηνδνηηθήο κηζζψζεσο 

κεηαμχ ησλ ηδίσλ, δελ θαηαβάιεηαη θφξνο κεηαβηβάζεσο (Φ.Μ.Α.). 

 

Lease back αθηλήησλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 

Με ηε ζχλαςε Sale and lease back αθηλήηνπ, επέξρεηαη βειηίσζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο εηαηξίαο, θαζψο βειηηψλνληαη νη παξαθάησ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο : 

 Ακεζεο ξεπζηφηεηαο (δηαζέζηκα / βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο) ιφγσ 

απμήζεσο ησλ δηαζεζίκσλ 

 Γαλεηαθήο επηβαξχλζεσο (ίδηα θεθάιαηα / μέλα θεθάιαηα) ιφγσ κεηψζεσο 

βξαρππξνζέζκνπ ή καθξνπξνζέζκνπ δαλεηζκνχ  

 Γεληθήο ξεπζηφηεηαο (θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / ππνρξεψζεηο) 

Πέξαλ ησλ δεηθηψλ έρνπκε ηε βειηίσζε ηδίσλ θεθαιαίσλ θαζψο ε ππεξαμία πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ ηελ πψιεζε ζα κεηαηξαπεί ζε απνζεκαηηθφ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξίαο ιφγσ ηεο απμήζεσο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ . 

  

 Σπλεξγαζία Δηαηξίαο Leasing, Πξνκεζεπηή θαη Μηζζσηή (Vendor Leasing) 

H ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο εηαηξίαο leasing θαη ηνπ πξνκεζεπηή εμνπιηζκνχ, κε 

δηάθνξα ζρήκαηα, ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ δχν κεξψλ. O 

πξνκεζεπηήο πσιεί ζηελ εηαηξία leasing, ζε ηηκή ηνηο κεηξεηνίο, ηνλ εμνπιηζκφ πνπ 

επηζπκεί ν επελδπηήο, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ηνλ απνθηά θάλνληαο ρξήζε ηνπ ζεζκνχ 

ηνπ leasing. 
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Σύγθξηζε δαλείνπ θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

Γεληθά νη φξνη ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη ηέηνηνη πνπ κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη εμνκνηψλεηαη κε καθξνπξφζεζκν δάλεην γηα αγνξά παγίνπ. Ζ ζχγθξηζε ησλ δχν 

ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα γηα ηελ 

επηρείξεζε, πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα παξαθάησ : 

 Σε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε. Γηα παξάδεηγκα, δεδνκέλνπ φηη ην leasing δελ 

ρξεκαηνδνηεί αγνξά νηθνπέδνπ, ζα πξέπεη ε αλαινγία νηθνπέδνπ-θηηξίνπ λα 

είλαη ηέηνηα ψζηε λα ππάξρεη νπζηαζηηθή θνξνινγηθή απαιιαγή, δηαθνξεηηθά 

ν θφξνο κεηαβίβαζεο ηνπ νηθνπέδνπ, πνπ επηβαξχλεη ην κηζζσηή ζα 

επηβαξχλεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε 

 Σελ αληηκεηψπηζε ηνπ κηζζψκαηνο σο έμνδν πνπ επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο. Δηζη, γηα εηαηξίεο κε ρακειή θεξδνθνξία, ε ζχλαςε 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη ην ζχλνιν ησλ εηεζίσλ κηζζσκάησλ πνπ 

απνξξέεη απφ απηέο, κπνξεί λα θαηαζηήζεη δεκηνγφλα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεσο 

 Με ηε ρξήζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ε θπξηφηεηα παξακέλεη ζηελ 

επηρείξεζε, ελψ αληίζεηα κε ηε ρξήζε ρξεκαηνδνηηθήο κηζζψζεσο ε 

θπξηφηεηα κεηαβηβάδεηαη ζηελ εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κηζζψζεσο 

 Σα κηζζψκαηα ζηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε είλαη πξνθαηαβιεηέα, ελψ ζηε 

πεξίπησζε ηνπ δαλείνπ ιεμηπξφζεζκα.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο, πεξηζζφηεξν απφ 50% ησλ ηξαπεδψλ 

ζρεδηάδνπλ λα  απμήζνπλ ηηο ζρεηηθέο κε ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο . 

Θα πξέπεη εδψ λα αλαθεξζεί πσο πνιιά απν ηα πξναλαθεξζέληα αληηκεησπίδνληαη 

δηαθνξεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα πάγηα θαη ην θφζηνο ηνπο παξαθνινπζνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ θαη ζηε πεξίπησζε ηνπ leasing . 

 

3.2.3. Πιενλεθηήκαηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην leasing ζε ζρέζε κε ηε ζχλαςε δαλείνπ είλαη 

ηα θάησζη : 

 Ο επελδπηήο κπνξεί λα επηηχρεη θαιχηεξνπο φξνπο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ ή 

απφθηεζεο επαγγεικαηηθνχ αθηλήηνπ, θαζψο ε αμία ηνπο εμνθιείηαη άκεζα 

ηνηο κεηξεηνίο. Μεηά ηε ιήμε ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ ν επελδπηήο/κηζζσηήο 

απνθηά ηελ θπξηφηεηα ηνπ παγίνπ έλαληη πξνζπκθσλεκέλνπ (ζπλήζσο 

ζπκβνιηθνχ) ηηκήκαηνο. Ζ απφθηεζε ηνπ αθηλήηνπ είλαη απαιιαγκέλε απφ ην 

θφξν κεηαβίβαζεο ζηε ιήμε.  
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 Ζ επηρείξεζε θαη ν επαγγεικαηίαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ άκεζα ηνλ 

εμνπιηζκφ ή/θαη ην αθίλεην πνπ έρνπλ επηιέμεη, θαζψο ε εηαηξία leasing 

εμνθιεί πιήξσο ηνλ πξνκεζεπηή/πσιεηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

ζηελ πεξίπησζε θηλεηνχ εμνπιηζκνχ. 

 Σα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ εηαηξία leasing γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη 

ην ηκήκα ησλ κηζζσκάησλ πνπ αθνξά ζε θηίξην ζεσξνχληαη δαπάλεο θαη 

κεηψλνπλ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα. 

 Με εξγαιείν ρξεκαηνδνηήζεσο ηελ Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε, ν κηζζσηήο 

(επηρείξεζε ή επαγγεικαηίαο) απνθεχγεη ηε δέζκεπζε θεθαιαίσλ γηα ρξήζε 

παγίσλ (θηλεηά ή/θαη αθίλεηα) θαη δηαηεξεί αλαιινίσηε ηε ξεπζηφηεηά ηνπ. 

 Ο αλαινγψλ Φ.Π.Α. δελ εθηακηεχεηαη άκεζα, αιιά ζηαδηαθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσο. Γηα ηελ απφθηεζε αθηλήηνπ ηα κηζζψκαηα 

απαιιάζζνληαη απφ ηνλ Φ.Π.Α., εθηφο ησλ βηνκεραλνζηαζίσλ. 

 Βειηηψλεηαη ε εηθφλα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρεηξήζεσο θαη ηεο θεθαιαηαθήο 

ηεο δηαξζξψζεσο θαη εηδηθφηεξα ε ζρέζε ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο μέλα, κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο εηθφλαο ηνπ κηζζσηή. 

Απνθεχγεηαη ε επηβάξπλζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ κε επηπξφζζεηα πάγηα. 

Οπζηαζηηθά, επηηπγράλεηαη εμηζνξξφπεζε ζηε ζρέζε θξηζίκσλ κεγεζψλ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ κηαο επηρεηξήζεσο π.ρ. ελεξγεηηθφ (αλαιινίσην ή κεηνχκελν), 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ (αλαιινίσην), ππνρξεψζεηο πξνο ηξάπεδεο 

(κεηνχκελεο), ρξεσζηηθνί ηφθνη (κεηνχκελνη), ιεηηνπξγηθά έμνδα 

(απμαλφκελα). 

Πεγέο : www.alphaleasing.gr 

  

 

3.3. Γηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθώλ απαηηήζεσλ (factoring) 

 

3.3.1. Γεληθά 

Σν factoring είλαη έλαο ζρεηηθά λένο νηθνλνκηθφο θαη λνκηθφο ζεζκφο.  

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ factoring, νη επηρεηξήζεηο εθρσξνχλ – πσινχλ ηελ επζχλε 

είζπξαμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ (ηηκνιφγηα-επηηαγέο – ζπλαιιαγκαηηθέο 

– απαηηήζεηο απφ πηζησηηθέο θάξηεο θ.ι.π ) ζηνλ πξνκεζεπηή-Factor, δειαδή ζε κηα 

εηαηξεία Factoring. 

Ο Factor αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αμηνινγεί ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ 

νθεηιεηψλ, λα παξαθνινπζεί ηελ ινγηζηηθή δηαρείξηζε θαη βξαρππξφζεζκε 

ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ εθρσξεκέλσλ απαηηήζεσλ. 

 

http://www.alphaleasing.gr/
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Ο ζεζκφο ηνπ factoring, ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ θαη 

κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη  κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ελαιιαθηηθά, κε ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξαπεδψλ γηα αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο, 

 

3.3.2. Δίδε δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθώλ απαηηήζεσλ 

Οη κνξθέο ηνπ factoring είλαη : 

 Δγρώξην Factoring 

Σν εγρψξην factoring αθνξά ηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο ρψξαο θαη ηελ επζχλε 

είζπξαμεο ησλ ηηκνινγίσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.  

 Γηεζλέο factoring 

Σν δηεζλέο factoring αζρνιείηαη κε ηηο εμαγσγέο – εηζαγσγέο πξντφλησλ θαη ηελ 

αλάιεςε ηεο επζχλεο ηεο είζπξαμεο θαη εμφθιεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηηκνινγίσλ.  

 Factoring κε δηθαίσκα αλαγσγήο 

Ο factor έρεη ην δηθαίσκα λα επηζηξέθεη ηα απιήξσηα ηηκνιφγηα ζηνλ πξνκεζεπηή - 

εθρσξεηή έλαληη θαηαβνιήο ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ.  

 Factoring ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο 

Ο factor δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επηζηξέθεη ηα απιήξσηα ηηκνιφγηα ζην πξνκεζεπηή 

– εθρσξεηή.  

 Δκπηζηεπηηθό factoring 

Ζ ζπκθσλία κεηαμχ factor θαη πξνκεζεπηή δηαηεξείηαη κπζηηθή θαη δελ 

αλαθνηλψλεηαη ζηνλ πειάηε εθηφο αλ ν πειάηεο δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

 Factoring ρσξίο ρξεκαηνδόηεζε (δηαρείξηζε) 

Καιχπηεη φιεο ηηο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πσιήζεσλ, ηελ είζπξαμε ησλ 

ηηκνινγίσλ θαη ηελ αζθάιηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ρσξίο φκσο λα  γίλεηαη 

πξνπιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ factor. Σέηνηνπ είδνπο ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα 

ελερπξηαζηνχλ σο θάιπκκα ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ γηα θεθάιαην θίλεζεο 
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 Factoring κε ρξεκαηνδόηεζε 

Ο πξνκεζεπηήο – εθρσξεηήο ρξεκαηνδνηείηαη ζην χςνο ησλ εηζπξαθηέσλ 

ινγαξηαζκψλ ρσξίο λα εμαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ησλ ηηκνινγίσλ. Σα ηηκνιφγηα 

ζεσξνχληαη ζαλ θάιπκκα  

 Factoring κέζσ αληηπξνζώπνπ 

Μηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ππάξρεη εκπηζηεπηηθή ρξεκαηνδφηεζε έλαληη 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ρσξίο άιιεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο.  

 Factoring ηξηκεξνύο ζπλεξγαζίαο 

πκκεηέρνπλ ν factor, πξνκεζεπηήο θαη ε ηξάπεδα. 

 

3.3.3. Πιενλεθηήκαηα ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθώλ απαηηήζεσλ 

Χο πιενλεθηήκαηα ηνπ factoring κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά ηα θάησζη: 

 Απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο θαη δηεπξχλεη ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εθρσξεηή πξνκεζεπηή.  

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην 

ξφιν ησλ εθρσξεηψλ.  

 πκβάιιεη ζηελ ζσζηφηεξε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο αθνχ αλαιακβάλεη ηελ 

ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε, ηηο εηζπξάμεηο, ηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηνπο 

επηζθαιείο πειάηεο, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο.  

 Δληζρχεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο, 

δηεπθνιχλνληαο ηελ ξεπζηφηεηα απηψλ.  

 Αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ απαηηήζεσλ , 

πξνσζψληαο ηηο εμαγσγέο.  

 Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα επηθεληξψζεη ηηο δπλάκεηο ηεο ζηελ 

παξαγσγή θαη ζηα θαλάιηα δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ, απαιιάζζνληαο ηελ απφ 

ηελ ρξεκαηνδνηηθή κέξηκλα.  

 Απαιιαγή ηνπ ινγηζηεξίνπ απφ ηκήκα νθεηιεηψλ.  

Οη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο ηξάπεδεο παξέρνπλ ππεξεζίεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη φηη νη κηζέο πεξίπνπ ηξάπεδεο ζρεδηάδνπλ 

λα απμήζνπλ ηελ εθ κέξνπο ηνπο πξνζθνξά ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ. 

Πεγή : www.factoring.gr 
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3.4. Κέξδε απνηειεζκαηηθόηεηαο  

Ζ παξαγσγή ηνπ ίδηνπ φγθνπ πξντφλησλ κε κηθξφηεξε εηζξνή θεθαιαίνπ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ζε ηειεπηαία 

αλάιπζε εζσηεξηθέο ιχζεηο. 

Γηα παξάδεηγκα πνιιέο ΜΜΔ ζε θιάδνπο κεηαπνίεζεο ή εκπνξίαο κπνξνχλ λα 

εμνηθνλνκήζνπλ θεθάιαην κέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ απνζήθεπζεο 

δεδνκέλνπ φηη ε δηαηήξεζε ρακειφηεξσλ απνζεκάησλ απαηηεί ιηγφηεξν θεθάιαην. 

 

 

3.5. Άιιεο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο  

 Δλδηάκεζε ρξεκαηνδόηεζε  

Τπάξρνπλ νξηζκέλεο άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζθέξνληαη ή 

νξγαλψλνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο γηα ηηο ΜΜΔ. 

Ζ ελδηάκεζε ρξεκαηνδφηεζε είλαη κηα πβξηδηθή κνξθή θεθαιαίνπ πνπ ζπλδπάδεη 

ζηνηρεία ηφζν ηδίσλ θεθαιαίσλ φζν θαη ρξένπο. 

 Ηδησηηθό κεηνρηθό θεθάιαην θαη επηρεηξεκαηηθό θεθάιαην 

Οη  εηαηξείεο κε πςειέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή 

επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ (venture capital). 

ε αληάιιαγκα γηα ην θεθάιαην πνπ παξέρνπλ απηέο νη εηαηξίεο απνθηνχλ έλα 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο 

παξέρνπλ ηέηνηνπ είδνπο ρξεκαηνδφηεζε κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ζπγαηξηθψλ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πνιιέο ηξάπεδεο παξέρνπλ ήδε 

ρξεκαηνδφηεζε απηνχ ηνπ είδνπο ζήκεξα θαη ν αξηζκφο ηνπο κπνξεί λα απμεζεί θαηά 

ηα επφκελα έηε. 
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 Πεγέο δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο  

Δθηφο απφ ηελ ελδηάκεζε ρξεκαηνδφηεζε θαη ην ηδησηηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην,  

δηάθνξεο πεγέο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ή επηδνηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ 

παξέρνληαη ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, ζπλήζσο απφ εκηθξαηηθά ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα είλαη δηαζέζηκεο, φπσο απηέο αλαιχζεθαλ ζε άιιε ελφηεηα ηνπ παξφληνο. 

Θα πξέπεη σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη απηφο ν ηχπνο ρξεκαηνδφηεζεο ζπρλά 

πξνυπνζέηεη ζπκκφξθσζε κε νξηζκέλνπο φξνπο ή κε θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα δάλεηα απηνχ ηνπ είδνπο παξέρνληαη θαη απφ ηξάπεδεο 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ελεξγνχλ σο ελδηάκεζνη νξγαληζκνί γηα ηα ηδξχκαηα πνπ 

ρνξεγνχλ ηε ρξεκαηνδφηεζε. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο φπνπ αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ : 

 

 Τπέπ Καηά 

Σπλήζεο νκάδα-ζηόρνο  

 

Γιασείπιζη 

επισειπημαηικών 

απαιηήζεων  

 Έγθαηξεο θαη 

πξνβιέςηκεο πιεξσκέο  

 Πξνθχιαμε απφ ηηο 

αζεηήζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ πειαηψλ  

 Έθπησζε ζην 

εμνθιεηηθφ πνζφ  

 Γπλεηηθφο 

αληίθηππνο ζηε ζρέζε κε ηνλ 

πειάηε  

 Υακειή ξεπζηφηεηα  

 εκαληηθά πνζά 

εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ  

 

Βεληιζηοποίηζη 

αποθηκεςηικών 

εγκαηαζηάζεων  

 Ληγφηεξν θεθάιαην 

δεζκεπκέλν ζε απνζέκαηα 

 Βειηίσζε 
ηζνινγηζκνχ 

 Δλδερνκέλσο 

απαηηεί ζεκαληηθή 

πξνζπάζεηα 
βειηηζηνπνίεζεο   

 Υακειή ξεπζηφηεηα  

 Γηαηεξεί κεγάια 

απνζέκαηα αγαζψλ 

 

Υπημαηοδοηική 

μίζθωζη  

 Απφθηεζε κέζσλ 

ρσξίο κεγάιεο επελδχζεηο  

 Πηζαλά θνξνινγηθά 

πιενλεθηήκαηα  

 Μεξηθέο θνξέο 

είλαη πην δαπαλεξή απφ 

ηξαπεδηθά δάλεηα 

 Σα κηζζσκέλα κέζα 

δελ είλαη ηδηφθηεηα  

 Απνζθνπεί ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

ηζνινγηζκνχ  

 

Γάνεια από 

δημόζιερ πηγέρ 

 Δμεηδηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα γηα εηδηθέο 

αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο  

 πρλά θηελφηεξα απφ ηα 

ηξαπεδηθά δάλεηα  

 Τπφθεηληαη ζε θξηηήξηα 

επηιεμηκφηεηαο 

 Μεξηθέο θνξέο 

καθξνρξφληα δηαδηθαζία 

έγθξηζεο    

 Δμαξηάηαη απφ θξηηήξηα 

επηιεμηκφηεηαο  

 

Δνδιάμεζα 

κεθάλαια  

 Δπειημία (απφ ηελ άπνςε 

ηεο δηαξζξσκέλεο 

απνπιεξσκήο) 

 Κφζηνο δπλεηηθά 

πςειφηεξν απφ ηξαπεδηθά 

δάλεηα  

 Πνιχπινθν πξντφλ 

 Έρεη πεξηνξηζκνχο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ 

θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην 

 

Δπισειπημαηικά 

κεθάλαια 

 Ηζρπξφηεξε θεθαιαηαθή 

βάζε 

 Γπλεηηθή ηερλνγλσζία 

απφ ηνπο επελδπηέο  

 Ζ δνκή ησλ κεηνρψλ 

κπνξεί λα είλαη πνιχπινθε  

 Λήςε απνθάζεσλ απφ 

θνηλνχ 

 Τςειφ αλαπηπμηαθφ 

δπλακηθφ 

Πεγή : www.naftemporiki.gr 
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3.6. Τξάπεδεο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα      

Ζ λέα δεμακελή άληιεζεο ξεπζηφηεηαο θαη ελίζρπζεο ηεο θεξδνθνξίαο είλαη ζήκεξα 

γηα ηηο ηξάπεδεο ε επηρεηξεκαηηθή πίζηε θαη εηδηθά νη 850.000 θαη πιένλ κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο.Όπσο αλαθέξνπλ αξκφδηα ηξαπεδηθά ζηειέρε, ηα δάλεηα πξνο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο «ηξέρνπλ» ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν κε ξπζκφ 30% πεξίπνπ 

(ζην 28% ην πξψην ηξίκελν ηνπ ρξφλνπ) θαη εθηηκνχλ φηη ην 2008 ηα ππφινηπα ηεο 

θαηεγνξίαο ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 35 δηο επξψ. 

 

Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλνπλ νη ηξαπεδίηεο,  ζην παξαπάλσ πνζφ  ζα πξέπεη λα 

πξνζηεζνχλ θαη δάλεηα θαηαλαισηηθά ή ζηεγαζηηθά, ηα νπνία ειήθζεζαλ  γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο. 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ ηξαπεδψλ ε θαηεγνξία ησλ Μηθξνκεζαίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ αξηζκεί πεξηζζφηεξνπο απφ 850.000 ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη 

εηαηξείεο, ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο ηδίξνο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,5 εθαη. επξψ, ζε αηνκηθή 

βάζε. εκαληθφ φκσο είλαη ην γεγνλφο φηη  δάλεηα έρεη κφιηο  ην 1/3 ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ. 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο νη ηξάπεδεο, δάλεηα (γηα 

θεθάιαηα θίλεζεο, εμνπιηζκφ θιπ) έρνπλ ιάβεη πεξίπνπ νη 300.000 κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, ελψ  νη ππφινηπεο 550.000 θαιχπηνπλ  ηηο αλάγθεο ηνπο κε Ηδηα 

θεθάιαηα, θαζψο δελ έρνπλ κέρξη ηψξα ζπλάςεη δάλεηα. 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα ηξαπεδηθά ζηειέρε, θάπνηεο απφ ηηο 550.000 κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ δαλεηαθέο ζπκβάζεηο -ζην άκεζν κέιινλ- 

ζπλνιηθνχ χςνπο άλσ ησλ 30 δηζ. επξψ. Σν χςνο ηνπ δαλείνπ πνπ ιακβάλεη κία 

κηθξνκεζαία επηρείξεζε, αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζηηο  €60.000 . 

 

Οη ηέζζεξηο κεγαιχηεξνη «παίθηεο» ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο είλαη ζήκεξα νη 

ηξάπεδεο Δζληθή, Eurobank, Alpha Bank θαη Πεηξαηψο, κε κεξίδην αγνξάο 60%, ελψ 

δπλακηθά ζην «παηρλίδη» έρνπλ κπεη θαη νη ππφινηπεο ηξάπεδεο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ 

ειθπζηηθά πξντφληα, δηεθδηθψληαο πειαηεία απφ ηε δπλακηθά αλαπηπζζφκελε αγνξά 

ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.Οη ηξάπεδεο αθνινπζνχλ επηζεηηθή πνιηηηθή, ηφζν 

ζε επίπεδν επηηνθίσλ (θάησ απφ 5% ην ζηαζεξφ γηα 1 ρξφλν)  φζν θαη πξνκεζεηψλ, 

αθνχ γλσξίδνπλ φηη ηα επφκελα ρξφληα νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζα  απνηεινχλ  

βαζηθή πεγή εζφδσλ, θαζψο σξηκάδεη πιένλ ε ιηαληθή ηξαπεδηθή ηδησηψλ. 

 

Δμάιινπ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηεο Νέαο Δπξψπεο, εζηηάδνπλ –εθηφο απφ ηα δάλεηα πξνο ηδηψηεο πνπ βξίζθνληαη 

αθφκα ζηα ζπάξγαλα- θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, αθνχ απνηειεί 

βαζηθή πεγή εζφδσλ θαη θεξδψλ. 

Πεγή : www.capital.gr 
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1. Γ’ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗΡΙΞΗ 

 

 

 

1.1. Γεληθέο Αξρέο 

Σν Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο 2000-2006 (Γ΄ΚΠ) απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηεο ρψξαο. Δίλαη ην πξντφλ ηεο ζπκθσλίαο ζηελ νπνία 

θαηέιεμαλ ε Διιεληθή Κπβέξλεζε θαη νη Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηηο θνηλνηηθέο 

δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ Διιάδα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2000-2006. 

Καηαξηίζηεθε κε βάζε ην ρέδην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο πνπ ππνβιήζεθε απφ 

ηελ Διιάδα ζηελ Δ.Δ.  

Σν θείκελν ηνπ ΚΠ  ππνγξάθεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2000  (Δ2000 3405/28-11-2000) 

θαη αλαζεσξήζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2004 (Δ2004 2412/3-12-04), ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2005 (Δ2005 4788 ηειηθφ /12-12-05) θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006 (Δ2006 6419 

ηειηθφ 7-12-06). Πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Σνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηε δξάζε ησλ θνηλνηηθψλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακείσλ 

 Σελ ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ κε ηνπο  

εηδηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο  πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρνπλ επηιεγεί 

 Σν ελδεηθηηθφ ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζδηνξίδεη γηα θάζε άμνλα θαη 

γηα θάζε έηνο ην πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ θνλδπιίσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

 Σηο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ Γ΄ΚΠ 

Οη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΚΠ 2000-2006 αθνξνχλ θπξίσο επελδχζεηο ζε θπζηθφ, 

αλζξψπηλν θαη γλσζηηθφ θεθάιαην, πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηελ εκβάζπλζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα, φπσο 

αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

1. Αλάπηπμε αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο. ηελ 

πξνηεξαηφηεηα απηή ην θχξην βάξνο ησλ πξνζπαζεηψλ επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε 

ελεξγψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο. ηφρνο είλαη ε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο 

αλεξγίαο, ε πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ζην 

πιαίζην κηαο πνιηηηθήο δηά βίνπ θαηάξηηζεο, ε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ελφο ηθαλνχ, 

θαηεξηηζκέλνπ θαη εππξνζάξκνζηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαζψο θαη ε πξνψζεζε 

δξάζεσλ ππέξ ηεο κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

2. Αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ (νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο, αζηηθέο 

κεηαθνξέο, αεξνιηκέλεο, ιηκέλεο, ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο θαη εκπνξεπκαηηθά 

θέληξα, αζθάιεηα). ηφρνο είλαη ε βειηίσζε ησλ ζπλδέζεσλ κε ηηο Βαιθαληθέο 

ρψξεο, ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ην νπνίν ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν 

ηεο επηθξάηεηαο θαη ζα ελζσκαηψλεη φια ηα κέζα κεηαθνξάο, νδηθά, ζηδεξνδξνκηθά, 

ζαιάζζηα, αεξνπνξηθά, θαη ηέινο, ε κείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ζηα 

αζηηθά θέληξα.  
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Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή 1000 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ λέσλ ηκεκάησλ 

απηνθηλεηνδξφκσλ, ελψ ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζα ζπκκεηάζρεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαρψξεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο. 

3. Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε (πεξηιακβάλεη ηνπο 

ηνκείο Μεηαπνίεζεο θαη Τπεξεζηψλ, Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, Σνπξηζκνχ, 

Δλέξγεηαο – Φπζηθψλ Πφξσλ). Ζ αλαδηάξζξσζε θαη ε ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο 

βάζεο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, φπσο εμ άιινπ είλαη νη δξάζεηο πξνο φθεινο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη νη δξάζεηο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο 

Αλάπηπμεο (Δ&Σ), ηδηαίηεξα κέζσ ηεο αλάδεημεο λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Πξνβιέπεηαη κεηαμχ άιισλ ε δηαζχλδεζε κεηαμχ εθπαίδεπζεο, 

θαηάξηηζεο θαη αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε απινπνίεζε θαη ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε πξνψζεζε ησλ λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ, 

κέηξσλ γηα ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο, θιπ. 

Γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, είλαη αλαγθαία ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, ηεο κεγαιχηεξεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

θαζψο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ε πξνζπάζεηα ζα ζηξαθεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε δξάζεηο 

δηαζχλδεζεο δηθηχσλ θαη δηαλνκήο, ελφςε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο, ζε 

δξάζεηο αλάπηπμεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ησλ κέηξσλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο Δπίζεο ζηε δηαλνκή θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, 

κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα. 

ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα (αληαγσληζηηθφηεηα) πξνθχπηνπλ θαη νη πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

4. Αγξνηηθή αλάπηπμε θαη αιηεία. Πξνηεξαηφηεηα δίδεηαη ζηελ πνιχπιεπξε 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ αγξνηηθψλ δσλψλ κέζα ζε έλα πλεχκα ην νπνίν δηαπλέεηαη 

απφ ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ, καθξνπξφζεζκεο θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο. Θα 

θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη ζα αλαιεθζνχλ 

δξάζεηο ζηήξημεο, πξνψζεζεο ηεο πνηφηεηαο κε παξεκβάζεηο ζην επίπεδν ηεο 

αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαζψο θαη ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ. 

Ζ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε πινπνίεζε 

νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ παξακέλεη κία 

πξνηεξαηφηεηα. Γηα ηελ αιηεία, πξνηεξαηφηεηα δίδεηαη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κία κφληκε θαη 

ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ηνπ ηνκέα. 
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5. Πνηφηεηα δσήο (παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε θπζηθή 

θιεξνλνκηά, ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο – πξφλνηαο). Όζνλ αθνξά ηνλ 

Πνιηηηζκφ, πξνηεξαηφηεηα δίδεηαη ζηελ πξνζηαζία θαη πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ χγρξνλνπ Πνιηηηζκνχ κε 

δηαζθάιηζε ηεο ηζφξξνπεο ππνζηήξημεο ηνπ ηνκέα ζηελ Πεξηθέξεηα.ηνλ ηνκέα ηεο 

Τγείαο θαη ηεο Πξφλνηαο, νη πξνζπάζεηεο ζα επηθεληξσζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο αλαδηνξγάλσζεο 

κνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο.  

Ο ζηφρνο ηεο αλάπηπμεο ζα επηηεπρζεί θπξίσο κε ηε δεκηνπξγία θαη νινθιήξσζε α) 

ησλ ππνδνκψλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο δσήο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο καο θιεξνλνκηάο, β) λέσλ ζεζκψλ, 

κεραληζκψλ θαη δνκψλ, γ) ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, 

ηεο εηζαγσγήο ηεο δηάζηαζεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε άιινπο άμνλεο νη 

νπνίνη ππνζηεξίδνληαη απφ ην ΚΠ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηνλ 

ηνπξηζκφ. 

6. Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο (παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνκείο φπσο εθπαίδεπζε, 

πνιηηηζκφ, δεκφζηα δηνίθεζε, πγεία θαη πξφλνηα, πεξηβάιινλ, απαζρφιεζε, ςεθηαθή 

νηθνλνκία, επηθνηλσλίεο). Απνηειεί ζεκειηψδε παξάγνληα αχμεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θπβεξλεηηθψλ δξάζεσλ θαη βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ζρεηηθέο παξεκβάζεηο αθνξνχλ πνιινχο 

ηνκείο (εθπαίδεπζε, πνιηηηζκφ, δεκφζηα δηνίθεζε, πγεία θαη πξφλνηα, πεξηβάιινλ, 

απαζρφιεζε, ςεθηαθή νηθνλνκία, κεηαθνξέο) θαη απνηεινχλ κέξνο κίαο επξχηεξεο 

αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο κε ζηφρνπο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηνλ εθζπγρξνληζκφ, 

ηελ αλνηθηή θνηλσλία θαη ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. 

7. Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ,κε ζηφρν ηελ κείσζε ησλ απνθιίζεσλ αλάπηπμεο κεηαμχ 

ησλ πεξηθεξεηψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο . Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ παξεκβάζεσλ ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζα εληζρχνπλ ηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

βάζεο ησλ πεξηθεξεηψλ, πξνάγνπλ ηα ζπγθξηηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα θαη ηελ 

εμσζηξέθεηά ηνπο, εληζρχνπλ ην ξφιν ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ππαίζξνπ. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ άξζε ηεο 

απνκφλσζεο, ηελ ηφλσζε ηεο δεκνγξαθηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο παξαγσγηθήο 

αλάπηπμεο ησλ νξεηλψλ, παξακεζφξησλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, ηε ράξαμε 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο δηάρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ πξφζβαζε ζηελ Έξεπλα θαη 

Σερλνινγηθή Αλάπηπμε, ηε βειηίσζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία 

απνδίδεηαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ηελ ππνζηήξημε ησλ Σνπηθψλ πκθψλσλ γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη άιισλ 

ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Δπίζεο πξνβιέπνληαη παξεκβάζεηο πξνζηαζίαο θαη 

αμηνπνίεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο θάζε πεξηθέξεηαο. 
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 Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΚΠ 2000-2006 θαηαξηίζηεθαλ θαη πινπνηνχληαη 

25 Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα εθ ησλ νπνίσλ : 

 11 είλαη Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα θαη αθνξνχλ εζληθέο 

ηνκεαθέο πνιηηηθέο . 

 13 είλαη Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ), έλα γηα θάζε κία 

απφ ηηο 13 δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο θαη ζηα νπνία έρεη θαηαλεκεζεί 

ην 1/3 πεξίπνπ ησλ δηαζέζηκσλ πηζηψζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006 . 

 1 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Σερληθή βνήζεηα» πνπ ζηφρν έρεη λα 

ελδπλακψζεη, λα ζηεξίμεη θαη λα βειηηψζεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο, 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. ηφρνο ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο είλαη ε 

ππνβνήζεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ, ε ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ πφξσλ.  

 
Πεγή : www.naftemporiki.gr 

www.3kps.gr 

www.hellaskps.gr 
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ Γ’ Κ.Π.. ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

 

2.1. Τακείν εγγπνδνζίαο Μηθξώλ, Πνιύ Μηθξώλ Δπηρεηξήζεσλ(ΤΔΜΠΜΔ) 

 

2.1.1. Γεληθέο Αξρέο 

ηα πιαίζηα ηεο δξάζεο ηνπ Γ’ ΚΠ θαη εηδηθφηεξα ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα», εληάρζεθε θαη ε ίδξπζε ηεο ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ., ε νπνία 

ιεηηνπξγεί σο ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ - 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο.  

Σν Σακείν Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ, ζε ζπληνκία 

ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ., είλαη κηα λέα αλψλπκε εηαηξεία ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ ην 

κεηνρηθφ ηnο θεθάιαην (€240.000.000) ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε / ΔΣΠΑ (67%) θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην (33%).Σν ΣΔΜΠΜΔ  έρεη λνκηθή 

κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

2190/1920  φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηνπ Ν.3066/2002.  

Απνζηνιή ηεο εηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν 3066/2002 (ΦΔΚ Α΄ 

252/18.10.2002), είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ησλ Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ 

Δπηρεηξήζεσλ, παξέρνληαο εγγπήζεηο θαη αληεγγπήζεηο ππέξ απηψλ θαη 

αλαιακβάλνληαο έηζη ηελ θάιπςε κεγάινπ κέξνπο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ 

θηλδχλσλ ηνπο. 

Βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο εηαηξίαο είλαη :  

 Ζ ππνζηήξημε ρηιηάδσλ, λεντδξπφκελσλ θαη πθηζηάκελσλ, πγηψλ θαη 

βηψζηκσλ Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ, φισλ ησλ θιάδσλ θαη 

ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ 

(εθθίλεζε, αλάπηπμε, σξίκαλζε, δηεζλνπνίεζε, αλαδηάξζξσζε, κεηαβίβαζε, 

δηαδνρή) . 

 Ζ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ δπζθνιία ή αδπλακία πξφζβαζεο 

ζηελ ρξεκαηνδφηεζε (π.ρ. λεντδξπφκελεο Μηθξέο θαη Πνιχ Μηθξέο 

Δπηρεηξήζεηο, επηρεηξήζεηο «λέαο νηθνλνκίαο», επηρεηξήζεηο «εξεπλεηηθήο 

θνπιηνχξαο», επηρεηξήζεηο κε αλεπαξθείο εμαζθαιίζεηο, επηρεηξήζεηο 

δεκηνπξγίαο λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο) . 

 Ζ ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ κε πςειφηεξν, ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο αγνξάο, 

θίλδπλν θαη θάιπςε, θπξίσο, κεζνκαθξνπξφζεζκσλ νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ . 

Πεγή : Οδεγόο Δθαξκνγήο Γξάζε 2.10.2 «Δπηδόηεζε Κόζηνπο Γαλεηζκνύ Μηθξώλ θαη Πνιύ Μηθξώλ 

Δπηρεηξήζεσλ», ΤΔΜΠΜΔ ΑΔ.  
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2.1.2. Φξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα παξνρήο εγγπήζεσλ ηεο ΤΔΜΠΜΔ Α.Δ. 

Σν Σακείν έρεη δεκηνπξγήζεη 6 δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα / πξντφληα πνπ αθνξνχλ 

εγγπήζεηο ζε κεζνκαθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα ή ρξεκαηνδνηηθέο 

κηζζψζεηο γηα λέεο ή πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο νηαζδήπνηε κνξθήο (Αηνκηθέο, ΔΔ, 

ΟΔ, ΔΠΔ, ΑΔ). Σν χςνο ηνπ δαλείνπ ή ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ κπνξεί λα 

εγγπεζεί ην Σακείν θπκαίλεηαη, αλάινγα κε ην Πξφγξακκα, απφ €10.000-€400.000 

θαη ην πνζνζηφ θάιπςεο ηνπ δαλείνπ απφ 45%-70%. 

πλνπηηθά ηα πξνγξάκκαηα εγγπνδνζίαο είλαη ηα θάησζη : 

ΣΔΜΠΜΔ 104: ΔΓΓΤΟΓΟΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ ΜΗΚΡΧΝ Ή ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΝΔΧΝ ΜΗΚΡΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΣΔΜΠΜΔ 204: ΔΓΓΤΟΓΟΗΑ ΓΗΑ ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΣΔΜΠΜΔ 304: ΔΓΓΤΟΓΟΗΑ ΓΗΑ ΜΗΚΡΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΣΔΜΠΜΔ 404: ΔΓΓΤΟΓΟΗΑ ΜΗΚΡΟΓΑΝΔΗΧΝ ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΣΔΜΠΜΔ 504: ΔΓΓΤΟΓΟΗΑ ΓΗΑ ΔΞΑΓΟΡΔ, ΤΓΥΧΝΔΤΔΗ, ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ, ΜΗΚΡΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ  

ΣΔΜΠΜΔ 606: ΔΓΓΤΟΓΟΗΑ XΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΧΖ (LEASING) ΜΗΚΡΧΝ & ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΧΝ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ  

Δγγπεκέλα κεζνκαθξνπξόζεζκα δάλεηα δηάξθεηαο 3 εηώλ θαη άλσ ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ γηα ηα 

Πξνγξάκκαηα 1, 2, 3 θαη 1,5 έηνπο θαη άλσ γηα ην Πξόγξακκα 4 θαιύπηνληαη από αληεγγύεζε ηνπ 

Δπξσπατθνύ Σακείνπ Δπελδύζεσλ, ζην πιαίζην ηνπ Πνιπεηνύο Πξνγξάκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ Δπηρείξεζε θαη ην Δπηρεηξείλ, ηδίσο γηα ηηο Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο(2001-

2006).  

 
1. ΔΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑ 

Ννκηθή Μνξθή 
Γηάξθεηα 

Λεηηνπξγίαο 
Δπηρείξεζεο 

Πξνζσπηθό ζε 
εηήζηα βάζε 

Δηήζηνο Κύθινο 
Δξγαζηώλ ή/ θαη 

Δηήζηνο 
Ιζνινγηζκόο  

Κξηηήξην 
αλεμαξηεζίαο 

Λνηπά Κξηηήξηα   

ΣΔΜΠΜΔ 

104 

Τπφ ζχζηαζε 
επηρεηξήζεηο 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο 
(ΟΔ,ΔΔ,ΔΠΔ,ΑΔ, 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) 

- 
Έσο 49 άηνκα (θαηά 

ηα δχν πξψηα έηε 
ιεηηνπξγίαο) 

1
 

Έσο 10 εθαη. Δπξψ 
(θαηά ηα δχν 
πξψηα έηε 

ιεηηνπξγίαο) 1 

Πνζνζηφ ίζν ή 
κεγαιχηεξν ηνπ 

25% ηνπ 
θεθαιαίνπ ηεο 
εηαηξείαο δελ 

αλήθεη ζε κία ή 
απφ θνηλνχ 

επηρεηξήζεηο κε 
πξνζσπηθφ άλσ 

ησλ 250 
εξγαδνκέλσλ θαη 

εηήζην θχθιν 
εξγαζηψλ άλσ ησλ 
50 εθαη. Δπξψ ή 
εηήζην ζπλνιηθφ 
ηζνινγηζκφ άλσ 

ησλ 43 εθαη. 
Δπξψ. 

-   

Νέεο επηρεηξήζεηο 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

(ΟΔ,ΔΔ,ΔΠΔ,ΑΔ, 
αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) 

Ληγφηεξν απφ 3 
έηε 

Έσο 49 άηνκα (επί 
έλα ή δχν δηαδνρηθά 
έηε πξηλ ην έηνο ηεο 

αίηεζεο 
εγγπνδνζίαο) 

Έσο 10 εθαη. Δπξψ 
(επί έλα ή δχν 

δηαδνρηθά έηε πξηλ 
ην έηνο ηεο αίηεζεο 

εγγπνδνζίαο) 

Χο άλσ 
Γελ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην 
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ΣΔΜΠΜΔ 

204 

Δπηρεηξήζεηο 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

(ΟΔ,ΔΔ,ΔΠΔ,ΑΔ, αηνκηθέο 
επηρεηξήζεηο) 

Απφ 3 έηε θαη άλσ 

Έσο θαη 9 άηνκα (επί 
δχν δηαδνρηθά έηε 
πξηλ ηελ αίηεζε 
εγγπνδνζίαο) 

Έσο 2 εθαη. 
Δπξψ 

(επί δχν 
δηαδνρηθά έηε 

πξηλ ηελ αίηεζε 
εγγπνδνζίαο) 

Χο άλσ 

1. Γελ είλαη 
εηζεγκέλεο ζην 
Υξεκαηηζηήξην
.  

2. Σα 
Απνηειέζκαηα 
πξν Φφξσλ 
ήηαλ ζεηηθά 
ηνπιάρηζηνλ ζε 
έλα απφ ηα 
δχν ηειεπηαία 
έηε πξηλ ηελ 
αίηεζε 

εγγπνδνζίαο.  

  

ΣΔΜΠΜΔ 

304 

Δπηρεηξήζεηο 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

(ΟΔ,ΔΔ,ΔΠΔ,ΑΔ, αηνκηθέο 
επηρεηξήζεηο) 

Απφ 3 έηε θαη άλσ 

Απφ 10 έσο 49 
άηνκα (επί δχν 

δηαδνρηθά έηε πξηλ 
ηελ αίηεζε 

εγγπνδνζίαο) 

Έσο 10 εθαη. 
Δπξψ 

(επί δχν 
δηαδνρηθά έηε 

πξηλ ηελ αίηεζε 
εγγπνδνζίαο) 

Χο άλσ 

1. Γελ είλαη 
εηζεγκέλεο ζην 
Υξεκαηηζηήξην
.  

2. Σα 
Απνηειέζκαηα 
πξν Φφξσλ 
ήηαλ ζεηηθά 
ηνπιάρηζηνλ ζε 
έλα απφ ηα 
δχν ηειεπηαία 
έηε πξηλ ηελ 
αίηεζε 

εγγπνδνζίαο.  

  

ΣΔΜΠΜΔ 

404 

Δπηρεηξήζεηο 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

(ΟΔ,ΔΔ,ΔΠΔ,ΑΔ, αηνκηθέο 
επηρεηξήζεηο) είηε είλαη 
ππφ ζχζηαζε είηε ήδε 
δξαζηεξηνπνηνχληαη 

- 

Έσο 6 άηνκα (είηε 
πξφθεηηαη γηα ππφ 
ζχζηαζε είηε γηα 
ιεηηνπξγνχζεο 
επηρεηξήζεηο) 

Έσο 2 εθαη. 
Δπξψ 

Χο άλσ 

1. Γελ είλαη 
εηζεγκέλεο ζην 
Υξεκαηηζηήξην
.  

2. Σα 
Απνηειέζκαηα 
πξν Φφξσλ, 
γηα 
επηρεηξήζεηο 
πνπ 
ιεηηνπξγνχλ 
πάλσ απφ 3 
έηε, ήηαλ 
ζεηηθά 
ηνπιάρηζηνλ ζε 
έλα απφ ηα 
δχν ηειεπηαία 
έηε πξηλ ηελ 
αίηεζε 
εγγπνδνζίαο.  

  

ΣΔΜΠΜΔ 

504 

Δπηρεηξήζεηο 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

(ΟΔ,ΔΔ,ΔΠΔ,ΑΔ, Αηνκηθή) 
νη νπνίεο επηζπκνχλ λα 
πξνβνχλ ζε ελέξγεηα 

εμαγνξάο, ζπγρψλεπζεο, 
κεηαβίβαζεο ζηελ 

Διιάδα. 

Σνπιάρηζηνλ 2 έηε 
θαη ηνπιάρηζηνλ 3 

έηε γηα ηηο 
εμαγνξάδνπζεο 

Έσο 49 άηνκα (επί 
έλα ή δχν δηαδνρηθά 
έηε πξηλ ην έηνο ηεο 

αίηεζεο 
εγγπνδνζίαο) 

Έσο 10 εθαη. 
Δπξψ 

(επί έλα ή δχν 
δηαδνρηθά έηε 

πξηλ ην έηνο ηεο 
αίηεζεο 

εγγπνδνζίαο) 

Χο άλσ 

1. Γελ είλαη 
εηζεγκέλεο ζην 
Υξεκαηηζηήξην
.  

2. Σα 
Απνηειέζκαηα 
πξν Φφξσλ, 
ηεο 
εμαγνξάδνπζα
ο ήηαλ ζεηηθά, 
ηνπιάρηζηνλ ζε 
έλα απφ ηα 
δχν ηειεπηαία 
έηε, πξηλ ηελ 
αίηεζε 

εγγπνδνζίαο.  
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ΣΔΜΠΜΔ 

606 

Δπηρεηξήζεηο 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

(ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ, ΑΔ, 
Αηνκηθή) είηε είλαη ππφ 

ζχζηαζε είηε ήδε 
δξαζηεξηνπνηνχληαη 

- 

Έσο 49 άηνκα (επί 
έλα ή δχν δηαδνρηθά 
έηε πξηλ ην έηνο ηεο 
αίηεζεο εγγπνδνζίαο 
γηα ηηο πθηζηάκελεο 

ελψ γηα ηηο ππφ 
ζχζηαζε θαηά ηα 
δχν πξψηα έηε 

ιεηηνπξγίαο ηνπο) 

Έσο 10 εθαη. 
Δπξψ (θαηά ηα 
δχν πξψηα έηε 

ιεηηνπξγίαο γηα ηηο 
ππφ ζχζηαζε ελψ 

επί έλα ή δχν 
δηαδνρηθά έηε 

πξηλ ην έηνο ηεο 
αίηεζεο 

εγγπνδνζίαο γηα 
ηηο πθηζηάκελεο) 

Χο άλσ 

1. Γελ είλαη 
εηζεγκέλεο ζην 
Υξεκαηηζηήξην
.  

2. Σα 
Απνηειέζκαηα 
πξν Φφξσλ, 
ηεο 
εμαγνξάδνπζα
ο ήηαλ ζεηηθά, 
ηνπιάρηζηνλ ζε 
έλα απφ ηα 
δχν ηειεπηαία 
έηε, πξηλ ηελ 
αίηεζε 

εγγπνδνζίαο.  

  

1
 χκθσλα κε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ησλ ππφ ζχζηαζε εηαηξεηψλ  

Πεγή : www.tempme.gr 
 

Απφ φια ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΣΔΜΠΜΔ (104 έσο 606) απνθιείνληαη:  

 Σα Ν.Π.Γ.Γ., νη Ο.Σ.Α. 1νπ θαη 2νπ βαζκνχ, νη Γεκνηηθέο θαη Γεκφζηεο 

Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί.  

 Οη επηρεηξήζεηο ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Σνκέα 

(Σξάπεδεο, Δηαηξείεο Venture Capital, ΔΚΔ, Δηαηξείεο Leasing θαη 

Factoring, Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο, ΑΔΓΑΚ, ΑΔΔΥ, ΔΛΓΔ θιπ.)  

 Σα Ννκηθά Πξφζσπα ή Δλψζεηο Πξνζψπσλ ή Δηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα (ζσκαηεία, ζχιινγνη, φκηινη θιπ.)  

 Δπηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ θαη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο 

θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο εθηφο απφ ην Πξ 404 ζην νπνίν δχλαηαη λα 

εληαρζνχλ γηα ηελ παξνρή εγγχεζεο.  

 Δπηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ηεο αίηεζεο 

ηνπο έρνπλ ππνβιεζεί θπξψζεηο γηα παξάβαζε Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ ή 

Δζληθήο Ννκνζεζίαο.  

 Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Γ' ΚΠ κε ην θαζεζηψο 

de minimis( θαζεζηώο εληζρύζεσλ de minimis :ήζζνλνο ζεκαζίαο. χκθσλα 

κε απηφ ην χςνο ησλ εληζρχζεσλ πνπ κπνξεί λα ιάβεη κηα επηρείξεζε δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 100.000 €, αζξνηζηηθά γηα κηα ηξηεηία) θαη έρνπλ 

ιάβεη ηα ηξία ηειεπηαία έηε ή ζα ιάβνπλ εληφο ησλ ηξηψλ πξνζερψλ εηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζηελ ηξηεηία θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηνπ έηνπο ηεο 

αίηεζεο γηα εγγπνδνζία, ζπλνιηθή επηρνξήγεζε κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ πνζνχ 

πνπ νξίδεη ην θαζεζηψο de minimis .  

Δηδηθά γηα ην ΣΔΜΠΜΔ 504 απνθιείνληαη: 

Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο κε βάζε ηελ Δζληθή Ννκνζεζία απαγνξεχεηαη λα πξνβνχλ ζε 

πξάμεηο εμαγνξψλ, ζπγρσλεχζεσλ θαη κεηαβηβάζεσλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο θαη 

εμέηαζεο ηεο αίηεζήο ηνπο.  

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο 4 έσο 7 ν έιεγρνο ζα γίλεηαη απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ. 
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2. ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

 

'Οηαλ πξφθεηηαη γηα επελδχζεηο, ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΣΔΜΠΜΔ 104 έσο 404 αθνξνχλ ζε επελδχζεηο:  

 Παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ ή εμνπιηζκνχ (νηθφπεδα, θηίξηα, κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 

εμνπιηζκφ, αγνξά S/W & H/W, ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο, κεηαθνξηθά κέζα θιπ.)  

 Απισλ παγίσλ (έξεπλα θαη αλάπηπμε, εθπαίδεπζε θιπ.) 

θνπφο ησλ επελδχζεσλ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ΣΔΜΠΜΔ 104 έσο 404 είλαη:  

 Ζ ίδξπζε-εθθίλεζε λέσλ επηρεηξήζεσλ (κφλν κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ΣΔΜΠΜΔ 104 θαη 

ΣΔΜΠΜΔ 404).  

 Ο εθζπγρξνληζκφο, βειηίσζε, επέθηαζε θαη ζπκπιήξσζε αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ.  

 Ζ πξνψζεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ θαζψο θαη ε εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 Ζ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ή/θαη ζηε βειηίσζε ππαξρφλησλ 

πξντφλησλ.  

 Ζ βειηίσζε ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ δηθηχσλ δηαθίλεζεο, εκπνξίαο, 

δηαλνκή, δηεζλνπνίεζεο  

 Ζ κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ κε ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηε βειηίσζε θαη 

ηελ επέθηαζε απηψλ.  

Σν πξφγξακκα ΣΔΜΠΜΔ 504 αθνξά:  

 ηελ απφθηεζε κεηνρψλ θαη ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ αλαγθαίσλ γηα ηελ νκαιή 

θαη απξφζθνπηε εθκεηάιιεπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ.  

 ηελ θάιπςε δαπαλψλ ησλ δηθαησκάησλ δηαδνρήο ή άιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ εμαγνξά, συγχώνευση ή μεταβίβαση.  

 ηηο επελδχζεηο γηα πάγηεο εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ (νηθφπεδα, θηίξηα, κεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ, αγνξά S/W & H/W, ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ, κεηαθνξηθά 

κέζα θιπ.) ή άπια πάγηα (έξεπλα θαη αλάπηπμε, εθπαίδεπζε θιπ.) πνπ ζα πινπνηεζνχλ ην 

αξγφηεξν εληφο 18 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο, ζπγρψλεπζεο ή κεηαβίβαζεο.  

 
3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΟΔΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΣΕΜΠΜΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Οη εγγπήζεηο 

αθνξνύλ 
δάλεηα 

Γηάξθεηα 
Γαλείνπ 

Παξαηεξήζεηο 

Σν 
ΣΔΜΠΜΔ 

ζα 
εγγπάηαη 
ζπλνιηθά 
δάλεηα: 

Πνζνζηό 
θάιπςεο* 

Δηήζηα Πξνκήζεηα ΣΔΜΠΜΔ 

Δκπξάγκαηεο 
Δμαζθαιίζεηο 

Υσξίο Δκπξάγκαηεο 
Δμαζθαιίζεηο 

Ύςνο δαλείνπ Ύςνο δαλείνπ 

</=50.000€  >50.000€  </=50.000€  >50.000€  

ΣΔΜΠΜΔ 104 

ισλ ησλ 
κνξθψλ ηαθηήο 

εκεξνκελίαο 
ιήμεο θαη 
νξηζκέλνπ 

πνζνχ 

έσο 10 έηε 

Σα κ/κ δάλεηα 
δχλαληαη λα 

θαιχπηνπλ κέρξη ην 
80% ηεο δαπάλεο 
ησλ επελδχζεσλ. 

Απφ 
€25.001 

έσο 
€250.000  

55% - 60% 
(70%) 

0,83%-
1,15% 

0,93%-
1,25% 

1,08%-
1,40% 

1,18% - 
1,50% 
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ΣΔΜΠΜΔ 

204 

ισλ ησλ κνξθψλ ηαθηήο 
εκεξνκελίαο ιήμεο θαη νξηζκέλνπ 

πνζνχ 

έσο 
10 
έηε  

Σα κ/κ δάλεηα δχλαληαη λα 
θαιχπηνπλ κέρξη ην 80% ηεο 
δαπάλεο ησλ επελδχζεσλ. 

Απφ 

€ 25.001 

έσο 

€300.000 

50% - 
55% 

(70%)  

0,75% - 
1,15% 

0,85% - 
1,25% 

1%-
1,40% 

1,10%-
1,50% 

ΣΔΜΠΜΔ 

304 

ισλ ησλ κνξθψλ ηαθηήο 
εκεξνκελίαο ιήμεο θαη νξηζκέλνπ 

πνζνχ  

έσο 
10 
έηε  

Σα κ/κ δάλεηα δχλαληαη λα 
θαιχπηνπλ κέρξη ην 80% ηεο 
δαπάλεο ησλ επελδχζεσλ.  

Απφ € 
25.001 έσο  
€ 400.000  

45% - 
50% 

(70%)  

0,68% - 
1,15% 

0,78% - 
1,25% 

0,93%-
1,40% 

1,03% - 
1,50% 

ΣΔΜΠΜΔ 

404 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα δηάξθεηαο 
180-540 εκέξεο έσο 

5 έηε  

Σα κ/κ δάλεηα δχλαληαη λα 
θαιχπηνπλ κέρξη ην 80% ηεο 
δαπάλεο ησλ επελδχζεσλ.  

Απφ € 
10.000 έσο  

€ 25.000  

60% - 
65% 

(70%)  

0,90% - 
1,15% 

- 
1,15%-
1,40% 

- 
Μεζνκαθξνπξφζεζκα (κ/κ) 
δάλεηαδηάξθεηαο 1,5-5 έηε 

ΣΔΜΠΜΔ 

504 

ισλ ησλ κνξθψλ ηαθηήο 
εκεξνκελίαο ιήμεο θαη νξηζκέλνπ 

πνζνχ  

έσο 
10 
έηε  

Σα κ/κ δάλεηα δχλαληαη λα 
θαιχπηνπλ κέρξη ην 80% ηεο 
δαπάλεο ησλ επελδχζεσλ.  

Απφ €25.001 
έσο  

€ 400.000  

50% - 
55% 

0,75% - 
0,93% 

0,85% - 
1,03% 

1%-
1,18% 

1,10% - 
1,28% 

ΣΔΜΠΜΔ 

606 

ισλ ησλ κνξθψλ ηαθηήο 
εκεξνκελίαο ιήμεο θαη νξηζκέλνπ 

πνζνχ 

έσο 
10 
έηε  

- 
Απφ €10.000 

έσο  
€ 400.000  

65% 
(70%) 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο  

<3 3-5 >5 

0,5% επί ηεο 
ΚΑΑ 

0,6% επί 
ηεο ΚΑΑ 

>0,7% επί 
ηεο ΚΑΑ 

*Σν πνζνζηό θάιπςεο είλαη έλα θαη κνλαδηθό όηαλ ππάξρεη ε αληεγγύεζε ηνπ Δπξσπατθνύ Σακείνπ Δπελδύζεσλ, 
δειαδή 70% γηα όια ηα κεζνκαθξνπξόζεζκα επελδπηηθά δάλεηα δηάξθεηαο 3 εηώλ θαη άλσ ζηα Πξνγξάκκαηα 1,2,3 
θαη δηάξθεηαο 1,5 έηνπο θαη άλσ ζην Πξόγξακκα 4. 
 

Γηα φια ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΣΔΜΠΜΔ (104 έσο 606) ηζρχνπλ ηα αθνινχζα:  

 Ζ επηρείξεζε δχλαηαη λα πξνζθέξεη νηαζδήπνηε κνξθήο εμαζθάιηζε, ην ηειηθφ 

χςνο ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο (θίλδπλνο 

επηρείξεζεο, αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηξάπεδεο θ.ι.π.)  

 Ζ κφληκε θαη κνλαδηθή θαηνηθία ησλ απηναπαζρνινχκελσλ ή ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

- ηδηνθηεηψλ ησλ κηθξψλ ή πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ κέισλ ηνπ Γ.. ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ, δε βαξχλεηαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο πίζησζεο κε 

πξνζεκείσζε ή ππνζήθε, φηαλ ην ΣΔΜΠΜΔ παξέρεη εγγπήζεηο ππέξ απηψλ.  

 Ζ εγγχεζε δίδεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο ηνπ αηηνχληνο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν).  

Πεγή : www.tempme.gr 

 

Πξφνδνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηα δπφκηζη ρξφληα πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ έρεη δερηεί πεξηζζφηεξεο απφ 4.000 

αηηήζεηο θαη έρεη ρνξεγήζεη κέρξη ηα κέζα ηνπ Γεθεκβξίνπ 2006 πεξηζζφηεξεο απφ 

2.600 εγγπήζεηο, κε ηα εγγπεκέλα δάλεηα λα πξνζεγγίδνπλ ηα 130.000.000 €. 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ησλ εγθεθξηκέλσλ εγγπήζεσλ αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ ηα εμήο: 

 Πέληε ζηηο δέθα εγγπήζεηο ζε αμία θαη αξηζκφ αθνξνχλ επηρεηξήζεηο πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, κε απνηέιεζκα ε ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ 

λα απνηειεί πξαγκαηηθφ πεξηθεξεηαθφ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν  

 Απφ ην ζχλνιν ησλ εγγπήζεσλ ην 50% πεξίπνπ αθνξά λενζχζηαηεο ή λέεο 

επηρεηξήζεηο, δειαδή επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ιηγφηεξν απφ 3 ρξφληα 

ζηελ ειιεληθή αγνξά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ δεκηνπξγεί 

ζπλζήθεο ηφζν γηα ηε δεκηνπξγία φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ 

επηρεηξήζεσλ. 

http://www.tempme.gr/
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 Δλλέα ζηηο δέθα πεξηπηψζεηο ην χςνο ησλ εγγπήζεσλ δελ μεπεξλά ην πνζφ 

ησλ 50.000 €, ελψ παξάιιεια 9 ζηηο 10 εγγπήζεηο έρνπλ δνζεί ζε επηρεηξήζεηο 

πνπ απαζρνινχλ έσο 9 άηνκα. 

Δπηπξνζζέησο απφ ην ζχλνιν ησλ εγγπήζεσλ πνζνζηφ 78% αθνξά επηρεηξήζεηο κε 

εηήζην θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 500.000 €. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ θηλδχλσλ 

είλαη αξθεηά νξζνινγηθή. Σν έλα ηξίην ησλ θηλδχλσλ ζε αμία αθνξά εγγπήζεηο έσο 

25.000 €.  

 

Σν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ έρεη ζέζεη σο ζηφρνπο ηελ παξνρή 

εγγπήζεσλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 2000 επηρεηξήζεηο εηεζίσο γηα ηελ πεξίνδν 2007-

2008. Οη εγγπήζεηο εθηηκάηαη φηη ζα μεπεξάζνπλ ηα 200 εθαη. επξψ ηελ ίδηα πεξίνδν 

θαη ηα εγγπεκέλα θαη επηδνηνχκελα δάλεηα ζα πξνζεγγίζνπλ ηα 300 εθαη. επξψ. 

Αλακέλεηαη επνκέλσο έληνλε δήηεζε γηα ηα πξντφληα ηνπ Σακείνπ Δγγπνδνζίαο θαη 

ηεο δξάζεο 2.10.2, ε νπνία ζεκεησηένλ ζα παξακείλεη αλνηθηή έσο ην επηέκβξην ηνπ 

2008, δειαδή κία επηρείξεζε κπνξεί λα ζηείιεη αίηεκα γηα λα εληαρζεί ζηε δξάζε 

απηή έσο ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία». 

 

Δπηζεκαίλεηαη, πάλησο, φηη, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα 

δηαζθάιηζε επθνιφηεξεο πξνζέγγηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα, νη ηξάπεδεο ζην ζχλνιν ηνπο, ζπλεξγάδνληαη κε ην ΣΔΜΠΜΔ, 

ζπκβάιινληαο έηζη ελεξγά θαη νπζηαζηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή. Δπίζεο νη 

ηξάπεδεο, θηλνχκελεο ζην πιαίζην απηφ, ζπλεξγάδνληαη κε ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ, κε ζθνπφ ηε ρνξήγεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζε ΜΜΔ, ζηα 

πιαίζηα θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζδε νη ηξάπεδεο ζπκκεηέρνπλ σο θνξείο 

ππνζηήξημεο ζε 2 θχθινπο πξνθήξπμεο ελίζρπζεο ΜΜΔ ζε ζέκαηα ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΠΔΠ) ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο «Μεηαπνίεζε» θαη «Σνπξηζκφο».  

 
Πεγή : www.naftemporiki.gr – Σπλέληεπμε ηνπ θ. Α. Παπαξζέλνπ (Γεληθόο Γηεπζπληήο Τακείνπ 

Δγγπνδνζίαο). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naftemporiki.gr/
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2.2. Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 'Αληαγσληζηηθόηεηα' 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα»  εληζρχεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε ηνκείο φπσο νη λέεο ηερλνινγίεο, ε απειεπζεξσκέλε αγνξά 

ελέξγεηαο, ην πεξηβάιινλ, ν ηνπξηζκφο, ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ φπσο νη 

λένη, νη γπλαίθεο θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο αιιά θαη ε ρξεκαηνδφηεζε 

δξάζεσλ εθζπγρξνληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηε κεηαπνίεζε, ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηηο ππεξεζίεο. ε θάζε ηνκέα 

δξάζεο εληζρχνληαη θαη δηαθνξεηηθνί σθεινχκελνη.  

Πξνυπνινγηζκφο Δ.Π. 

πλνιηθφ Κφζηνο :    6.050.518.360 Δπξψ 

Γεκφζηα Γαπάλε :     3.018.451.757 Δπξψ 

Κνηλνηηθή πκκεηνρή : 1.977.451.933 Δπξψ 

Δζληθή πκκεηνρή :    1.040.999.824 Δπξψ 

Ηδησηηθή πκκεηνρή :   3.032.066.603 Δπξψ 

Πεγή : www.hellaskps.gr 

 

ηφρνο πξνγξάκκαηνο 

 

ηφρνο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζχγθιηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηηο 
άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κέζσ ησλ παξαθάησ :  

 

 Δλίζρπζε ησλ αληαγσληζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ήδε πθηζηάκελσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη δεκηνπξγία λέσλ πνπ ζα αμηνπνηνχλ ηελ θαηλνηνκία θαη ζα 

θάλνπλ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 Δλζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ,ζην 

πιαίζην ηεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη ε ελίζρπζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ λέσλ 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ κε βάζε ζπλεθηηθά ηερληθννηθνλνκηθά 

δίθηπα.    

 Αλαζπγθξφηεζε θαη εκπινπηηζκφο ησλ ηνπξηζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

δηαζέηεη ε Διιάδα, νηθνδνκψληαο παξάιιεια θαη λέα πιενλεθηήκαηα 

 Βειηίσζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ σο 

εξγαιεία αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο κε 

ζεβαζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ ηεο ρψξαο. 

 

 

 

 

 

 

http://www.hellaskps.gr/
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Αλακελφκελα απνηειέζκαηα πξνγξάκκαηνο 

 

Σα βαζηθά αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
είλαη ηα αθφινπζα : 

 Δλίζρπζε 4.500 ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

 Γεκηνπξγία 4.500 λέσλ επηρεηξήζεσλ απφ λένπο, γπλαίθεο θαη εηδηθέο νκάδεο 

πιεζπζκνχ. 

 1.800 λέεο πηζηνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο . 

 Δγθαηάζηαζε 150 λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο. 

 Δληζρχζεηο 350 επηρεηξήζεσλ απφ ην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Βηνκεραληθήο 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη ην πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη  Σερλνινγίαο 

Νέσλ Δπηρεηξήζεσλ . 

 Υξεκαηνδφηεζε 110 θνηλνπξαμηψλ έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο κε 

ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ εξεπλεηηθψλ θαη θνξέσλ. 

 Ίδξπζε 35 εηαηξεηψλ spin off (επηρεηξήζεηο εληάζεσο γλψζεο ησλ νπνίσλ ε 

δξαζηεξηφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεδίσλ θαη ζηε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε γλψζεσλ πνπ παξάγνληαη εληφο 

εξγαζηεξίσλ). 

 Μείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ CO2 θαηά 3,5 εθαηνκκχξηα ηφλνπο . 

 Δπεθηάζεηο δηθηχσλ ρακειήο πίεζεο πεξηνρψλ ΔΠΑ ζε 2.200 ρικ 

 

 

Πξφνδνο Τινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο                                   

Απφ ηε κέρξη ζήκεξα πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 

ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αληηζηνηρεί ζην 110,2% ηεο ζπλνιηθήο Γεκφζηαο Γαπάλεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ 

ππνγξαθεί αληηζηνηρεί ζην 85% ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο Γαπάλεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, ελψ νη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ζην ζχλνιν ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

αλέξρνληαη ζην 74,8% ηεο ζπλνιηθήο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

ην πιαίζην ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ θαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο  

νινθιεξψζεθαλ 356  επελδπηηθά ζπλερηδφκελα ζρέδηα  ηνπ Ν2234/94 θαη Ν2601/98 

(πξψελ άξζξν 23
α
 θαη  23β ηνπ Ν1892/90) θαη βξίζθνληαη ζε εμέιημε άιια 348 (λ. 

2601/98 θαη λ.3299/2004).  

Δπίζεο,  εληζρχνληαη 3.017 επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα  κεηαπνηεηηθψλ κηθξψλ θαη πνιχ 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη 193 επελδχζεηο γηα ηερλνινγηθφ 

εθζπγρξνληζκφ. Έρνπλ εγθξηζεί 104 έξγα ελίζρπζεο πεξηβαιινληηθψλ ζρεδίσλ θαη 29 

επελδχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία /επέθηαζε κνλάδσλ δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο 

απνβιήησλ. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πηζηνπνηεζείηε» πινπνηνχληαη 2.851  

επελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, ζηνπο ηνκείο 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ.  
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Γηα ηνλ πνηνηηθφ εθζπγρξνληζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ρξεκαηνδνηνχληαη 157 

κεγάιεο επελδχζεηο εθζπγρξνληζκνχ μελνδνρείσλ θαη camping κέζσ ηνπ 

Δπελδπηηθνχ Νφκνπ, 4.106 έξγα αλαβάζκηζεο θαηαιπκάησλ κέζσ άιισλ 

θαζεζηψησλ ελίζρπζεο θαη 751 επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα φισλ ησλ θιάδσλ ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηνκέα.  

Γηα ηε γπλαηθεία θαη λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα εληζρχνληαη  6.490 δηθαηνχρνη, ελψ 

ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αηφκσλ κε αλαπεξίεο εληζρχνληαη 284 

δηθαηνχρνη.  

Δπίζεο, εληζρχνληαη 2.438 επελδχζεηο ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη 2.626 

επελδχζεηο ηνπ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ε φ,ηη αθνξά ηηο ηδησηηθέο ελεξγεηαθέο επελδχζεηο, πινπνηνχληαη ζπλνιηθά 472 έξγα 

(αηνιηθά πάξθα, έξγα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, έξγα ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ – 

ζεξκφηεηαο θιπ) ελψ εληζρχνληαη θαη 32 έξγα πξνψζεζεο θαηλνηφκσλ ιχζεσλ. 

Σέινο, ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο εληζρχνληαη 264 έξγα Βηνκεραληθήο 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΠΑΒΔΣ – ΠΑΒΔΣ-ΝΔ) θαη 14 εηαηξίεο spin-off, ελψ 

πινπνηνχληαη 355 έξγα θνηλνπξαμηψλ εξεπλεηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ θνξέσλ ζε 

ηνκείο εζληθήο πξνηεξαηφηεηαο. Αθφκε εθηεινχληαη 52 κεγάια έξγα αλάπηπμεο 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε επηρεηξήζεηο (ΑΚΜΧΝ). 

ηνλ ηνκέα ησλ βηνκεραληθψλ ππνδνκψλ, κέζσ ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα» 

πινπνηείηαη ε αλαβάζκηζε 5 βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ εζληθήο εκβέιεηαο ηεο Δ.Σ.Β.Α., 

ε επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε 2 πθηζηάκελσλ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ εζληθήο 

εκβέιεηαο, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή, πξνκήζεηα ππξνζβεζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

ιεηηνπξγία ππξνζβεζηηθψλ ζηαζκψλ ζε 6 πθηζηάκελεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο εζληθήο 

εκβέιεηαο. 

Δπίζεο, κέζσ ησλ ΠΔΠ, εληζρχεηαη ε πινπνίεζε 14 λέσλ ΒΗΟΠΑ/ΒΗΠΑ θαζψο θαη ε 

αλαβάζκηζε 24 πθηζηάκελσλ ΒΗΠΔ/ΒΗΟΠΑ. 

Σέινο, ζην πιαίζην ηνπ  ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ, έρνπλ θαηαηεζεί 5.403 αηηήζεηο γηα 

ρνξήγεζε εγγπήζεσλ θαη έρνπλ εγθξηζεί έσο ζήκεξα νη 2.802 απφ απηέο ζπλνιηθνχ 

χςνπο 102,1 εθ.επξψ. Παξάιιεια, γηα ην πξφγξακκα ηεο επηδφηεζεο επηηνθίνπ έρνπλ 

θαηαηεζεί 1.786 αηηήζεηο θαη έρνπλ εγθξηζεί νη 876 απφ απηέο, ζπλνιηθνχ χςνπο 59,5 

εθ επξψ.  

ηα πιαίζηα ηνπ ζέκαηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνλήκαηνο, παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ 

δηεμνδηθφηεξα, ηφζν ν αλαπηπμηαθφο λφκνο, φζν θαη ην Σακείν εγγπνδνζίαο Μηθξψλ, 

Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΣΔΜΠΜΔ), ην νπνίν εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα» . Καη ηα δχν αληινχλ πφξνπο απφ ην Γ’ ΚΠ. 

Πεγή : www.hellaskps.gr 

www.antagonitikotita.gr 

http://www.hellaskps.gr/
http://www.antagonitikotita.gr/
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2.2.1. Δπηδόηεζε θόζηνπο δαλεηζκνύ θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κέζσ ηεο       

δξάζεο 2.10.2 ηνπ Δ.Π.  'Αληαγσληζηηθόηεηα' 

Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνγξακκάησλ παξνρήο εγγπήζεσλ ζηηο Μηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, απφ ην 2006 παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα επηδφηεζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ 

δαλεηζκνχ κέζσ ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ, ε νπνία ελεξγεί σο ηειηθφο δηθαηνχρνο, γηα ην 

έξγν ηεο εθαξκνγήο, δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο Γξάζεο 2.10.2 ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» κε ηίηιν «Δπηδφηεζε Κφζηνπο 

Γαλεηζκνχ θαη Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο ησλ Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ 

Δπηρεηξήζεσλ». 

 

Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο 

Δπηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη εηζεγκέλεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην θαη γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο: 

 Έρνπλ θέληξν άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο κέζα ζηα φξηα ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο 

 Απαζρνινχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο πξηλ απφ ηε ζχλαςε 

δαλεηαθήο ζχκβαζεο (ή ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο) απφ 0 κέρξη θαη 

20 εξγαδφκελνπο, ππνινγηδφκελνπο ζε Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο- Δ.Μ.Δ. 

(βι. ζρεηηθή εκείσζε θαησηέξσ).  

 Ο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ή ν εηήζηνο ηζνινγηζκφο δελ ππεξβαίλνπλ ηα 10 

εθαη. επξψ 

 πλάπηνπλ δαλεηαθή ζχκβαζε (ή ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο), ε 

νπνία θαιχπηεηαη εγγπνδνηηθά απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηνλ 

ηζρχνληα θαλνληζκφ παξνρήο εγγπήζεσλ απηήο.  

 Γελ ηνπο έρνπλ ππνβιεζεί θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ηεο 

αίηεζήο ηνπο θπξψζεηο γηα παξάβαζε Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ ή Δζληθήο 

Ννκνζεζίαο. 

 

Δπηιέμηκεο κνξθέο δαλείσλ 

Ζ Πξάμε 2.10.2 αθνξά ηελ επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ 

επελδπηηθνχ ραξαθηήξα πνπ είλαη εγγπεκέλα ζε θάπνην πνζνζηφ ηνπο απφ ηελ 

ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ ηαπηφρξνλα κε ηελ 

αίηεζε επηδφηεζεο, λα αηηνχληαη ηελ εγγπνδνζία ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ. 
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πγθεθξηκέλα, επηδνηείηαη ην θφζηνο δαλεηνδφηεζεο φισλ ησλ ζπκβάζεσλ 

ηξαπεδηθψλ δαλείσλ επελδπηηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο : 

 έρνπλ δηάξθεηα πάλσ απφ έλα έηνο,  

 είλαη εγγπεκέλα απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ.,  

 έρνπλ ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα θαη ιήμε θαη  

 αθνξνχλ  ζπγθεθξηκέλν, πξνζδηνξηδφκελν ζηε δαλεηαθή ζχκβαζε, χςνο 

δαλείνπ . 

Κάζε επηρείξεζε κπνξεί λα επηδνηεζεί γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εγγπεκέλα δάλεηα ή 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη αθνξνχλ δηαθνξεηηθφ θπζηθφ 

αληηθείκελν επέλδπζεο. Δμαηξνχληαη, δειαδή δελ είλαη επηιέμηκα:  

 δάλεηα πνπ ζπλδένληαη κε αλάγθεο θάιπςεο θεθαιαίνπ θίλεζεο  

 δάλεηα πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία εμαγσγηθνχ δηθηχνπ 

δηαλνκήο ή άιιεο ηξέρνπζεο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη µε εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

Δπηπιένλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηδφηεζεο επηηνθίνπ δαλείσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζηελ 

παξνχζα δξάζε 2.10.2 θαη πνπ ζπλάπηνληαη γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε άιιεο δξάζεηο ηνπ ΔΠΑΝ, εθ’ φζνλ ηεξνχληαη νη 

ινηπνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρεηηθέο δξάζεηο. 

Σν θαηψηαην πνζφ δαλείνπ πνπ θξίλεηαη επηιέμηκν είλαη 10.000 €, ελψ ην αλψηαην 

επηιέμηκν πνζφ δαλείνπ πξνο επηδφηεζε είλαη 400.000 €. Σν αλψηαην φξην δχλαηαη λα 

απμεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΣΔΜΠΜΔ 

Α.Δ. 

 

Μνξθή θαη χςνο ηεο ελίζρπζεο 

Ζ επηδφηεζε ζα είλαη ίζε κε ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ νλνκαζηηθή επηβάξπλζε πνπ 

επηθέξνπλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, ηέζζεξηο (4) κνλάδεο επηηνθίνπ. 

Σν πνζφ ηεο επηδφηεζεο ππνινγίδεηαη, κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα 

απνπιεξσκήο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο, θαηά ηε ζηηγκή ελεξγνπνίεζεο ηεο δαλεηαθήο 

ζχκβαζεο, (δειαδή κε ηελ πξψηε εθηακίεπζε δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ). 

εκεηψλεηαη φηη ε επηδφηεζε δελ επηδέρεηαη ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο ή άιιεο 

πξνζαξκνγήο ιφγσ κεηαβνιψλ ζηνπο φξνπο δαλεηζκνχ. Κάζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

δαλεηζκνχ θαηά ηελ δηάξθεηα εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά 

ηνλ ηειηθφ απνδέθηε. Καη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε ηεο επηδφηεζεο ζηελ 

ηξάπεδα, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ζρεηηθήο δαλεηαθήο 

ζχκβαζεο.  
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Δπηιέμηκεο κνξθέο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

Ζ Γξάζε 2.10.2 αθνξά ηελ επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ πνπ είλαη 

εγγπεκέλεο ζε θάπνην πνζνζηφ ηνπο, απφ ην Σακείν Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη Πνιχ 

Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ 

ηαπηφρξνλα κε ηελ αίηεζε επηδφηεζεο, λα αηηνχληαη ηελ εγγπνδνζία ηεο ΣΔΜΠΜΔ 

ΑΔ. 

Δπηιέμηκεο πξνο επηρνξήγεζε είλαη φιεο νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, αλεμαξηήησο 

δηάξθεηαο, πνπ πξνβιέπνπλ ξήηξα εμαγνξάο θαη αθνξνχλ :  

 εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα 

 επαγγεικαηηθά αθίλεηα (πιελ νηθνπέδσλ) 

 επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα. 

Κάζε επηρείξεζε κπνξεί λα επηδνηεζεί γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εγγπεκέλα δάλεηα ή 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη αθνξνχλ δηαθνξεηηθφ θπζηθφ 

αληηθείκελν επέλδπζεο. 

Δπηιέμηκν γηα επηδφηεζε είλαη ην κέξνο ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ 

αθνξά ηελ αμία ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ απηή πεξηιακβάλεη.  

Γελ είλαη επηιέμηκεο:  

 νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πψιεζεο / επαλεθκίζζσζεο (Sale and Lease 

Back). 

 ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

δηθηχνπ δηαλνκήο ή άιιεο ηξέρνπζεο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη µε εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Ο ΦΠΑ θαη νη άιιεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο (θφξνη, πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ εθκηζζσηή, θφζηνο αλαρξεκαηνδφηεζεο, 

γεληθά έμνδα, έμνδα αζθαιίζεσλ θ.ιπ.) δελ είλαη επηιέμηκνη. 

Δπηιέμηκεο είλαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο κε θαηψηαην φξην (αμίαο παγίσλ 

ζηνηρείσλ σο αλσηέξσ) 10.000 € θαη αλψηαην 400.000 €. Σν αλψηαην φξην κπνξεί λα 

απμεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΣΔΜΠΜΔ 

Α.Δ. 
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3. ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 

 
 

3.1. Γεληθά – Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο 

Ο λφκνο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο 3299/04 (ΦΔΚ 261/Α'/23-12-2004) είλαη ν ηξέρσλ 

λφκνο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε νιφθιεξε ηελ 

Διιάδα, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ απνθαιείηαη ζπρλά σο ν "λένο αλαπηπμηαθφο λφκνο". 

Οη αλαπηπμηαθνί λφκνη πνπ πξνεγήζεθαλ ηνπ 3299/04 (απφ ηνλ πην πξφζθαην έσο 

ηνλ παιαηφηεξν) είλαη νη: 2601/98, 1892/90 θαη 1262/82. Απφ ηελ έληαμε ηεο ρψξαο 

ζηελ (ηφηε) Δ.Ο.Κ., έρνπλ εθδνζεί ηέζζεξηο αλαπηπμηαθνί λφκνη, πεξίπνπ έλαο αλά 

νθηαεηία. ην κεζνδηάζηεκα κεηαμχ ησλ εθδφζεσλ λέσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ έρνπλ 

θαηά θαηξνχο ςεθηζηεί ηξνπνπνηεηηθνί λφκνη, φπσο γηα παξάδεηγκα ν Ν. 3522/06 θαη 

ν Ν.3631/2008 ηξνπνπνηεηηθνί ηνπ Ν.3299/04. 

Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Νφκνπ 3299/2004  δεκηνπξγήζεθε έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην 

παξνρήο εληζρχζεσλ πξνο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Τηνζεηεί ειθπζηηθά θίλεηξα γηα 

επελδχζεηο άλσ ησλ 100.000 €, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ 

πινπνηνχληαη ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο απφ επηρεηξήζεηο αλεμάξηεηα 

κεγέζνπο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο αλεξρφκελνπο 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Δρεη θαζαξά επελδπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη ειιεληθέο πθηζηάκελεο ή λενηδξπζήζεο επηρεηξήζεηο πνπ 

πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα απφ ηα επηιέμηκα ζρέδηα, θαζψο θαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ θαη επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ 

εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, κε ηελ πξνππφζεζε φηη ηεξνχλ βηβιία αληίζηνηρσλ 

θαηεγνξηψλ κε ηα αληίζηνηρα Β΄ θαη  Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ ηζρχνληνο Κψδηθα Βηβιίσλ 

θαη ηνηρείσλ ζηελ Διιάδα. 

Χο ζηφρνη ηνπ Νφκνπ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ επηγξακκαηηθά ε ελδπλάκσζε ηεο 

ηζφξξνπεο αλάπηπμεο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο ζχγθιηζεο, ε αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο, ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηε νηθνλνκίαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε πξνψζεζε ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο, ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

ε ζπλέρεηα ηεο ηξνπνπνίεζήο ηνπ κε ηνπο Νφκνπο 3522/2006 θαη πην πξφζθαηα κε 

ηνλ 3631/2008, δεκνζηεχηεθαλ νη λέεο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαη είλαη πιένλ δπλαηή ε ππνβνιή επελδπηηθψλ 

αηηεκάησλ. 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D._3522/06
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Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ν αλαπηπμηαθφο λφκνο ζπλνδεχεηαη απφ εξκελεπηηθέο 

εγθπθιίνπο θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ 

δηθαηνινγεηηθψλ ειέγρνπ, θαλνληζηηθέο απνθάζεηο νινθιεξσκέλσλ πνιπεηψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, θξηηήξηα αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ, εξκελεπηηθέο 

εγθχθιηνη θαη δηάθνξεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο αλά θιάδν επελδχζεσλ, αλάινγα κε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηέο απηνχ. 

Σν ππνπξγείν νηθνλνκίαο θαη νηθνλνκηθψλ έρεη επίζεο δεκνζηεχζεη θαη δηαθφξσλ 

ηχπσλ ππνδείγκαηα θαη εξγαιεία, φπσο ππνδείγκαηα νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ 

δηαθφξσλ θιάδσλ, πίλαθεο ππνδείγκαηνο λέσλ επελδχζεσλ, αηηήζεηο ειέγρνπ 

εθηειεζζέληνο έξγνπ θαη ππνδείγκαηα 

 

 

 

3.2. Δίδε εληζρπόκελσλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ 

Οη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνληαη κε ηα θίλεηξα ηνπ Νφκνπ 

3299/2004, πεξηγξάθνληαν αλαιπηηθά ζην άξζξν 3 παξ. 1 θαη αθνξνχλ, σο επί ησ 

πιείζηνλ ηνπο παξαθάησ ηνκείο : 

1. Δπελδπηηθά ζρέδηα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα : Δμφξπμε θαη ζξαχζε 

βηνκεραληθψλ νξπθηψλ θαη αδξαλψλ πιηθψλ, ζρέδηα γεσξγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζεξκνθεπηαθνχ ηχπνπ θαη βηνινγηθήο γεσξγίαο, 

θηελνηξνθηθέο επηρεηξήζεηο εζηαπιηζκέλνπ ή εκηεζηαπιηζκέλνπ ηχπνπ, 

αιιηεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (πδαηνθαιιηέξγεηεο), θιπ. 

2. Δπελδπηηθά ζρέδηα ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα : Δμφξπμε, επεμεξγαζία θαη ελ 

γέλεη αμηνπνίεζε βηνκεραληθψλ νξπθηψλ θαη κεηαιιεπκάησλ, παξαγσγή 

ειεθηξηζκνχ απφ ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο (αηνιηθή, ειηαθή, πδξνειεθηξηθή), 

παξαγσγή ή/θαη ηππνπνίεζε πξνηφλησλ γεσγξαθηθήο έλδεημεο ή/θαη 

πξνηφλησλ πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, εθφζνλ γίλνληαη απφ 

επηρεηξήζεηο πνπ ζηεγάδνληαη ζε παξαδνζηαθά ή δηαηεξεηέα ιηζφθηηζηα 

θηίξηα ή/θαη θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα βηνκεραληθνχ ραξαθηήξα, θιπ. 

3. Δπελδπηηθά ζρέδηα ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα : Παξνρή ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, δεκηνπξγία επξπδσληθψλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ θαη ζπλαθνχο 

εμνπιηζκνχ, παξνρή θαηλνηφκσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληαθψλ θαη 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ επξείαο θιίκαθαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ επξπδσληθή 

ππνδνκή, αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, παξνρή ππεξεζηψλ πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίαο, ίδξπζε θιεηζηψλ ζηαζκψλ δεκνζίαο ρξήζεσο, γηα ηδησηηθήο 

ρξήζεσο επηβαηεγά απηνθίλεηα ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα 

ζέζεσλ, θαζψο θαη ιεσθνξείσλ, θνξηεγψλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ζέζεσλ, θιπ. 
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4. Δπελδπηηθά ζρέδηα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ : Ηδξπζε ή επέθηαζε 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ αζηέξσλ (πξψελ 

θαηεγνξίαο Β), εθζπγρξνληζκφο νινθιεξσκέλεο κνξθήο μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ ηνπιάρηζηνλ δχν αζηέξσλ (πξψελ θαηεγνξίαο Γ), κεηαηξνπή 

παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ίδξπζε, επέθηαζε, 

εθζπγρξνληζκφο ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ, αμηνπνίεζε ηακαηηθψλ πεγψλ, θιπ. 

5. Δπελδπηηθά ζρέδηα πνπ πινπνηνύληαη από ηηο επηρεηξήζεηο πξσηνγελνύο, 

δεπηεξνγελνύο θαη ηνκέα ηνπξηζκνύ : ρέδηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, αμηνπνίεζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

ίδξπζεο εξγαζηεξίσλ εθαξκνζκέλεο βηνκεραληθήο, κεηαιιεπηηθήο ή 

ελεξγεηαθήο έξεπλαο, αλαβάζκηζεο πνηφηεηαο παξαγνκέλσλ πξνηφλησλ, 

παξαγσγήο θαηλνηνκηθψλ πξνηφλησλ, ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξνηφλησλ, θιπ. 

 

 

3.3. Παξερόκελεο εληζρύζεηο 

 

3.3.1. Δίδε παξερόκελσλ εληζρύζεσλ 

Γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Αλαπηπμηαθνχ 

Νφκνπ, παξέρνληαη ελαιιαθηηθά ηα παξαθάησ είδε εληζρχζεσλ : 

 Δπηρνξήγεζε : Γσξεάλ παξνρή ρξεκαηηθνχ πνζνχ απφ ην Γεκφζην, ην νπνίν 

θαιχπηεη κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Δπηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο : Κάιπςε απφ ην Γεκφζην πνζνζηνχ ησλ 

δφζεσλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε πνπ αθνξά θαηλνχξγην 

κεραλνινγηθφ ή άιινπ είδνπο εμνπιηζκφ. 

 Φνξνινγηθή απαιιαγή : Απαιιαγή απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο ησλ 

κε δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο επηρείξεζεο , χςνπο κέρξη ελφο πνζνζηνχ ή/θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ηεο 

εληζρπφκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Δπηδφηεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απφ ην επελδπηηθφ ζρέδην 

απαζρφιεζεο : Κάιπςε απφ ην Γεκφζην γηα δηάζηεκα δχν εηψλ, κέξνπο ηνπ 

κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ησλ δεκηνπξγνχκελσλ, εληφο ηεο πξψηεο ηξηεηίαο απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα γίλεη ζπλδπαζκφο ησλ εληζρχζεσλ (πρ. 

Δπηρεηξεκαηηθά θέληξα δηάζσζεο θαη αλαδηάξζξσζεο). 
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Ζ αίηεζε ππαγσγήο ζην θαζεζηψο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θεθαιαηαθψλ θηλήηξσλ 

ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ δεκηνπξγείηαη θαη ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κε ηε ρξήζε 

ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.  

 

3.3.2. Γηαίξεζε ηεο επηθξάηεηαο ζε δώλεο θηλήηξσλ 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 2, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Νφκν 3522/2006 θαη κε 

ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ παξερνκέλσλ θηλήηξσλ, ε Διιεληθή επηθξάηεηα 

ρσξίδεηαη ζε ηξείο δψλεο (κε βάζε ην Νφκν 3299/2004 νη δψλεο ήηαλ ηέζζεξεηο), σο 

εμήο : 

 

 ΕΧΝΖ  A΄. Πεξηιακβάλεη ηνπο Ννκνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο πιελ ησλ 

Βηνκεραληθψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ (Β.Δ.ΠΔ.) θαη ησλ λεζηψλ ησλ Ννκψλ 

απηψλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ Πεξηνρή Β΄.  

 ΕΧΝΖ  Β΄. Πεξηιακβάλεη ηνπο Ννκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (Καξδίηζαο, 

Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, Σξηθάισλ), ηνπο Ννκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ 

(Κπθιάδσλ, Γσδεθαλήζνπ), ηνπο Ννκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 

(Κέξθπξαο, Λεπθάδαο, Κεθαιιελίαο, Εαθχλζνπ), ηνπο Ννκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο (Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ, Ρεζχκλνπ, Υαλίσλ), ηνπο Ννκνχο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Υαιθηδηθήο, εξξψλ, Κηιθίο, Πέιιαο, 

Ζκαζίαο, Πηεξίαο), ηνπο Ννκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

(Γξεβελψλ, Κνδά λεο, Φιψξηλαο, Καζηνξηάο), θαζψο θαη ηνπο Ννκνχο ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδνο (Φζηψηηδαο, Φσθίδαο, Δχβνηαο, Βνησηίαο, 

Δπξπηαλίαο).  

 ΕΧΝΖ  Γ΄. Πεξηιακβάλεη ηνπο Ννκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη Θξάθεο (Καβάιαο, Γξάκαο, Ξάλζεο, Ρνδφπεο, Έβξνπ), ηνπο Ννκνχο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ (Άξηαο, Πξέβεδαο, Ησαλλίλσλ, Θεζπξσηίαο), ηνπο Ννκνχο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ (Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ), ηνπο Ννκνχο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (Λαθσλίαο, Μεζζελίαο, Κνξηλζίαο, Αξγνιίδαο, 

Αξθαδίαο), θαζψο θαη ηνπο Ννκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο (Αραΐαο, 

Αηησιναθαξλαλίαο, Ζιείαο).» . 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν ράξηεο ηεο ρψξαο, κε ην δηαρσξηζκφ ζηηο επηκέξνπο δψλεο, 

κε βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ απφ ηνλ Ν. 3522/2006 
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Πεγή : www.elke.gr 

 

3.3.3. Παξερόκελεο εληζρύζεηο αλά Εώλε θηλήηξσλ 

Οη παξερφκελεο εληζρχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 4 ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

λφκνπ, εμαξηψληαη απφ ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ζηελ νπνία πινπνηείηαη ε 

επέλδπζε, θαζψο θαη απφ ην είδνο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (ζην άξζξν 3 

αλαγξάθεηαη ζε θάζε επελδπηηθφ ζρέδην θαη ε θαηεγνξία επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία εληάζζεηαη-  βι. Παξάξηεκα  ). 

Αλαιπηηθφηεξα ινηπφλ, ην πνζνζηφ ηεο επηρνξήγεζεο αλά Εψλε θαη αλά θαηεγνξία 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ έρεη σο εμήο :  
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Παπεσόμενερ Δνιζσύζειρ:  

 
Δπισοπήγηζη ή/και επιδόηηζη σπημαηοδοηικήρ μίζθωζηρ ή επιδόηηζη ηος 

κόζηοςρ ηηρ δημιοςπγούμενηρ απαζσόληζηρ καηά ηα ποζοζηά ηος πίνακα:  

Καηεγνξία Δπέλδπζεο  Zώλε A  Zώλε B Zώλε Γ 

Καηεγνξία 1  20%  30% 40%  

Καηεγνξία 2  15% 25% 35% 

ή εναλλακηικά 

Φοπολογική απαλλαγή καηά ηα ποζοζηά ηος πίνακα:  

Καηεγνξία Δπέλδπζεο  Zώλε A  Zώλε B Zώλε Γ 

Καηεγνξία 1  60%  100% 100%  

Καηεγνξία 2  50% 100% 100% 

Πεγή : www.elke.gr 

ηα παξαπάλσ πνζνζηά παξέρεηαη γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο επηπιένλ 

πνζνζηφ ελίζρπζεο, πνπ θηάλεη έσο θαη 15%, αλάινγα κε ην Ννκφ εληφο ηνπ νπνίνπ 

πινπνηείηαη ε επέλδπζε. 

 

 

3.4. Πξνππνζέζεηο έγθξηζεο επελδπηηθώλ ζρεδίσλ 

 

3.4.1. Πνζνζηό Ηδηαο ζπκκεηνρήο 

Γηα ηελ ππαγσγή ηεο επέλδπζεο ζην θαζεζηψο επηρνξήγεζεο απαηηείηαη ίδηα 

ζπκκεηνρή πνπ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο. Σν 

πνζνζηφ ηεο ηδηαο ζπκκεηνρήο πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ απφθαζε ηεο ππαγσγήο δελ 

δχλαηαη λα κεησζεί κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, ελψ ζηηο επελδχζεηο πνπ 

εληάζζνληαη ζην θαζεζηψο ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ή ηεο επηδφηεζεο ηνπ 

θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο, ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηνπ θφζηνπο 

πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο πνπ 

ζπλίζηαηαη ζε ίδηα θεθάιαηα ή δάλεην, εθφζνλ δελ ζπλνδεχεηαη ην ηκήκα απηφ απφ 

θξαηηθή ελίζρπζε. 
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3.4.2. 'Δλαξμε πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ  

Ζ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ γίλεηαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο 

απφθαζεο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

Χο έλαξμε λνείηαη είηε ε έλαξμε θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ είηε ε πξψηε βέβαηε 

αλάιεςε δέζκεπζεο γηα παξαγγειία εμνπιηζκνχ, εθηφο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ 

κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο.   

 

Ζ αλακφξθσζε ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 5%. 

 

ηελ απφθαζε ππαγσγήο νξίδεηαη πξνζεζκία νινθιήξσζεο, ε νπνία δχλαηαη λα 

παξαηαζεί θαη’ αλψηαην φξην γηα δχν (2) έηε, ππφ πξνππνζέζεηο.  

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, απηφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

παξαθάησ έγγξαθα 

 Οηθνλνκνηερληθή κειέηε  

 Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ρξεκαηηθνχ πνζνχ 

 Δπηπιένλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

  Ζ δηαδηθαζία εμέηαζεο θάζε αίηεζεο γηα ππαγσγή επέλδπζεο νινθιεξψλεηαη, απφ 

ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ηελ αξκφδηα γλσκνδνηηθή επηηξνπή, ην αξγφηεξν εληφο 

δχν  κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ελψ ε απφθαζε ππαγσγήο 

εθδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηε γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο, εληφο ηνπ 

νπνίνπ δεκνζηεχεηαη θαη ε πεξίιεςή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

 

3.4.3. Καηαβνιή ησλ εληζρύζεσλ 

ρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ εληζρχζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, παξ.1, αλάινγα 

κε ηε κνξθή ηεο επηρνξήγεζεο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ : 

(α) Καηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο: 

Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε δφζεηο σο εμήο:  

 50% ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

50% ηεο επέλδπζεο θαη θαηφπηλ πηζηνπνηήζεσο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ 

ειέγρνπ.  

 50% ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε 

ηεο νινθιήξσζεο θαη ηεο έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επέλδπζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ. Ζ εθηακίεπζε ιακβάλεη ρψξα 

εληφο 5 κελψλ. 
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Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνθαηαβνιήο κέρξη 50% 

ηεο επηρνξήγεζεο κε ηελ πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνζαπμεκέλεο θαηά 

10%, απφ ηξάπεδα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ε επηρνξήγεζε θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζηνλ επελδπηή ή 

απεπζείαο ζηελ δαλεηνδνηνχζα ηξάπεδα ε νπνία ρνξήγεζε βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ 

ζηελ εηαηξεία ε νπνία πινπνηεί ην επελδπηηθφ ζρέδην. 

(β) Καηαβνιή επηδόηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο: 

Ζ θαηαβνιή γίλεηαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ηελ πηζηνπνίεζε 

απηήο .πλίζηαηαη αξρηθά ζην 50% κέρξη ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε ππαγσγήο, ελψ ην ππφινηπν θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ 

παξέιεπζε απηήο, εθφζνλ πηζηνπνηείηαη ε νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο θαη ε έλαξμε 

ηεο ιεηηνπξγίαο. 

 

(γ) Καηαβνιή επηρνξήγεζεο θόζηνπο απαζρόιεζεο: 

Ζ θαηαβνιή απηή γίλεηαη αλά εμάκελν, κεηά απφ αληίζηνηρε αίηεζε ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ επηρνξήγεζε θαηαβάιιεηαη κφλν γηα ηηο ζπλδεφκελεο κε ηελ επέλδπζε ζέζεηο 

εξγαζίαο. 

Παξαθνινχζεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ εγθξίλνληαη γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο θαη νη δηαθφξσλ κνξθψλ έιεγρνη γίλνληαη απφ φξγαλα πνπ ζπγθξνηνχληαη 

κε απφθαζε ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ θνξέα ππαγσγήο.  

(δ) Κίλεηξν θνξνινγηθήο απαιιαγήο: 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ θηλήηξνπ ηεο θνξνινγηθήο 

απαιιαγήο ππνβάιινπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο αίηεζε ζηε αξκφδηα 

Δθνξία, κε ηελ νπνία δεηνχλ ηνλ έιεγρν ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο επέλδπζεο, 

ζπλππνβάιινληαο θαηάζηαζε φπνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά φιεο νη δαπάλεο, 

ζπλνδεπφκελεο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

Μεηά ηελ ππνβνιή απηψλ θαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην αξγφηεξν κέρξη ην 

ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ε αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν θνξνινγηθή ππεξεζία 

ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε έιεγρν ηεο επέλδπζεο, θαζψο θαη λα δηαπηζηψζεη ηελ 

ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνππνζέζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν αλαπηπμηαθφο λφκνο. 
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3.5 Δηδηθά θαζεζηώηα ελίζρπζεο 

Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη  Αλάπηπμεο, 

θαζψο θαη ησλ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδησλ ππνπξγψλ, νξίδνληαη νη αλαγθαίεο 

παξεθθιίζεηο απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδηα ζπκκεηνρή, ζηε 

δηαδηθαζία παξνρήο ησλ επηρνξεγήζεσλ, ζηα πνζνζηά θαη ην χςνο ηεο 

επηρνξήγεζεο, ζην χςνο ηνπ δαλείνπ, ζηα πνζνζηά επηδφηεζεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο, ηεο επηδφηεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο θαη ζηε 

θνξνινγηθή απαιιαγή, ζηηο πξνυπνζέζεηο κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ ηεο 

επηρείξεζεο, θαζψο θαη ζηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ επέλδπζε δεκνζίσλ 

επηρεηξήζεσλ γηα  επελδχζεηο χςνπο 50.000.000 €, κε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε 

δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαη ζηελ απαζρφιεζε (δεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 

εθαηφ είθνζη πέληε ζέζεσλ κφληκεο απαζρφιεζεο, εθ ησλ νπνίσλ έλαο αξηζκφο 

δχλαηαη λα δεκηνπξγείηαη ζε δνξπθνξηθέο επηρεηξήζεηο ζαλ άκεζν απνηέιεζκα ηεο 

πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο). 

 

 Δπίζεο κε ηηο ίδηεο απνθάζεηο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ε θαηαζθεπή κε δεκφζηα 

δαπάλε εηδηθψλ έξγσλ ππνδνκήο πξνο δηεπθφιπλζε ηεο γεληθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο. 

 

Πεγέο : www.elke.gr 

www.mnec.gr 

www.acci.gr 

«Ζ Διιάδα κε αξηζκνύο», ΔΣΥΔ, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elke.gr/
http://www.mnec.gr/
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ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 
 

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΗ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔ ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΑΠΟ 

2,5 ΔΚ. ΔΧ 50 ΔΚ.  
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1. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΔ 

ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

 

 

 

1.1. Σρεηηθά κε ηελ έξεπλα - Παξαδνρέο 

ην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ πηπρηαθήο εξγαζίαο δηεμήρζε έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο 

ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία θπξίσο αθνξνχλ ηε δπλαηφηεηα απηψλ λα αληαπεμέιζνπλ 

ζην δχζθνιν ζεκεξηλφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηηο ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, φπσο απηέο αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. 

ε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΤΔ, αληιήζεθε δείγκα εθαηφ (100) κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ. Γηα ιφγνπο κεγαιχηεξεο αμηνπηζηίαο, ην δείγκα αθνξνχζε επηρεηξήζεηο 

κε θχθιν εξγαζηψλ κεηαμχ € 2.500.000 θαη € 50.000.000 (κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο), νη νπνίεο ηεξνχλ βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ησλ νπνίσλ ην κέγεζφο 

αιιά θαη ε δνκή ζπληεινχλ ζηελ αμηνπηζηία ηεο πιεξνθνξίαο, ζρεηηθά κε ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Απνθιείζηεθαλ απφ ηελ έξεπλα νη πνιχ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 

 

1.2. Σθνπόο ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα θάησζη : 

 Σε ζρέζε ησλ «δαλεηζηψλ» ζε κηα ειιεληθή κηθξνκεζαία επηρείξεζε θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην θαηά πφζν κηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ 

ή ρξεζηκνπνηεί ηελ πίζησζε πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ή ηνπο 

πηζησηέο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο. 

 Σε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε (financial leverage) θαη ην βαζκφ πνπ απηή 

επηηπγράλεηαη ζε κηα ζχγρξνλε ειιεληθή κηθξνκεζαία επηρείξεζε, 

ζηεξηδφκελνη ζηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ 

θεθαιαίσλ πξν θαη κεηά θφξσλ. 

Χο ρξεκαηννηθνλνκηθή κόριεπζε (financial leverage), νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα ρξεζηκνπνηεί ηφζν ηα Ηδηα θεθάιαηα (κεηνρηθφ θεθάιαην, 

απνζεκαηηθά, θιπ.), φζν θαη ηα μέλα θεθάιαηα (πξνκεζεπηέο, πηζησηέο, ηξαπεδηθφο 

δαλεηζκφο), κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε απνδνηηθφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ 

θεθαιαίσλ λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ θφζηνπο ησλ θεθαιαίσλ απηψλ. Με άιια ιφγηα 

εμεηάδεηαη εάλ ε πξνζθπγή κηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ζε δαλεηαθά θεθάιαηα 

είλαη επσθειήο γηα απηή. 
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1.3. Σηνηρεία θαη Μεζνδνινγία 

Γηα ην ζθνπφ ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο, δεηήζεθε απφ ηελ ΔΤΔ (ηκήκα κεηξψνπ 

επηρεηξήζεσλ) ε θαηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ κε θχθιν εξγαζηψλ κεηαμχ € 2.500.000 

θαη € 50.000.000, αλά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ 

δηςήθηα αλάιπζε θαηά ΣΑΚΟΓ. Με βάζε απηφ ηνλ πίλαθα, ν νπνίνο παξαηίζεηαη 

παξαθάησ,  επηιέρζεθε δείγκα εθαηφ (100) επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην Σκήκα Μεηξψνπ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΤΔ, νη 

επηρεηξήζεηο κε θχθιν εξγαζηψλ απφ € 2.500.000 έσο € 50.000.000 θαηαλέκνληαη σο 

θάησζη : 

                                     ΜΗΣΡΧΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΔΣΟΤ 2004 
  
Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ κε θύθιν εξγαζηώλ (ηδίξν) από 2,5 εθ επξώ έσο 50 εθ επξώ, ζε δηςήθηα 
αλάιπζε ΣΑΚΟΓ03 ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο. 

 
  

   

ΣΑΚΟΔ03 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
ΑΡ. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 
ΠΟΟΣΟ 

01 Γεωργία, κτθνοτροφία, κιρα και ςυναφείσ βοθκθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

85 0,84% 

05 Αλιεία, ιχκυοκαλλιζργεια και ςυναφείσ βοθκθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ  

35 0,35% 

10 Εξόρυξθ άνκρακα και λιγνίτθ· εξόρυξθ τφρφθσ 2 0,02% 

11 Άντλθςθ αργοφ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου· 
βοθκθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ με τθν άντλθςθ 
πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, με εξαίρεςθ τισ μελζτεσ 

3 0,03% 

13 Εξόρυξθ μεταλλικϊν μεταλλευμάτων 3 0,03% 

14 Άλλεσ εξορυκτικζσ και λατομικζσ δραςτθριότθτεσ  40 0,40% 

15 Βιομθχανία τροφίμων και ποτϊν 487 4,84% 

16 Παραγωγι προϊόντων καπνοφ 3 0,03% 

17 Παραγωγι κλωςτοχφαντουργικϊν υλϊν 127 1,26% 

18 Καταςκευι ειδϊν ζνδυςθσ· κατεργαςία και βαφι 
γουναρικϊν 

237 2,35% 
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19 Κατεργαςία και δζψθ δζρματοσ· καταςκευι ειδϊν 

ταξιδίου (αποςκευϊν), τςαντϊν, ειδϊν ςελλοποιίασ, 
ειδϊν ςαγματοποιίασ και υποδθμάτων 

27 0,27% 

20 Βιομθχανία ξφλου και καταςκευι προϊόντων από ξφλο 
και φελλό, εκτόσ από τα ζπιπλα· καταςκευι ειδϊν 
καλακοποιίασ και ςπαρτοπλεκτικισ 

28 0,28% 

21 Παραγωγι χαρτοπολτοφ, χαρτιοφ και προϊόντων από 
χαρτί 

71 0,71% 

22 Εκδόςεισ, εκτυπϊςεισ και αναπαραγωγι 
προεγγεγραμμζνων μζςων εγγραφισ ιχου και εικόνασ 
και μζςων πλθροφορικισ 

178 1,77% 

23 Παραγωγι οπτάνκρακα (κωκ), προϊόντων διφλιςθσ 
πετρελαίου και πυρθνικϊν καυςίμων 

6 0,06% 

24 Παραγωγι χθμικϊν ουςιϊν και προϊόντων 169 1,68% 

25 Καταςκευι προϊόντων από ελαςτικό (καουτςοφκ) και 
πλαςτικζσ φλεσ 

112 1,11% 

26 Καταςκευι άλλων προϊόντων από μθ μεταλλικά ορυκτά 217 2,16% 

28 Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων, με εξαίρεςθ τα 
μθχανιματα και τα είδθ εξοπλιςμοφ 

205 2,04% 

29 Καταςκευι μθχανθμάτων και ειδϊν εξοπλιςμοφ μ.α.κ. 115 1,14% 

30 Καταςκευι μθχανϊν γραφείου και θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν 

8 0,08% 

31 Καταςκευι θλεκτρικϊν μθχανϊν και ςυςκευϊν μ.α.κ. 58 0,58% 

32 Καταςκευι εξοπλιςμοφ και ςυςκευϊν ραδιοφωνίασ, 
τθλεόραςθσ και επικοινωνιϊν 

12 0,12% 

33 Καταςκευι ιατρικϊν οργάνων, οργάνων ακριβείασ και 
οπτικϊν οργάνων, καταςκευι ρολογιϊν κάκε είδουσ 

19 0,19% 

34 Καταςκευι αυτοκινιτων οχθμάτων· καταςκευι 
ρυμουλκοφμενων και θμιρυμουλκοφμενων οχθμάτων 

21 0,21% 

35 Καταςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ μεταφορϊν 30 0,30% 

36 Καταςκευι επίπλων· λοιπζσ βιομθχανίεσ μ.α.κ. 98 0,97% 

27 Παραγωγι βαςικϊν μετάλλων 44 0,44% 

37 Ανακφκλωςθ 7 0,07% 
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40 Παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ αερίου, ατμοφ 

και ηεςτοφ νεροφ 
18 0,18% 

41 υλλογι, κακαριςμόσ και διανομι νεροφ 17 0,17% 

45 Καταςκευζσ 776 7,71% 

50 Εμπόριο, ςυντιρθςθ και επιςκευι αυτοκινιτων 
οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν·  

776 7,71% 

51 Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, εκτόσ από 
το εμπόριο αυτοκινιτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν 

3540 35,17% 

52 Λιανικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο αυτοκινιτων 
οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν· επιςκευι ειδϊν ατομικισ 
και οικιακισ χριςθσ 

660 6,56% 

55 Ξενοδοχεία και εςτιατόρια 312 3,10% 

60 Χερςαίεσ μεταφορζσ. Μεταφορζσ μζςω αγωγϊν 146 1,45% 

61 Τδάτινεσ μεταφορζσ 72 0,72% 

62 Εναζριεσ μεταφορζσ 30 0,30% 

63 Βοθκθτικζσ και ςυναφείσ προσ τισ μεταφορζσ 
δραςτθριότθτεσ· δραςτθριότθτεσ ταξιδιωτικϊν 
πρακτορείων 

266 2,64% 

64 Σαχυδρομεία και τθλεπικοινωνίεσ 68 0,68% 

65 Ενδιάμεςοι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί, με εξαίρεςθ 
τισ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ και τα ταμεία ςυντάξεων 

42 0,42% 

66 Αςφαλίςεισ και ςυνταξιοδοτικά ταμεία, εκτόσ από τθν 
υποχρεωτικι κοινωνικι αςφάλιςθ 

5 0,05% 

67 Δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ με τισ δραςτθριότθτεσ 
ενδιάμεςων χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν 

24 0,24% 

70 Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με ακίνθτθ περιουςία 32 0,32% 

71 Εκμίςκωςθ μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ χωρίσ 
χειριςτι· εκμίςκωςθ ειδϊν ατομικισ και οικιακισ χριςθσ 

34 0,34% 

72 Πλθροφορικι και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ 80 0,79% 

73 Ζρευνα και ανάπτυξθ 27 0,27% 
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74 Άλλεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ 432 4,29% 

75 Δθμόςια διοίκθςθ και άμυνα· υποχρεωτικι κοινωνικι 
αςφάλιςθ 

26 0,26% 

80 Εκπαίδευςθ 21 0,21% 

85 Τγεία και κοινωνικι μζριμνα 21 0,21% 

90 Διάκεςθ λυμάτων και απορριμμάτων· υγιεινι και 
παρόμοιεσ δραςτθριότθτεσ 

15 0,15% 

91 Δραςτθριότθτεσ οργανϊςεων με μζλθ μ.α.κ. 45 0,45% 

92 Ψυχαγωγικζσ, πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

118 1,17% 

93 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν 15 0,15% 

0 Αγνωςτοσ Κλάδοσ 1 0,01% 

ΤΝΟΛΑ  :  10.066 100,00% 
 

Πεγή : Τκήκα Μεηξώνπ επηρεηξήζεσλ (ΔΣΥΔ) 

 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, νη επηρεηξήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ πεξηιάκβαλαλ ηηο 

παξαθάησ είθνζη επηά (27) επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, σο αληηπξνζσπεπηηθέο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο, κε θχθιν εξγαζηψλ απφ     

€ 2.500.000 έσο € 50.000.000 : 
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Πίλαθαο επηιέμηκσλ δξαζηεξηνηήησλ δείγκαηνο θαη αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά 

επηιέμηκε δξαζηεξηόηεηα 

Α/Α ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

1 Γεωργία, κτθνοτροφία, κιρα και ςυναφείσ βοθκθτικζσ δραςτθριότθτεσ 1 

2 Άλλεσ εξορυκτικζσ και λατομικζσ δραςτθριότθτεσ 1 

3 Βιομθχανία τροφίμων και ποτϊν 5 

4 Παραγωγι κλωςτοχφαντουργικϊν υλϊν 1 

5 Καταςκευι ειδϊν ζνδυςθσ· κατεργαςία και βαφι γουναρικϊν 3 

6 
Εκδόςεισ, εκτυπϊςεισ και αναπαραγωγι προεγγεγραμμζνων μζςων εγγραφισ 
ιχου και εικόνασ και μζςων πλθροφορικισ 

2 

7 Παραγωγι χθμικϊν ουςιϊν και προϊόντων 2 

8 Καταςκευι προϊόντων από ελαςτικό (καουτςοφκ) και πλαςτικζσ φλεσ 1 

9 Καταςκευι άλλων προϊόντων από μθ μεταλλικά ορυκτά 2 

10 
Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων, με εξαίρεςθ τα μθχανιματα και τα είδθ 
εξοπλιςμοφ 2 

11 Καταςκευι μθχανθμάτων και ειδϊν εξοπλιςμοφ μ.α.κ. 1 

12 Καταςκευι θλεκτρικϊν μθχανϊν και ςυςκευϊν μ.α.κ. 1 

13 Καταςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ μεταφορϊν 1 

14 Καταςκευι επίπλων· λοιπζσ βιομθχανίεσ μ.α.κ. 2 

15 Καταςκευζσ 8 

16 Εμπόριο, ςυντιρθςθ και επιςκευι αυτοκινιτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν· 8 

17 
Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, εκτόσ από το εμπόριο 
αυτοκινιτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν 35 

18 
Λιανικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο αυτοκινιτων οχθμάτων και 
μοτοςυκλετϊν· επιςκευι ειδϊν ατομικισ και οικιακισ χριςθσ 7 

19 Ξενοδοχεία και εςτιατόρια 4 

20 Χερςαίεσ μεταφορζσ. Μεταφορζσ μζςω αγωγϊν 1 

21 Τδάτινεσ μεταφορζσ 1 

22 
Βοθκθτικζσ και ςυναφείσ προσ τισ μεταφορζσ δραςτθριότθτεσ· 
δραςτθριότθτεσ ταξιδιωτικϊν πρακτορείων 

3 

23 Σαχυδρομεία και τθλεπικοινωνίεσ 1 

24 Πλθροφορικι και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ 1 

25 Άλλεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ 4 

26 Ψυχαγωγικζσ, πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ 1 

27 Παραγωγι χαρτοπολτοφ, χαρτιοφ και προϊόντων από χαρτί 1 

ΤΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 100 
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Με ηελ νινθιήξσζε ηεο επηινγήο ησλ επηιέμηκσλ επηρεηξήζεσλ, απηέο κειεηήζεθαλ 

δηεμνδηθά ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο, πξνθεηκέλνπ 

λα εμαρζνχλ ηα απαξαίηεηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα θάζε κηα απφ ηηο εθαηφ (100) επηιεγκέλεο επηρεηξήζεηο, 

ππνινγίζζεθαλ νη παξαθάησ αξηζκνδείθηεο : 

 

 Πηζησηέο / Τξάπεδεο : Ο φξνο Πηζησηέο πεξηιακβάλεη ηφζν ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη φινπο ηνπο θνξείο νη νπνίνη παξέρνπλ πίζησζε ζε 

κηα επηρείξεζε. Χο ηέηνηνη λννχληαη ην θξάηνο, κέζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο νθείιεη  εηζθνξέο, αιιά θαη ησλ νθεηιφκελσλ πξνο 

απηφ θφξσλ, θαζψο θαη νη πειάηεο νη νπνίνη έρνπλ ήδε δψζεη πξνθαηαβνιή 

έλαληη θάπνηαο κειινληηθήο ππεξεζίαο πνπ ζα ηνπο παξάζρεη ε επηρείξεζε. Ο 

φξνο Σξάπεδεο πεξηιακβάλεη ηφζν ην βξαρππξφζεζκν, φζν θαη ην 

καθξνπξφζεζκν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηεο επηρείξεζεο. Θα πξέπεη εδψ λα 

αλαθεξζεί πσο παξά ην γεγνλφο φηη ν καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο αθνξά 

θπξίσο επελδπηηθά ζρέδηα ησλ επηρεηξήζεσλ , ελ ηνχηνηο ζηελ πξάμε κέζσ 

ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ή ησλ θεθαιαίσλ θηλήζεσο κνληκνηέξνπ 

ραξαθηήξα, ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα κνληκνηέξνπ είδνπο θεθάιαην θίλεζεο γηα 

ηηο παξαγσγηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο φζνλ αθνξά ην πξψην 

ζθέινο ηεο έξεπλαο, δειαδή ην θαηά πφζν ε κηθξνκεζαία ειιεληθή 

επηρείξεζε ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ή ζηηο πηζηψζεηο πνπ 

ιακβάλεη απφ ηνπο ινηπνχο εκπιεθφκελνπο κε απηή θνξείο. Με δεδνκέλεο ηηο 

πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 

δηαπηζηψζεθε φηη ηφζν φζνλ αθνξά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο ηξάπεδεο 

(πνιηηηθή επηηνθίσλ, θφζηε), φζν θαη ζηηο ζπκθσλίεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ην 

πξνζσπηθφ ζηνηρείν πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε θεξεγγπφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη 

ηελ παξάδνζε ηνπ θνξέα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν, είλαη βαξχλνπζαο 

ζεκαζίαο φζνλ αθνξά ηελ δηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ηεο πίζησζεο. 

 Ξέλα / Ίδηα : Γείθηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο φζνλ αθνξά ηελ απφθαζε κηαο 

ηξάπεδαο γηα ην χςνο, φζν θαη γηα ηνπο φξνπο ηεο πηζηνδνηήζεσο. 

Υξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη ππεξδαλεηζκφο ηεο 

επηρείξεζεο θαη νπζηαζηηθά είλαη έλα κέηξν ηεο αζθάιεηαο πνπ παξέρεη ε 

επηρείξεζε ζηνπο δαλεηζηέο ηεο, δεδνκέλνπ φηη φζν κηθξφηεξνο είλαη ν 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ηφζν πεξηζζφηεξν ζπκκεηέρνπλ νη θνξείο κε δηθά ηνπο 

θεθάιαηα ζε απηή. 
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Οη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο, δηαηεξνχλ 

δείθηε Ξέλα/Ηδηα κεγαιχηεξν ηεο κνλάδαο, θαζψο νη επηρεηξεκαηίεο 

θαηαθεχγνπλ ζην δαλεηζκφ θπξίσο απφ ηηο ηξάπεδεο, θαζψο πξνηηκνχλ λα 

θξαηήζνπλ «θιεηζηέο», ζε νηθνγελεηαθή βάζε, ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο παξά λα 

θαηαθχγνπλ ζηε θεθαιαηαγνξά πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ θεθάιαηα. Αιινη 

παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζε απηφ ην απνηέιεζκα είλαη ην κεησκέλν θφζηνο 

ηνπ δαλεηζκνχ ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ν ζρεηηθά πςειφο 

ξπζκφο ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

 Απνδνηηθόηεηα Σπλνιηθώλ Απαζρνινύκελσλ Κεθαιαίσλ πξν θόξσλ :  Ο 

δείθηεο απηφο απαληά ζην εξψηεκα θαηά πφζν ηα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα 

θεθάιαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ήηαλ 

απνδνηηθά. Με άιια ιφγηα, δείρλεη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο αλεμαξηήησο 

απφ ηηο πεγέο αληιήζεσο ησλ θεθαιαίσλ, δείρλνληαο ηφζν ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα πξαγκαηνπνηεί θέξδε, φζν θαη ην βαζκφ επηηπρίαο ηνπ θνξέα 

ηεο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ίδησλ αιιά θαη μέλσλ θεθαιαίσλ. Πξνθχπηεη απφ ηνλ 

παξαθάησ ηχπν : 

Αποδοηικόηηηα 

ζςνολικών                   

Απαζσολ.           =                               

Κεθαλαίων ππο 

θόπων 

 

Καθαπά κέπδη ππο θόπων + Υπημαηοοικονομικά  έξοδα 

ςνολικά απαζσολούμενα κεθάλαια 

Ο δείθηεο απηφο είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο κεηξήζεσο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο : 

 Δλαο ρακειφο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ 

θεθαιαίσλ κπνξεί εχθνια λα κεδεληζηεί ζε πεξηφδνπο θξίζεσο ηεο 

επηρείξεζεο ή γεληθφηεξα ηεο νηθνλνκίαο. 

 Δλαο ζπλερψο ρακειφο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζπλνιηθψλ 

απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ ηκεκάησλ κηαο επηρείξεζεο ή/θαη 

ζπλνιηθά απηήο, είλαη κηα έλδεημε γηα ελδερφκελε δηαθνπή ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ή/θαη ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Απνηειεί νδεγφ φζνλ αθνξά ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξάο κηαο 

επηρείξεζεο ή ζε πεξηπηψζεηο αλάιεςεο λέσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Δάλ απηφο ν δείθηεο είλαη ρακειφηεξνο απφ ην θφζηνο ησλ δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ ε επηρείξεζε δελ πξαγκαηνπνηεί ζσζηή ρξήζε απηψλ, 

θαζψο δελ επηηπγράλεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε ,ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ 

θεθαιαίσλ θαη ζηελ απνθνκηδή κεγαιχηεξεο πνζνζηηαίαο απφδνζεο 

απηψλ απφ ην θφζηνο ηνπο (επηηφθην δαλεηζκνχ). 
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 Απνδνηηθόηεηα  Ηδίσλ Κεθαιαίσλ :  Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ δπλακηθή 

ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ησλ θνξέσλ κηαο επηρείξεζεο θαη παξέρεη 

έλδεημε ηνπ θαηά πφζν επηηεχρζεθε ν ζηφρνο ηεο πξαγκαηνπνηήζεσο ελφο 

ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο γηα ηελ επηρείξεζε. Πξνθχπηεη δε απφ ηνλ 

παξαθάησ ηχπν : 

Αποδοηικόηηηα Ιδίων        =                                      

Κεθαλαίων (ππο ή μεηά θόπων) 

 

Καθαπά κέπδη ππο ή μεηά θόπων  

ύνολο Ιδίων κεθαλαίων 

 

 Απνδνηηθόηεηα Σπλνιηθώλ Απαζρνινύκελσλ Κεθαιαίσλ κεηά θόξσλ :  Γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δείθηε ηζρχεη αθξηβψο φηη αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κε ηε κφλε 

δηαθνξά φηη ε απνδνηηθφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ 

εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε ηα θέξδε κεηά απφ ηνπο θφξνπο. Ο δείθηεο απηφο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν : 

Αποδοηικόηηηα 

ζςνολικών                   

Απαζσολ.        =                              

Κεθαλαίων 

μεηά θόπων 

 

Καθαπά κέπδη μεηά θόπων + Υπημαηοοικονομικά  έξοδα 

ςνολικά απαζσολούμενα κεθάλαια 

Ο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απηφο ν δείθηεο είλαη ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε θνξνιφγεζε ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

 

 

1.4. Απνηειέζκαηα 

Απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζην επηιεγκέλν δείγκα ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ κε θχθιν εξγαζηψλ απφ € 2.500.000 έσο € 50.000.000 πξνέθπςαλ θαηά 

θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 
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ΓΔΗΚΣΔ ΚΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Πνζά ζε ρηι. επξψ 

ΓΔΧΡΓΗΑ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 192 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 18,00 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 97 Ξζνα/Ιδια 0,98 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 5 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 90 -28,65% 

φνολο υποχρεϊςεων 95 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 0 -56,70% 

Κζρδθ προ φόρων -55 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων -55 -28,65% 

ΆΛΛΔ ΔΞΟΡΤΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΛΑΣΟΜΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 46.185 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,34 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 22.698 Ξζνα/Ιδια 1,00 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 16.916 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 5.676 2,49% 

φνολο υποχρεϊςεων 22.592 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 1.005 0,63% 

Κζρδθ προ φόρων 146 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 142 2,48% 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ-ΠΟΣΧΝ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 3.397 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,11 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 816 Ξζνα/Ιδια 3,16 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 2.330 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 250 11,54% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.580 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 188 18,50% 

Κζρδθ προ φόρων 204 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 151 9,98% 
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2 

φνολο Ενεργθτικοφ 10.769 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,45 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.789 Ξζνα/Ιδια 5,02 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 6.194 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 2.786 10,71% 

φνολο υποχρεϊςεων 8.980 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 422 38,85% 

Κζρδθ προ φόρων 731 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 695 10,37% 

3 

φνολο Ενεργθτικοφ 3.890 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,77 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 164 Ξζνα/Ιδια 22,72 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 2.104 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.622 8,28% 

φνολο υποχρεϊςεων 3.726 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 251 31,10% 

Κζρδθ προ φόρων 71 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 51 7,76% 

4 

φνολο Ενεργθτικοφ 7.830 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,39 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.298 Ξζνα/Ιδια 5,03 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 4.709 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.824 7,73% 

φνολο υποχρεϊςεων 6.533 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 483 6,86% 

Κζρδθ προ φόρων 122 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 89 7,31% 

5 

φνολο Ενεργθτικοφ 4.376 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,55 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 972 Ξζνα/Ιδια 3,50 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 2.202 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.202 19,47% 

φνολο υποχρεϊςεων 3.404 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 147 54,22% 

Κζρδθ προ φόρων 705 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 527 15,40% 
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ΜΕΟ ΟΡΟ 

Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,45 

Ξζνα/Ιδια 7,89 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

11,54% 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

29,91% 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

10,16% 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΤΛΧΝ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 5.812 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,17 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.008 Ξζνα/Ιδια 0,92 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 2.372 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 406 3,39% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.778 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 154 0,86% 

Κζρδθ προ φόρων 43 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 26 3,10% 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΔΝΓΤΖ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 3.291 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 523,00 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.731 Ξζνα/Ιδια 0,19 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 523 3,68% 

φνολο υποχρεϊςεων 524 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 16 2,78% 

Κζρδθ προ φόρων 105 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 76 2,80% 

2 

φνολο Ενεργθτικοφ 3.474 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 2.558,00 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 916 Ξζνα/Ιδια 2,79 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 2.558 11,00% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.559 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 66 27,95% 

Κζρδθ προ φόρων 316 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 256 9,27% 
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3 

φνολο Ενεργθτικοφ 8.775 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,43 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.975 Ξζνα/Ιδια 3,44 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 4.763 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 2.037 4,98% 

φνολο υποχρεϊςεων 6.800 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 405 -0,25% 

Κζρδθ προ φόρων 32 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων -5 4,56% 

  

ΜΕΟ ΟΡΟ 

Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 1.027,14 

Ξζνα/Ιδια 2,14 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

6,55% 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

10,16% 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

5,54% 

ΔΚΓΟΔΗ,ΔΚΣΤΠΧΔΗ,ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΧΝ ΔΓΓΡΑΦΖ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 42.011 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 6,10 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.692 Ξζνα/Ιδια 4,46 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 4.834 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 29.464 5,02% 

φνολο υποχρεϊςεων 34.298 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 1.457 5,88% 

Κζρδθ προ φόρων 650 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 452 4,54% 

2 

φνολο Ενεργθτικοφ 15.587 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,88 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.141 Ξζνα/Ιδια 6,28 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 7.140 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 6.306 4,90% 

φνολο υποχρεϊςεων 13.446 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 697 2,15% 

Κζρδθ προ φόρων 66 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 46 4,77% 
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ΜΕΟ ΟΡΟ 

Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 3,49 

Ξζνα/Ιδια 5,37 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

4,96% 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

4,01% 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

4,66% 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 2.701 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,17 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 486 Ξζνα/Ιδια 4,56 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1.894 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 321 7,18% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.215 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 164 4,73% 

Κζρδθ προ φόρων 30 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 23 6,92% 

2 

φνολο Ενεργθτικοφ 2.367 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 3,19 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.164 Ξζνα/Ιδια 1,03 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 285 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 909 8,66% 

φνολο υποχρεϊςεων 1.194 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 39 10,40% 

Κζρδθ προ φόρων 166 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 121 6,76% 

  

ΜΕΟ ΟΡΟ 

Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 1,68 

Ξζνα/Ιδια 2,79 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

7,92% 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

7,56% 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

6,84% 
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ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΑΠΌ ΔΛΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΔ 

ΤΛΔ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 15.026 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,37 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.998 Ξζνα/Ιδια 3,98 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 8.721 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 3.217 5,34% 

φνολο υποχρεϊςεων 11.938 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 744 1,97% 

Κζρδθ προ φόρων 59 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 59 5,34% 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΛΛΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΑΠΌ ΜΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ 

ΟΡΤΚΣΑ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 7.916 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,42 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.305 Ξζνα/Ιδια 5,03 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 4.640 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.930 4,14% 

φνολο υποχρεϊςεων 6.570 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 359 -2,38% 

Κζρδθ προ φόρων -31 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων -31 4,14% 

2 

φνολο Ενεργθτικοφ 5.739 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 5.182,00 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 246 Ξζνα/Ιδια 21,07 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 5.182 -6,22% 

φνολο υποχρεϊςεων 5.183 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 0 -145,12% 

Κζρδθ προ φόρων -357 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων -357 -6,22% 

  

ΜΕΟ ΟΡΟ 

Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 2.591,21 

Ξζνα/Ιδια 13,05 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

-1,04% 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

-73,75% 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

-1,04% 
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ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΜΔ ΔΞΑΗΡΔΖ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 3.292 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 1.229,00 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.058 Ξζνα/Ιδια 0,60 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.229 29,28% 

φνολο υποχρεϊςεων 1.230 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 23 34,26% 

Κζρδθ προ φόρων 941 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 705 22,11% 

2 

φνολο Ενεργθτικοφ 2.478 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 8,38 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 302 Ξζνα/Ιδια 7,21 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 232 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.944 4,36% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.176 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 19 22,19% 

Κζρδθ προ φόρων 89 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 67 3,47% 

  

ΜΕΟ ΟΡΟ 

Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 618,69 

Ξζνα/Ιδια 3,90 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

16,82% 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

28,22% 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

12,79% 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 6.429 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 27,78 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.768 Ξζνα/Ιδια 2,60 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 160 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 4.445 4,04% 

φνολο υποχρεϊςεων 4.605 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 85 7,64% 

Κζρδθ προ φόρων 175 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 135 3,42% 
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ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ ΚΑΗ ΤΚΔΤΧΝ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 2.730 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,83 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 582 Ξζνα/Ιδια 3,78 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1.199 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 999 3,44% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.198 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 74 2,58% 

Κζρδθ προ φόρων 20 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 15 3,26% 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 12.390 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,19 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.355 Ξζνα/Ιδια 1,31 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 5.915 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.113 0,53% 

φνολο υποχρεϊςεων 7.028 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 345 -5,21% 

Κζρδθ προ φόρων -279 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων -279 0,53% 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΠΗΠΛΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 1.336 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,22 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 147 Ξζνα/Ιδια 8,09 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 977 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 212 7,11% 

φνολο υποχρεϊςεων 1.189 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 76 9,52% 

Κζρδθ προ φόρων 19 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 14 6,74% 

2 

φνολο Ενεργθτικοφ 9.351 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,49 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.584 Ξζνα/Ιδια 2,55 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 4.431 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 2.152 -1,17% 

φνολο υποχρεϊςεων 6.583 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 284 -15,79% 

Κζρδθ προ φόρων -393 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων -408 -1,33% 
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ΜΕΟ ΟΡΟ 

Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,35 

Ξζνα/Ιδια 5,32 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

2,97% 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

-3,13% 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

2,71% 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 2.248 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,65 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 425 Ξζνα/Ιδια 4,29 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1.102 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 721 2,76% 

φνολο υποχρεϊςεων 1.823 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 15 8,24% 

Κζρδθ προ φόρων 47 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 35 2,22% 

2 

φνολο Ενεργθτικοφ 3.621 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 4,52 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 505 Ξζνα/Ιδια 6,17 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 564 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 2.552 20,88% 

φνολο υποχρεϊςεων 3.116 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 19 112,87% 

Κζρδθ προ φόρων 737 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 570 16,27% 

3 

φνολο Ενεργθτικοφ 4.177 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 449,00 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.727 Ξζνα/Ιδια 0,12 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 449 -1,20% 

φνολο υποχρεϊςεων 450 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 0 -1,34% 

Κζρδθ προ φόρων -50 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων -50 -1,20% 
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4 

φνολο Ενεργθτικοφ 1.448 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,96 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 456 Ξζνα/Ιδια 2,17 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 506 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 485 6,22% 

φνολο υποχρεϊςεων 991 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 58 5,26% 

Κζρδθ προ φόρων 32 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 24 5,66% 

5 

φνολο Ενεργθτικοφ 11.140 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,39 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.180 Ξζνα/Ιδια 1,15 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 4.287 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.673 3,24% 

φνολο υποχρεϊςεων 5.960 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 278 1,00% 

Κζρδθ προ φόρων 83 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 52 2,96% 

6 

φνολο Ενεργθτικοφ 3.657 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 1.064,00 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.577 Ξζνα/Ιδια 0,41 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.064 12,74% 

φνολο υποχρεϊςεων 1.065 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 39 12,92% 

Κζρδθ προ φόρων 427 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 333 10,17% 

7 

φνολο Ενεργθτικοφ 27.388 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 8,07 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 21.075 Ξζνα/Ιδια 0,30 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 696 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 5.617 19,95% 

φνολο υποχρεϊςεων 6.313 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 106 20,56% 

Κζρδθ προ φόρων 5.357 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 4.334 16,21% 
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8 

φνολο Ενεργθτικοφ 26.769 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,49 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.745 Ξζνα/Ιδια 3,66 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 14.090 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 6.911 9,87% 

φνολο υποχρεϊςεων 21.001 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 1.582 13,86% 

Κζρδθ προ φόρων 1.061 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 796 8,88% 

  

ΜΕΟ ΟΡΟ 

Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 191,01 

Ξζνα/Ιδια 2,28 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

9,31% 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

21,67% 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

7,65% 

ΔΜΠΟΡΗΟ-ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 13.993 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,76 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.634 Ξζνα/Ιδια 4,31 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 6.463 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 4.896 9,55% 

φνολο υποχρεϊςεων 11.359 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 399 26,84% 

Κζρδθ προ φόρων 938 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 707 7,90% 

2 

φνολο Ενεργθτικοφ 6.970 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,62 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 446 Ξζνα/Ιδια 14,63 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 4.039 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 2.485 9,33% 

φνολο υποχρεϊςεων 6.524 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 365 48,43% 

Κζρδθ προ φόρων 285 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 216 8,34% 

 

 

 

 



 

   
                              ΣΔΦΑΝΟ Γ. ΚΡΗΚΔΛΖ 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

 

 - 106 - 

 

3 

φνολο Ενεργθτικοφ 57.228 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,50 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.744 Ξζνα/Ιδια 6,35 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 32.683 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 16.458 5,36% 

φνολο υποχρεϊςεων 49.141 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 2.046 9,79% 

Κζρδθ προ φόρων 1.023 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 758 4,90% 

4 

φνολο Ενεργθτικοφ 4.819 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,92 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.302 Ξζνα/Ιδια 1,07 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1.275 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.178 14,86% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.453 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 98 22,55% 

Κζρδθ προ φόρων 618 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 519 12,80% 

5 

φνολο Ενεργθτικοφ 822 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 420,00 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 392 Ξζνα/Ιδια 1,07 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 420 4,87% 

φνολο υποχρεϊςεων 421 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 1 7,40% 

Κζρδθ προ φόρων 39 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 29 3,65% 

6 

φνολο Ενεργθτικοφ 9.213 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,57 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.937 Ξζνα/Ιδια 2,14 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 3.996 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 2.276 -7,87% 

φνολο υποχρεϊςεων 6.272 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 397 -38,20% 

Κζρδθ προ φόρων -1.122 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων -1.122 -7,87% 
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7 

φνολο Ενεργθτικοφ 6.181 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 1,03 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 344 Ξζνα/Ιδια 16,96 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 2.871 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 2.963 -0,53% 

φνολο υποχρεϊςεων 5.834 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 144 -51,45% 

Κζρδθ προ φόρων -177 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων -177 -0,53% 

8 

φνολο Ενεργθτικοφ 6.420 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,32 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 743 Ξζνα/Ιδια 7,64 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 4.314 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.363 6,32% 

φνολο υποχρεϊςεων 5.677 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 303 10,36% 

Κζρδθ προ φόρων 103 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 77 5,92% 

  

ΜΕΟ ΟΡΟ 

Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 53,09 

Ξζνα/Ιδια 6,77 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

5,24% 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

4,46% 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

4,39% 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΚΣΟ ΑΠΌ ΔΜΠΟΡΗΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 4.158 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 1,17 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 922 Ξζνα/Ιδια 3,50 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1.483 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.740 7,17% 

φνολο υποχρεϊςεων 3.223 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 17 19,96% 

Κζρδθ προ φόρων 281 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 184 4,83% 
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2 

φνολο Ενεργθτικοφ 4.728 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,42 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.002 Ξζνα/Ιδια 1,36 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1.920 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 806 3,09% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.726 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 145 -0,10% 

Κζρδθ προ φόρων 1 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων -2 3,02% 

3 

φνολο Ενεργθτικοφ 13.418 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 4,29 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 997 Ξζνα/Ιδια 12,32 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 2.321 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 9.958 7,39% 

φνολο υποχρεϊςεων 12.279 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 820 12,84% 

Κζρδθ προ φόρων 171 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 128 7,07% 

4 

φνολο Ενεργθτικοφ 6.266 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 1,78 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 23 Ξζνα/Ιδια 270,57 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 2.241 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 3.982 3,62% 

φνολο υποχρεϊςεων 6.223 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 223 4,35% 

Κζρδθ προ φόρων 4 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 1 3,57% 

5 

φνολο Ενεργθτικοφ 9.402 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,25 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.025 Ξζνα/Ιδια 3,64 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 5.900 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.465 8,93% 

φνολο υποχρεϊςεων 7.365 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 272 20,84% 

Κζρδθ προ φόρων 568 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 422 7,38% 
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6 

φνολο Ενεργθτικοφ 2.527 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 3,27 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 401 Ξζνα/Ιδια 5,29 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 497 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.626 7,16% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.123 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 52 22,94% 

Κζρδθ προ φόρων 129 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 92 5,70% 

7 

φνολο Ενεργθτικοφ 21.958 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 1,03 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.052 Ξζνα/Ιδια 4,37 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 8.709 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 9.003 17,04% 

φνολο υποχρεϊςεων 17.712 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 513 59,75% 

Κζρδθ προ φόρων 3.228 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 2.421 13,36% 

8 

φνολο Ενεργθτικοφ 3.934 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,50 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 489 Ξζνα/Ιδια 7,04 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 2.303 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.142 12,35% 

φνολο υποχρεϊςεων 3.445 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 285 30,27% 

Κζρδθ προ φόρων 201 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 148 11,01% 

9 

φνολο Ενεργθτικοφ 2.495 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 1.262,00 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.048 Ξζνα/Ιδια 1,21 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.262 9,50% 

φνολο υποχρεϊςεων 1.263 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 39 14,12% 

Κζρδθ προ φόρων 198 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 148 7,49% 
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10 

φνολο Ενεργθτικοφ 5.545 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 2.085,00 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.456 Ξζνα/Ιδια 0,60 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 2.085 8,28% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.086 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 3 5,53% 

Κζρδθ προ φόρων 456 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 191 3,50% 

11 

φνολο Ενεργθτικοφ 3.749 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 2,84 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 813 Ξζνα/Ιδια 3,61 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 765 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 2.171 6,70% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.936 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 37 19,80% 

Κζρδθ προ φόρων 214 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 161 5,28% 

12 

φνολο Ενεργθτικοφ 828 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,37 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 133 Ξζνα/Ιδια 5,23 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 508 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 187 6,28% 

φνολο υποχρεϊςεων 695 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 37 8,27% 

Κζρδθ προ φόρων 15 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 11 5,80% 

13 

φνολο Ενεργθτικοφ 33.251 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,46 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.764 Ξζνα/Ιδια 5,92 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 19.271 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 8.939 6,87% 

φνολο υποχρεϊςεων 28.210 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 1.413 10,62% 

Κζρδθ προ φόρων 870 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 506 5,77% 
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14 

φνολο Ενεργθτικοφ 8.656 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,13 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 931 Ξζνα/Ιδια 8,30 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 6.809 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 915 3,97% 

φνολο υποχρεϊςεων 7.724 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 325 -1,93% 

Κζρδθ προ φόρων 19 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων -18 3,55% 

15 

φνολο Ενεργθτικοφ 6.641 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 1,50 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 576 Ξζνα/Ιδια 9,78 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 2.256 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 3.377 10,37% 

φνολο υποχρεϊςεων 5.633 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 293 46,35% 

Κζρδθ προ φόρων 396 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 267 8,43% 

16 

φνολο Ενεργθτικοφ 4.470 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,39 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.819 Ξζνα/Ιδια 1,46 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1.910 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 741 5,73% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.651 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 154 3,79% 

Κζρδθ προ φόρων 102 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 69 4,99% 

17 

φνολο Ενεργθτικοφ 12.976 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,50 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.746 Ξζνα/Ιδια 6,43 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 7.467 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 3.760 1,92% 

φνολο υποχρεϊςεων 11.227 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 167 3,21% 

Κζρδθ προ φόρων 82 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 56 1,72% 
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18 

φνολο Ενεργθτικοφ 5.575 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,47 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.518 Ξζνα/Ιδια 2,67 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 2.761 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.296 6,58% 

φνολο υποχρεϊςεων 4.057 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 222 7,18% 

Κζρδθ προ φόρων 145 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 109 5,94% 

19 

φνολο Ενεργθτικοφ 20.171 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 1,02 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.913 Ξζνα/Ιδια 1,92 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 6.551 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 6.707 13,17% 

φνολο υποχρεϊςεων 13.258 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 593 27,79% 

Κζρδθ προ φόρων 2.063 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 1.921 12,46% 

20 

φνολο Ενεργθτικοφ 7.931 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 2,42 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.683 Ξζνα/Ιδια 1,91 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1.494 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 3.619 21,50% 

φνολο υποχρεϊςεων 5.113 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 90 44,99% 

Κζρδθ προ φόρων 1.615 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 1.207 16,35% 

21 

φνολο Ενεργθτικοφ 4.544 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,70 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.675 Ξζνα/Ιδια 1,67 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1.649 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.147 11,27% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.796 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 104 18,27% 

Κζρδθ προ φόρων 408 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 306 9,02% 
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22 

φνολο Ενεργθτικοφ 3.920 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 2,39 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.624 Ξζνα/Ιδια 1,40 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 673 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.606 11,28% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.279 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 62 17,49% 

Κζρδθ προ φόρων 380 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 284 8,83% 

23 

φνολο Ενεργθτικοφ 7.480 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,05 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.148 Ξζνα/Ιδια 1,50 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 4.492 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 244 10,03% 

φνολο υποχρεϊςεων 4.736 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 430 6,64% 

Κζρδθ προ φόρων 320 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 209 8,54% 

24 

φνολο Ενεργθτικοφ 3.872 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 1,01 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 520 Ξζνα/Ιδια 6,43 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1.659 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.682 8,26% 

φνολο υποχρεϊςεων 3.341 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 156 19,23% 

Κζρδθ προ φόρων 164 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 100 6,61% 

25 

φνολο Ενεργθτικοφ 12.424 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,49 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.548 Ξζνα/Ιδια 3,52 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 6.014 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 2.958 8,28% 

φνολο υποχρεϊςεων 8.972 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 529 11,11% 

Κζρδθ προ φόρων 500 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 283 6,54% 
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26 

φνολο Ενεργθτικοφ 6.227 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 1,28 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 220 Ξζνα/Ιδια 27,30 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 2.632 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 3.375 5,44% 

φνολο υποχρεϊςεων 6.007 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 311 8,64% 

Κζρδθ προ φόρων 28 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 19 5,30% 

27 

φνολο Ενεργθτικοφ 1.635 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 14,74 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 351 Ξζνα/Ιδια 3,63 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 81 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.194 7,03% 

φνολο υποχρεϊςεων 1.275 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 17 20,51% 

Κζρδθ προ φόρων 98 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 72 5,44% 

28 

φνολο Ενεργθτικοφ 17.127 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 3.981,00 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13.074 Ξζνα/Ιδια 0,30 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 3.981 2,20% 

φνολο υποχρεϊςεων 3.982 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 9 2,11% 

Κζρδθ προ φόρων 368 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 276 1,66% 

29 

φνολο Ενεργθτικοφ 18.452 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 9,09 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.677 Ξζνα/Ιδια 9,09 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1.511 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 13.738 3,36% 

φνολο υποχρεϊςεων 15.249 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 439 0,66% 

Κζρδθ προ φόρων 181 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 11 2,44% 
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30 

φνολο Ενεργθτικοφ 12.906 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,44 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 274 Ξζνα/Ιδια 45,36 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 8.614 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 3.815 -1,91% 

φνολο υποχρεϊςεων 12.429 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 724 -354,01% 

Κζρδθ προ φόρων -970 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων -970 -1,91% 

31 

φνολο Ενεργθτικοφ 32.708 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,31 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.677 Ξζνα/Ιδια 3,88 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 19.833 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 6.051 6,54% 

φνολο υποχρεϊςεων 25.884 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 1.625 3,55% 

Κζρδθ προ φόρων 513 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 237 5,69% 

32 

φνολο Ενεργθτικοφ 7.656 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,51 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.318 Ξζνα/Ιδια 4,79 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 4.174 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 2.140 6,20% 

φνολο υποχρεϊςεων 6.314 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 438 2,05% 

Κζρδθ προ φόρων 37 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 27 6,07% 

33 

φνολο Ενεργθτικοφ 19.990 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 29,33 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.835 Ξζνα/Ιδια 1,26 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 284 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 8.331 20,64% 

φνολο υποχρεϊςεων 8.615 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 116 17,91% 

Κζρδθ προ φόρων 4.009 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 1.224 6,70% 
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34 

φνολο Ενεργθτικοφ 24.686 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,22 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11.494 Ξζνα/Ιδια 1,14 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 10.742 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 2.347 7,27% 

φνολο υποχρεϊςεων 13.089 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 693 4,98% 

Κζρδθ προ φόρων 1.102 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 572 5,12% 

35 

φνολο Ενεργθτικοφ 6.404 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,55 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.726 Ξζνα/Ιδια 1,35 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 2.379 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.299 9,56% 

φνολο υποχρεϊςεων 3.678 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 262 10,27% 

Κζρδθ προ φόρων 350 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 280 8,46% 

  

ΜΕΟ ΟΡΟ 

Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 211,77 

Ξζνα/Ιδια 13,42 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

8,09% 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

4,28% 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

6,34% 

ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΚΣΟ ΑΠΌ ΔΜΠΟΡΗΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 5.649 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,50 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 876 Ξζνα/Ιδια 5,41 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 3.153 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.585 7,67% 

φνολο υποχρεϊςεων 4.738 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 77 30,59% 

Κζρδθ προ φόρων 356 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 268 6,11% 
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2 

φνολο Ενεργθτικοφ 10.003 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 1,45 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 595 Ξζνα/Ιδια 15,56 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 3.772 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 5.486 23,51% 

φνολο υποχρεϊςεων 9.258 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 326 255,29% 

Κζρδθ προ φόρων 2.026 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 1.519 18,44% 

3 

φνολο Ενεργθτικοφ 1.898 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,94 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 302 Ξζνα/Ιδια 4,53 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 706 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 662 8,85% 

φνολο υποχρεϊςεων 1.368 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 48 29,80% 

Κζρδθ προ φόρων 120 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 90 7,27% 

4 

φνολο Ενεργθτικοφ 10.728 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,65 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 299 Ξζνα/Ιδια 34,69 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 6.298 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 4.074 5,10% 

φνολο υποχρεϊςεων 10.372 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 310 59,53% 

Κζρδθ προ φόρων 237 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 178 4,55% 

5 

φνολο Ενεργθτικοφ 10.269 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,59 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.338 Ξζνα/Ιδια 3,39 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 4.997 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 2.934 10,34% 

φνολο υποχρεϊςεων 7.931 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 449 19,55% 

Κζρδθ προ φόρων 613 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 457 8,82% 
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6 

φνολο Ενεργθτικοφ 3.408 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,32 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.047 Ξζνα/Ιδια 2,26 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1.782 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 579 3,37% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.361 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 102 0,38% 

Κζρδθ προ φόρων 13 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 4 3,11% 

7 

φνολο Ενεργθτικοφ 56.682 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,66 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 25.705 Ξζνα/Ιδια 1,20 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 18.612 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 12.270 15,98% 

φνολο υποχρεϊςεων 30.882 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 1.933 23,03% 

Κζρδθ προ φόρων 7.123 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 5.920 13,85% 

  

ΜΕΟ ΟΡΟ 

Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,73 

Ξζνα/Ιδια 9,58 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

10,69% 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

59,74% 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

8,88% 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 87.441 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,17 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 32.153 Ξζνα/Ιδια 1,70 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 46.877 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 7.793 0,75% 

φνολο υποχρεϊςεων 54.670 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 453 0,30% 

Κζρδθ προ φόρων 202 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 97 0,63% 

 

 

 

 



 

   
                              ΣΔΦΑΝΟ Γ. ΚΡΗΚΔΛΖ 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

 

 - 119 - 

 

2 

φνολο Ενεργθτικοφ 9.980 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,59 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.593 Ξζνα/Ιδια 2,85 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 4.653 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 2.734 4,13% 

φνολο υποχρεϊςεων 7.387 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 376 0,50% 

Κζρδθ προ φόρων 36 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 13 3,90% 

3 

φνολο Ενεργθτικοφ 53.255 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,17 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13.350 Ξζνα/Ιδια 2,95 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 33.792 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 5.644 3,92% 

φνολο υποχρεϊςεων 39.436 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 1.515 3,16% 

Κζρδθ προ φόρων 570 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 422 3,64% 

4 

φνολο Ενεργθτικοφ 21.734 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 2,38 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15.620 Ξζνα/Ιδια 0,36 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1.669 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 3.971 11,38% 

φνολο υποχρεϊςεων 5.640 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 137 10,55% 

Κζρδθ προ φόρων 2.336 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 1.648 8,21% 

  

ΜΕΟ ΟΡΟ 

Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,83 

Ξζνα/Ιδια 1,97 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

5,04% 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

3,63% 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

4,09% 
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ΥΔΡΑΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 3.195 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,22 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 225 Ξζνα/Ιδια 13,20 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 2.436 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 534 -2,03% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.970 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 148 -94,67% 

Κζρδθ προ φόρων -213 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων -213 -2,03% 

ΤΓΑΣΗΝΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 3.725 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 5,55 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.078 Ξζνα/Ιδια 0,78 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 247 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.372 6,17% 

φνολο υποχρεϊςεων 1.619 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 19 7,56% 

Κζρδθ προ φόρων 211 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 157 4,72% 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΓΡΑΣΖΡ.-ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΑ 

ΓΡΑΦΔΗΑ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 6.651 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 6.583,00 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 24 Ξζνα/Ιδια 274,33 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 6.583 21,11% 

φνολο υποχρεϊςεων 6.584 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 65 3758,33% 

Κζρδθ προ φόρων 1.339 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 902 14,54% 

2 

φνολο Ενεργθτικοφ 2.169 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 228,86 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 421 Ξζνα/Ιδια 3,82 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 7 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.602 5,16% 

φνολο υποχρεϊςεων 1.609 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 66 -11.16% 

Κζρδθ προ φόρων 46 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων -47 0,88% 
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3 

φνολο Ενεργθτικοφ 6.840 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 2,47 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.176 Ξζνα/Ιδια 4,67 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1.581 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 3.912 8,98% 

φνολο υποχρεϊςεων 5.493 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 249 22,96% 

Κζρδθ προ φόρων 365 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 270 7,59% 

ΜΕΟ ΟΡΟ    
  

 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφαλαίων επί ςυνόλου δφο 
επιχειριςεων του κλάδου  :  5,90% 

ΜΕΟ ΟΡΟ 

Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 2.271,44 

Ξζνα/Ιδια 94,28 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

11,75% 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

1256,71% 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

7,67% 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 2.446 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,44 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 119 Ξζνα/Ιδια 19,55 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1.612 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 715 7,85% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.327 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 135 36,13% 

Κζρδθ προ φόρων 57 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 43 7,28% 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 3.419 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,78 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 977 Ξζνα/Ιδια 2,46 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1.352 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.055 -6,00% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.407 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 99 -31,12% 

Κζρδθ προ φόρων -304 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων -304 -6,00% 
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ΆΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 8.039 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 1,00 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.418 Ξζνα/Ιδια 1,35 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 2.312 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 2.309 3,57% 

φνολο υποχρεϊςεων 4.621 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 210 1,52% 

Κζρδθ προ φόρων 77 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 52 3,26% 

2 

φνολο Ενεργθτικοφ 3.296 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 3.078,00 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 215 Ξζνα/Ιδια 14,32 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 3.078 24,42% 

φνολο υποχρεϊςεων 3.079 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 24 260,47% 

Κζρδθ προ φόρων 781 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 560 17,72% 

3 

φνολο Ενεργθτικοφ 2.930 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 1,57 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 561 Ξζνα/Ιδια 4,21 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 918 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.443 4,88% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.361 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 102 2,14% 

Κζρδθ προ φόρων 41 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 12 3,89% 

4 

φνολο Ενεργθτικοφ 2.889 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 1,26 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 171 Ξζνα/Ιδια 15,01 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1.135 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.432 15,37% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.567 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 107 138,60% 

Κζρδθ προ φόρων 337 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 237 11,91% 
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ΜΕΟ ΟΡΟ 

Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 770,46 

Ξζνα/Ιδια 8,72 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

12,06% 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

100,68% 

Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

0,09 

ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΔ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ-ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 3.294 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 1,41 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 544 Ξζνα/Ιδια 5,05 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 1.140 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 1.609 4,22% 

φνολο υποχρεϊςεων 2.749 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 116 -6,43% 

Κζρδθ προ φόρων 23 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων -35 2,46% 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΥΑΡΣΟΠΟΛΣΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΑΠΌ ΥΑΡΣΗ 

1 

φνολο Ενεργθτικοφ 7.436 Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 0,87 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.657 Ξζνα/Ιδια 3,47 

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 3.075 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ προ φόρων 

φνολο υποχρεϊςεων εκτόσ τραπεηϊν 2.675 9,66% 

φνολο υποχρεϊςεων 5.750 Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. 

Χρθματοικονομικά ζξοδα 236 21,85% 

Κζρδθ προ φόρων 482 Αποδοτικότθτα ςυν απ Κεφ μετά φόρων 

Κζρδθ μετά φόρων 362 8,04% 
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Απφ ηα παξαπάλσ, ππνινγίδνληαο ην κέζν αξηζκεηηθφ ησλ ππφ εμέηαζε 

αξηζκνδεηθηψλ, γηα ην ζπλνιηθφ δείγκα, πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα : 

 

 

 

 

 

ΜΔΟ ΓΔΗΚΣΧΝ 

 

Πιςτωτζσ/Σράπεηεσ 2,29 

Ξζνα/Ιδια 11,01 

Αποδοτικότθτα ςυνολ. απαςχ. Κεφ. πρό φόρων 7,29% 
  

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ.  49,55% 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφ. (επί ςυνόλου 99 επιχ) 11,97% 

Αποδοτικότθτα ςυνολ. απαςχ. Κεφ. μετά φόρων 5,80% 

    

 

 

1.5. Δπηζεκάλζεηο 

Πξν ηεο αλαιχζεσο θαη ηεο ζπκπεξαζκαηνινγίαο επί ησλ αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε θάπνηεο επηπιένλ επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα επεμεξγαδφκελα 

ζηνηρεία. Οη θπξηφηεξεο εμ’ απηψλ είλαη : 

 Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ησλ εθαηφ (100) επηρεηξήζεσλ, έγηλε κε βάζε ηνλ 

πίλαθα ηεο ΔΤΔ (ηκήκα Μεηξψνπ Δπηρεηξήζεσλ), κε βάζε ζηνηρεία ηνπ 

έηνπο 2004. Σα ζηνηρεία ησλ επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ αληιήζεθαλ απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο νδεγνχο ηεο  ICAP Α.Δ., ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

Δπηρεηξεκαηηθνχ Κέληξνπ Αηηηθήο Η ηεο Alpha Bank, θαζψο θαη απφ ηηο  

ηζηνζειίδεο ηεο Hellastat θαη ηεο ICAP Α.Δ. Ζ δεηγκαηνιεςία έγηλε κε βάζε 

ηα πνζνζηά ηνπ πίλαθα θαη ήηαλ αθξηβήο σο πξνο απηά ηα πνζνζηά,  κε ηηο 

ειάρηζηεο , ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, απνθιίζεηο. 
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 Σν ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηιέρζεθαλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Αζήλα. 

 Ζ έληαμε κηαο επηρείξεζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν δξαζηεξηφηεηαο, δελ 

είλαη πάληνηε αληηθεηκεληθά δπλαηή. Χο εθ ηνχηνπ ν δηαρσξηζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ε έληαμή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, έγηλε κε βάζε ππνθεηκεληθά 

θξηηήξηα. 

 Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε επί ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ είλαη ζηαηηθή. Σα 

ζηνηρεία απεηθνλίδνπλ ηε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θάζε επηρεηξήζεσο ζε κηα 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, απηή ηνπ ηέινπο ηεο ρξήζεσο ηνπ 2007 θαη φρη ζε 

βάζνο ρξφλνπ. 

 Γηα ηελ πιεξέζηεξε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ επί ηνπ δείγκαηνο, 

αλακνξθψζεθαλ θάπνηα απφ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα 

απεηθνλίδνπλ επθξηλέζηεξα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ εμεηαδφκελε 

ρξήζε. Δηζη φπνπ θξίζεθε απαξαίηεην, ζε επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε ρξήζε 

ήηαλ θεξδνθφξα, ππνινγίζζεθε θφξνο εηζνδήκαηνο  25%, αζρέησο αλ ε 

επηρείξεζε δελ θνξνινγήζεθε εμαηηίαο άιισλ ιφγσλ (π.ρ.  δεκηνγφλεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο πνπ ζπκςεθίζηεθαλ κε ηελ ηξέρνπζα, κε αξλεηηθφ 

ηειηθφ απνηέιεζκα). 

 ε επηρεηξήζεηο πνπ δελ έθαλαλ ρξήζε ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ζην αληίζηνηρν 

πεδίν ηνπ πίλαθα έρεη αλαγξαθεί σο πνζφ ην 1 (€ 1.000), γηα θαζαξά 

ηερληθνχο ιφγνπο. 

 Οζνλ αθνξά ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο, ζεσξήζεθε πσο ηα ίδηα θεθάιαηα 

ησλ εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ δελ απμήζεθαλ ή κεηψζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, αιιά έκεηλαλ ακεηάβιεηα θαζ’φιε ηε ρξνληά. 

 Σέινο, σο κέηξν ζχγθξηζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπλνιηθψλ 

απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ, ζε ζρέζε κε ην θφζηνο δαλεηζκνχ ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ επίηεπμε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο,  ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

Διάρηζην Γαλεηζηηθφ Δπηηφθην ηεο Alpha Bank, ην νπνίν ιφγσ ησλ ζπλερψλ 

απμήζεσλ ησλ επηηνθίσλ θαηά ην 2007,ζηαζκίζηεθε κε βάζε ηα δηαζηήκαηα 

ηζρχνο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ πνπ έιαβε κέζα ζην έηνο, ιακβάλνληαο έηζη 

ηε κέζε ζηαζκηθή ηηκή 7,58%. ηε ζπλέρεηα ην ελ ιφγσ πξνζαπμήζεθε θαηά 

πνζνζηφ 0,6% πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εηζθνξά ηνπ Ν.128/75 πνπ εηζπξάηηεηαη 

γηα θάζε επηρεηξεκαηηθφ δάλεην απφ ην θξάηνο θαη ην νπνίν κεηαθπιίεηαη ζηελ 

επηρείξεζε απμάλνληαο έηζη ην θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ θαη δηακνξθψζεθε ζε 

8,18% ηειηθφ επηηφθην αλαηνθηζκνχ. Δδψ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε 

πξναλαθεξζείζα εηζθνξά δελ ηζρχεη γηα ηα νκνινγηαθά δάλεηα. Δπίζεο δελ 

ηζρχεη γηα ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

(leasing, factoring), νη νπνίεο φκσο νχησο ή άιισο δελ αλαθέξνληαη σο 

δαλεηζκφο ζηνπο ηζνινγηζκνχο πνπ θαηαξηίδνληαη κε βάζε ην Δ.Γ.Λ.. 
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Σν ζπγθεθξηκέλν επηηφθην πνπ επηιέρζεθε (8,18% ηειηθφ) ζεσξείηαη φηη 

εθθξάδεη, ζε γεληθέο γξακκέο, ην κέζν θφζηνο δαλεηζκνχ ησλ ειιεληθψλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, παξά ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηνπ έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ, ζεκαληηθφ κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

απηψλ δαλείδεηαη πιένλ κε ρακειφηεξα θφζηε θαη κε βάζε δαλεηζκνχ 

απ’επζείαο ην επηηφθην euribor ηεο Δπξσπαηθήο Κεληξηθήο Σξαπέδεο, 

πξνζαπμεκέλν θαηά ην πεξηζψξην (spread) πνπ νξίδεη θαηά πεξίπησζε ε 

εθάζηνηε ηξάπεδα. 

Οη ηηκέο πνπ έιαβε ην Διάρηζην Γαλεηζηηθφ Δπηηφθην ηεο Alpha Bank θαη ν 

ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ, δηακνξθψζεθε σο 

θάησζη : 

 

 

Πίλαθαο ππνινγηζκνχ ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ, κε βάζε ην 
Διάρηζην Γαλεηζηηθφ Δπηηφθην ηεο Alpha Bank (δελ ππνινγίδεηαη εηζθνξά Ν.128/75, 

0,6%) 

Χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ 
επιτοκίου 

Χρονικό διάςτθμα    
(ςε θμζρεσ) 

 Σιμι επιτοκίου 

1/1/07 – 18/3/07 77 7,25% 

19/3/07 – 17/6/07 91 7,50% 

18/6/07 – 31/12/07 197 7,75% 

 Ημζρεσ  :  365 
Μζςο επιτόκιο δανειςμοφ  

7,58% 
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2. ΥΟΛΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

2.1. Γεληθέο παξαηεξήζεηο 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ πνπ αθνξνχζαλ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε θχθιν εξγαζηψλ 

απφ € 2.500.000 κέρξη € 50.000.000 θαη κε θξηηήξην ηα πνζνζηά αλά θαηεγνξία 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, επηιέρζεθε δείγκα εθαηφ επηρεηξήζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο 

απηέο αλαιχζεθαλ σο πξνο ηνπο πέληε επηιεγκέλνπο αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο θαη απνδνηηθφηεηαο, ήηνη Πίζησηέο / Τξάπεδεο, Ξέλα / Ηδηα (δείθηεο 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο) , Απνδνηηθόηεηα ζπλνιηθώλ απαζρνινύκελσλ θεθαιαίσλ 

πξν θαη κεηά θόξσλ θαη Απνδνηηθόηεηα Ηδίσλ θεθαιαίσλ (δείθηεο απνδνηηθφηεηαο). 

Οη δείθηεο απηνί κειεηήζεθαλ αλά επηρείξεζε μερσξηζηά, αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο. 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ α) λα δηαπηζησζεί, ζην κέηξν πνπ απηφ είλαη δπλαηφ, ε 

δηάξζξσζε ησλ Ξέλσλ Κεθαιαίσλ κηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ή αιιηψο ε 

αλαινγία κεηαμχ ησλ θεθαιαίσλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηνπο πηζησηέο (πξνκεζεπηέο, 

πξνθαηαβνιέο πειαηψλ, πηζησηέο δηάθνξνη, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, νθεηιφκελνη 

θφξνη) θαη ησλ θεθαιαίσλ πξνεξρνκέλσλ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

(καθξνπξφζεζκνο θαη βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο) θαη β) λα δηαπηζησζεί ην θαηά 

πφζν νη ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε θχθιν εξγαζηψλ απφ € 2.500.000 

κέρξη € 50.000.000, επηηπγράλνπλ ηελ νηθνλνκηθή κφριεπζε (financial leverage), σο 

πξνο ηα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα, δειαδή ην θαηά πφζν ε απνδνηηθφηεηα 

ησλ ζπλνιηθά απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ, πξν θαη κεηά θφξσλ, ππεξβαίλεη ην 

θφζηνο δαλεηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ην ηειηθφ χςνο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 8,18% (7,58% 

πιένλ εηζθνξάο Ν. 128/75 πνζνζηνχ 0,6%) θαη ην νπνίν επηιέρζεθε σο 

αληηπξνζσπεπηηθφ κέζν δαλεηζηηθφ ηξαπεδηθφ επηηφθην. 

Απφ ηελ κειέηε πξνέθπςαλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαιχνληαη δηεμνδηθφηεξα 

ζηηο επφκελεο ζειίδεο ηνπ παξφληνο. Δλ ζπλερεία, κέζσ ζηαηηζηηθήο 

παιηλδξνκήζεσο, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

ησλ ππφ εμέηαζε δεηθηψλ, θαζψο θαη γηα ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε.  
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2.2. Αλάιπζε θαη ζρνιηαζκόο ησλ απνηειεζκάησλ 

 

2.2.1. Πεξί θιάδσλ δξαζηεξηόηεηαο 

ρεηηθά κε ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, παξαηεξνχληαη ηα θάησζη : 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ (πεξίπνπ 35%) δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 

ρνλδξηθφ εκπφξην αγαζψλ. Δμ απηψλ ην κεγαιχηεξν κέξνο εηζάγεη απφ νίθνπο 

ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ελ ζπλερεία κεηαπσιεί αγαζά ζηε ιηαληθή. Σν γεγνλφο 

απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ έιιεηςε αληίζηνηρσλ εγρψξησλ πξνηφλησλ 

βηνκεραληθήο ή βηνηερληθήο παξαγσγήο, θαζψο θαη ζηε αχμεζε ηεο εγρψξηαο 

δήηεζεο αγαζψλ, ηδηαίηεξα θαηά ηα ηειεπηαία έηε. 

 ε αληηζηνηρία κε ην παξαπάλσ, ζεκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

νρεκάησλ (πνζνζηφ 7,71%), θαζψο ε εγρψξηα δήηεζε γηα νρήκαηα θαη 

κνηνζπθιέηεο θηλείηαη αλνδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 εκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 

ιηαληθφ εκπφξην αγαζψλ, πιήλ νρεκάησλ, ην νπνίν θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ 

6,56%. 

 ηνλ ηνκέα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δξαζηεξηνπνηείηαη πνζνζηφ 

7,71% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, αθνινπζψληαο ηελ 

ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ παγθνζκίσο. Ζ αχμεζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνήιζε απφ ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ ησλ ηξαπεδψλ, 

νδήγεζε αθελφο ζηελ πηψζε ησλ επηηνθίσλ θαη αθεηέξνπ ζηελ επθνιφηεξε 

πξφζβαζε ζην δαλεηζκφ ιφγσ απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, κε ζπλέπεηα ηελ 

αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα θαηνηθίεο θαη ηελ εληνλφηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηηο θαηαζθεπέο εηαηξηψλ. Μεηά ην μέζπαζκα ηεο πξφζθαηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007, ηεο νπνίαο ηα αίηηα 

νθείινληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν, αλακέλεηαη πηψζε ηεο δήηεζεο 

θαηνηθηψλ, θαζψο θαη πηψζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ 

ζπλαθψλ εξγαζηψλ , ηφζν ζε παγθφζκην επίπεδν, φζν θαη ζηε ρψξα καο. 

 ρεηηθά κεγάιν είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ κε αληηθείκελν ηελ 

θαηαζθεπή ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (4,84%). Σν γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη ζηελ 

ηδηαηηεξφηεηα πνιιψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο νη νπνίεο παξάγνπλ ηνπηθά 

πξνηφληα θαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη κέζσ ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ 

θαη ηεο παξνρήο θηλήηξσλ, ψζηε λα εληζρπζεί ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

 Ο πξσηνγελήο ηνκέαο (γεσξγία, θηελνηξνθία, αιηεία) εκθαλίδεηαη ζεκαληηθά 

πεξηνξηζκέλνο θαη ζπλνιηθά αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 1,19% επί ηνπ ζπλφινπ, 

ιφγσ ηεο έληνλεο αζηπθηιίαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο εηζαγσγήο νκνεηδψλ 

πξνηφλησλ απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 
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 Ζ βηνηερληθή εγρψξηα παξαγσγή εηδψλ έλδπζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2,35%, 

παξνπζηάδνληαο θάκςε, ε νπνία νθείιεηαη ζηνλ έληνλν αληαγσληζκφ απφ 

αληίζηνηρα πξνηφληα πςειήο πνηφηεηαο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ 

θαη ηδηαίηεξα απφ γεηηνληθέο ρψξεο (Ηηαιία), ή απφ πξνηφληα πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ρψξεο κε ρακειφηεξα παξαγσγηθά θφζηε (Κίλα, Βνπιγαξία, θφπηα, 

θιπ.). 

 Πνιχ κηθξφ (0,27%) είλαη ην πνζνζηφ πνχ αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα θαη ηελ 

αλάπηπμε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ, παξά ην ρακειφ χςνο ηνπ θεθαιαίνπ 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθθίλεζε κηάο ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Σέινο, φζνλ αθνξά ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε ρψξα ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 

ησλ ζπλαθψλ κε απηφλ επαγγεικάησλ, παξαηεξείηαη φρη θαη ηφζν έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη ππεξεζίεο ρψξσλ καδηθήο εζηίαζεο αλέξρεηαη 

ζε πνζνζηφ 3,10%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

απαζρνινχληαη κε βνεζεηηθέο πξνο ηηο κεηαθνξέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηαμηδησηηθά γξαθεία αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2,64%. Σα πνζνζηά απηά 

θξίλνληαη κάιινλ ρακειά, δεδνκέλεο θαη ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ησλ 

ζπλαθψλ κε ηνλ ηνπξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο κέζσ ηνπ Γ’ ΚΠ. Δλ 

ηνχηνηο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πσο κεγάιν κέξνο ηνπ ηδίξνπ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο αλζίδεη θαη ε 

παξανηθνλνκία,  θαηαλέκεηαη ζε πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο κε θχθιν εξγαζηψλ 

θάησ ησλ € 2.500.000. 

πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλεηαη πσο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο  κε ζηνηρεία ηνπ έηνπο 

2003 (βι. πίλαθα ζει. 18), ζε αξθεηνχο θιάδνπο δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

απνθιίζεηο φζνλ αθνξά ηα πνζνζηά αλά κνλάδα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε  θχθιν εξγαζηψλ απφ € 2.500.000 έσο € 

50.000.000. Δηζη γηα παξάδεηγκα φζνλ αθνξά ηηο θαηαζθεπέο ην πνζνζηφ επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ αλέξρεηαη ζε 6%, έλαληη 7% ζηηο κηθξνκεζαίεο, κε  

θχθιν εξγαζηψλ απφ € 2.500.000 έσο € 50.000.000. Χζηφζν, παξαηεξνχληαη θαη 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ηδηαίηεξα ζηνλ θιάδν ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ θαη εκπνξίαο νρεκάησλ, φπνπ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ αλέξρεηαη ζε 35%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ ππνζπλφινπ ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κε θχθιν εξγαζηψλ απφ € 2.500.000 έσο € 

50.000.000, θπκαίλεηαη ζην 56% πεξίπνπ. Οκνίσο ζηνλ ηνκέα ησλ μελνδνρείσλ 

ηα πνζνζηά θπκαίλνληαη ζε 12% θαη 3% αληίζηνηρα. εκαληηθά είλαη θαη ην 

πνζνζηφ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (13%), δξαζηεξηφηεηα 

ε νπνία δε ζπλαληάηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηηο επηρεηξήζεηο κε θχθιν εξγαζηψλ 

απφ € 2.500.000 έσο € 50.000.000. 
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2.2.2. Γείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο 

2.2.2.1 Γείθηεο Πηζησηέο / Τξάπεδεο 

Ζ κειέηε ηνπ δείθηε Πηζησηέο / Σξάπεδεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαπηζησζεί ε πεγή 

ησλ θεθαιαίσλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Μηα επηρείξεζε πέξαλ ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, κπνξεί λα αληιήζεη θεθάιαηα είηε κέζσ ησλ πηζηψζεσλ πνπ ηεο 

παξέρνπλ νη ινηπνί εκπιεθφκελνη ζηε δξαζηεξηφηεηά ηεο θνξείο, φπσο νη 

πξνκεζεπηέο ηεο ή νη πειάηεο ηεο (πξνθαηαβνιέο πειαηψλ), ην θξάηνο θαη νη 

αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, είηε κέζσ ησλ ηξαπεδψλ κε ηελ πξνζθπγή ηεο ζε 

δαλεηζκφ. Γεδνκέλνπ φηη ε δεχηεξε εκπεξηέρεη κεγαιχηεξν θφζηνο γηα ηελ 

επηρείξεζε, θαζψο εθηφο ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην θφζηνο 

δαλεηζκνχ ησλ απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ, είλαη απαξαίηεην λα αλαιπζεί πεξαηηέξσ ε 

αλαινγία κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πεγψλ άληιεζεο θεθαιαίσλ. 

Απφ ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο δηαπηζηψζεθαλ ηα θάησζη : 

 Μφλν έλα κηθξφ κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 

13% δελ ρξεζηκνπνηεί ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ. 

Γηα ηηο ππφινηπεο, ηα ηξαπεδηθά δαλεηαθά θεθάιαηα απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή 

πεγή άληιεζεο θεθαιαίσλ παξά ην πςειφηεξν ηνπο θφζηνο (ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη πηζησηέο δηάθνξνπο), ην νπνίν κάιηζηα έγηλε κεγαιχηεξν 

θαηά ην 2007, σο ζπλέπεηα ηεο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ ησλ ηξαπεδψλ 

εμ’αηηίαο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά θαη ηεο ζέζπηζεο λέσλ 

απζηεξφηεξσλ θαλφλσλ γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (Βαζηιεία ΗΗ).  

Μάιηζηα, απφ ην ζχλνιν ησλ επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ην 55% ρξεζηκνπνηεί 

σο θχξην κέζν άληιεζεο θεθαιαίσλ ηηο ηξάπεδεο. 

 Παξά ην κεγάιν πνζνζηφ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ηηο ηξάπεδεο, ζε γεληθέο γξακκέο, απηφ γίλεηαη κε ζχλεζε. Ζ ζπλνιηθή εηθφλα 

ησλ επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ , ζε ζρέζε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε, 

θαλεξψλεη ηελ ακεζφηεξε εμάξηεζε απηψλ απφ ηα θεθάιαηα ησλ πηζησηψλ-

πξνκεζεπηψλ, ελ ζπγθξίζεη κε απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο (κέζε 

αλαινγία 2,29: 1). 

Απφ ηε κειέηε ηνπ αξηζκνδείθηε Πηζησηέο / Σξάπεδεο, αλά θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, παξαηεξνχληαη ηα παξαθάησ : 

 ηνλ θιάδν «Βηνκεραλία ηξνθίκσλ-πνηψλ» ν ελ ιφγσ δείθηεο θπκαίλεηαη ζε 

ρακειά επίπεδα (0,45), γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηε κεγάιε εμάξηεζε απφ ηα 

ηξαπεδηθά δαλεηαθά θεθάιαηα, σο απνηέιεζκα ηεο ρακειήο ηαρχηεηαο 

είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο κεγαιχηεξεο αλάγθεο 

θεθαιαίσλ γηα ηελ νκαινπνίεζε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θπθιψκαηνο. Ζ αλάγθε 

γηα άληιεζε θεθαιαίσλ αηηηνινγεί θαη ηνλ επηβαξπκέλν δείθηε Ξέλα / Ηδηα 

πνπ παξαηεξείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν. 
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 ηνλ θιάδν «Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο» παξνπζηάδεηαη κηθξή αλάγθε 

ρξήζεο ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, παξά ηηο έληνλεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη 

ν θιάδνο ,θπξίσο απφ ηα εηζαγφκελα πξνηφληα ρακεινχ θφζηνπο. Σελ αλάγθε 

γηα θεθάιαηα δείρλνπλ λα θαιχπηνπλ επαξθψο νη πξνκεζεπηέο. Παξφκνηα 

ζπκπεξηθνξά ζπλαληάηαη θαη ζηνλ θιάδν ηεο «Καηαζθεπήο κεηαιιηθψλ 

πξνηφλησλ». 

 ηνπο θιάδνπο «Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή κέζσλ εγγξαθήο» 

θαη «Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξνηφλησλ» ε ηηκή ηνπ δείθηε θπκαίλεηαη 

ζε 3,49 θαη 1,68 αληίζηνηρα, θαλεξψλνληαο ηελ ακεζφηεξε εμάξηεζε ησλ 

θιάδσλ απφ ηηο πηζηψζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο. 

 Αληίζεηα, ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο απνηειεί ηνλ θχξην ηξφπν άληιεζεο 

θεθαιαίσλ γηα εηαηξίεο κε αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή πξνηφλησλ απφ 

ειαζηηθφ (ηηκή δείθηε 0,37), ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη 

ζπζθεπψλ (0,83), ηελ θαηαζθεπή εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ (0,19) θαη ηελ 

θαηαζθεπή επίπισλ (0,35). Με δεδνκέλε ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ 

αγνξά, ην πξναλαθεξζέλ πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηελ επηκήθπλζε ηνπ 

ζπλαιιαθηηθνχ θπθιψκαηνο (κείσζε ηαρχηεηαο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ, 

ρσξίο απηή λα αθνινπζείηαη απφ αληίζηνηρε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο πιεξσκήο 

ησλ ππνρξεψζεσλ). 

 ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ν δείθηεο δηακνξθψλεηαη ζε εμαηξεηηθά πςειά 

επίπεδα ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ θιάδνπ. Οη κηθξνκεζαίεο εηαηξίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν, ιφγσ ηνπ φηη σο επί ην 

πιείζηνλ απεπζχλνληαη ζε ηδηψηεο (νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο πξνζθεχγνπλ 

ζηηο ηξάπεδεο γηα ηελ αγνξά θαηνηθίαο, εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα), 

εηζπξάηηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε 

απνηέιεζκα λα απνθηνχλ ζεκαληηθή ξεπζηφηεηα θαη άξα ηθαλή δπλαηφηεηα 

απηνρξεκαηνδφηεζεο, ιακβάλνληαο ππφςηλ θαη ηηο απμεκέλεο ηηκέο πψιεζεο 

ησλ αθηλήησλ σο απφξξνηα ηεο απμεκέλεο δήηεζεο θαηνηθίαο. Χο εθ ηνχηνπ, 

ν πςειφο δείθηεο Πηζησηέο / Σξάπεδεο ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηε ρακειή 

δήηεζε ηξαπεδηθψλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, παξά ζηελ θάιπςε ησλ 

θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ απφ ηνπο πηζησηέο. 

Σν πξναλαθεξζέλ επηρείξεκα επηβεβαηψλεη θαη ν ζρεηηθά ρακειφο δείθηεο 

Ξέλα / Ηδηα ηνπ θιάδνπ, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 2,28:1. 

 ηνλ θιάδν «Δκπφξην-ζπληήξεζε-επηζθεπή νρεκάησλ» ν ελ ιφγσ δείθηεο 

δείρλεη λα θπκαίλεηαη επίζεο ζε πςειά επίπεδα (53,09), ιφγσ ηνπ φηη κηα απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδεη πνιχ πςειφ ην ζπγθεθξηκέλν 

δείθηε. Αλακνξθψλνληαο ην δείγκα θαη εμαηξψληαο ηελ ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε, ν δείθηεο δηακνξθψλεηαη ζε 0,68, αξηζκφο ν νπνίνο θαηαδεηθλχεη 

ηελ εμάξηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ απφ ηα θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηηο ηξάπεδεο. Ο θχξηνο ιφγνο απνδίδεηαη ζηε κηθξή ζρεηηθά πίζησζε πνπ 

παξέρνπλ νη εηαηξίεο θαηαζθεπήο νρεκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ζηηο 

παξνρέο δηεπθνιχλζεσλ πιεξσκψλ πνπ δίλνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο νη 

επηρεηξήζεηο εκπνξίαο νρεκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ 

είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο. 
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 Οζνλ αθνξά ην ρνλδξηθφ θαη ην ιηαληθφ εκπφξην (πιελ ηεο εκπνξίαο 

νρεκάησλ), ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε πιεηνλφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ν δείθηεο παξνπζηάδεη αληίζεηε ζπκπεξηθνξά. 

Δηζη, ελψ ζην ρνλδξηθφ εκπφξην θπκαίλεηαη ζε πςειά επίπεδα (211,77), ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ δηακνξθψλεηαη ζε 0,73 θαηαδεηθλχνληαο 

ηελ εμάξηεζε ηνπο απφ ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Ζ δηαθνξεηηθή απηή εηθφλα 

κπνξεί λα απνδνζεί αθελφο ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, ε νπνία νδήγεζε 

ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ παξνρή κεγαιχηεξσλ 

πηζηψζεσλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο , φζνλ αθνξά ην ρνλδξηθφ εκπφξην αγαζψλ, 

αθεηέξνπ, φζνλ αθνξά ην ιηαληθφ εκπφξην, ζηε παξνρή δηεπθνιχλζεσλ 

πιεξσκψλ απφ πιεπξάο ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ 

ηελ απμεκέλε δήηεζε θαη παξάιιεια λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ ιφγσ ηνπ πςεινχ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο 

πνπ παξαηεξείηαη ζηελ αγνξά, δεκηνπξγψληαο έηζη απμεκέλε αλάγθε γηα 

θεθάιαηα, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο. 

 ην θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηφλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο 

νη θιάδνη «Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα», «Υεξζαίεο κεηαθνξέο» θαη 

«Βνεζεηηθέο ζηηο κεηαθνξέο δξαζηεξηφηεηεο-ηαμηδησηηθά γξαθεία», ν δείθηεο 

Πηζησηέο / Σξάπεδεο εκθαλίδεηαη ρακειφο φζνλ αθνξά ηνπο δχν πξψηνπο 

θιάδνπο (0,83 θαη 0,22 αληίζηνηρα), γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ πξνζθπγή 

ζηηο ηξάπεδεο γηα ρξεκαηνδφηεζε, ιφγσ ηεο δηαξθνχο αλάγθεο ηνπο γηα 

αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο (ζα πξέπεη εδψ λα αλαθεξζεί πσο νη 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο φπσο ελ πξνθεηκέλσ ε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε δελ είλαη αθφκε επξέσο δηαδεδνκέλεο, αιιά επίζεο δελ αλαθέξνληαη 

ζηνπο εηαηξηθνχο ηζνινγηζκνχο πνπ θαηαξηίδνληαη κε βάζε ην Δ.Γ.Λ.). 

Αληίζεηα ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία εκθαλίδνπλ πνιχ πςειφ δείθηε, θπξίσο 

ιφγσ ηεο πθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, ε νπνία δελ απαηηεί ηδηαίηεξα πςειά 

θεθάιαηα ιεηηνπξγίαο. Παξάιιεια ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ έρεη ζπληειέζεη 

ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε θύθιν εξγαζηώλ από € 

2.500.000 έσο € 50.000.000 ,ηνλ θύξην ιόγν, όζνλ αθνξά ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ 

πνπ αθνξνύλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, έρνπλ νη ινηπνί ζπλεξγάηεο ηεο 

επηρείξεζεο (πξνκεζεπηέο, πηζησηέο δηάθνξνη, Δεκόζην), κε ηνπο πξνκεζεπηέο λα 

έρνπλ ηνλ πξώην ιόγν εμ απηώλ. 
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2.2.2.2. Γείθηεο Ξέλα / Ηδηα 

Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο, θαζψο εμεηάδεη ηε δηάξζξσζε ησλ 

ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. Δίλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο δείθηεο πνπ 

κηα ηξάπεδα εμεηάδεη πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ην αλ ζα ρξεκαηνδνηήζεη κηα 

επηρείξεζε, θαζψο ν δείθηεο απηφο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αζθάιεηα απνπιεξσκήο 

ησλ δαλεηδνκέλσλ θεθαιαίσλ θαη ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςηλ, φζνλ αθνξά ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κηάο επηρείξεζεο.  

 Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζηηο πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ν 

δείθηεο απηφο ππεξβαίλεη ηε κνλάδα, ιφγσ ηεο πξνηίκεζεο ησλ θνξέσλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ζε νηθνγελεηαθή κνξθή, πξνζθεχγνληαο έηζη ζε 

άιιεο πεγέο αληιήζεσο θεθαιαίσλ (ηξάπεδεο). Δχθνια κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ φηη 

ε παξαπάλσ δηαπίζησζε εληζρχεηαη πεξαηηέξσ φζνλ αθνξά ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. 

ην ππφ εμέηαζε δείγκα, ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο έιαβε ηε ηηκή 11:1 (κέζε ηηκή 

δείθηε), δειαδή ζε θάζε κνλάδα ηδίσλ θεθαιαίσλ αληηζηνηρνχλ έληεθα κνλάδεο 

μέλσλ θεθαιαίσλ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη είηε απφ ηηο πηζηψζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ, 

ηνπ δεκνζίνπ, ή ηηο πξνθαηαβνιέο ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο, είηε απφ θεθάιαηα 

πνπ πξνήιζαλ απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε ραξαθηεξίδεηαη ηδηαίηεξα 

πςειή, ηνλίδνληαο κε ηνλ πιένλ εκθαηηθφ ηξφπν ηελ εμάξηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηα μέλα θεθάιαηα θαη ηελ απνπζία ησλ θεθαιαίσλ πξνεξρφκελσλ 

απφ ηνπο θνξείο. 

Οη αηηίεο γηα ην παξαπάλσ απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ θαηά θχξην ιφγν : 

 ηνλ νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ ραξαθηήξα ηεο ειιεληθήο κηθξνκεζαίαο 

επηρείξεζεο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαδήηεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

θεθαιαίσλ κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη φρη κέζσ δηαθνξεηηθψλ 

θαλαιηψλ ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο ε θεθαιαηαγνξά, νη ζπλεξγαζίεο-

ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ νκνεηδνχο αληηθεηκέλνπ ή νη εηαηξίεο 

venture capital γηα λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο. 

 ηελ θαθή δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ πεξηζζνηέξσλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αλαπνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπο θαη 

ηελ απνπζία ζρεδηαζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ ζπαλίσο επηηπγράλνληαη νηθνλνκίεο 

θιίκαθνο ή θάζκαηνο, κε απνηέιεζκα ηα θφζηε λα είλαη ηδηαίηεξα πςειά θαη  

λα θαιχπηνληαη κε πξφρεηξεο ιχζεηο. Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί βειηίσζε ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, κε 

απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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 ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ, πνπ νθείιεηαη αθελφο ζηνλ έληνλν αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

δαλεηζκνχ, αθεηέξνπ ζην γεγνλφο φηη νη ηξάπεδεο δηαρεηξίδνληαη πιένλ ηα 

θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

πνιιά εθ ησλ νπνίσλ εκπεξηέρνπλ ηελ παξνρή ηεο θξαηηθήο εγγπήζεσο σο 

εμαζθάιηζε ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο 

(ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο κε παξνρή εγγπήζεσο απφ ηελ 

ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ.). 

Δηδηθφηεξα, κε βάζε ην επηιερζέλ δείγκα, φζνλ αθνξά θάπνηνπο απφ ηνπο θιάδνπο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξαηεξνχληαη ηα εμήο : 

 ηνλ θιάδν «Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο» , ν ππφ εμέηαζε δείθηεο θπκαίλεηαη 

ζρεηηθά ρακειά ζην 2,14. Σφζν ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν, φζν θαη ζηνπο 

θιάδνπο ηεο παξαγσγήο ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξνηφλησλ, φπνπ ν αληίζηνηρνο 

δείθηεο βξίζθεηαη ζην 2,79, ηεο θαηαζθεπήο πξνηφλησλ απφ ειαζηηθφ (ηηκή 

δείθηε 3,98) ,ηεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ πξνηφλησλ (ηηκή δείθηε 3,90 κε 

ρακειή ρξήζε ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ), θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ θαη εηδψλ 

εμνπιηζκνχ (δείθηεο 2,60), θαηαζθεπήο ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ 

(δείθηεο 3,78) θαη ηεο θαηαζθεπήο εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ (δείθηεο 1,31) 

παξαηεξείηαη ζρεηηθά πςειή ζπγθέληξσζε ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη νη θνξείο έρνπλ ρξεκαηνδνηήζεη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

ζεκαληηθνχ χςνπο παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη, ιφγσ θαη ηνπ είδνπο 

ησλ αληηθεηκέλσλ, κε ίδηα θεθάιαηα. 

 ηηο θαηαζθεπέο ν δείθηεο είλαη ζρεηηθά ρακειφο ,ιφγσ ηεο πξναλαθεξζείζαο 

ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ρακειήο δήηεζεο ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, θαη 

θπκαίλεηαη ζην 2,28.  

 ε πςειά επίπεδα θπκαίλεηαη ν δείθηεο Ξέλα / Ηδηα ζηνλ θιάδν «Δκπφξην-

ζπληήξεζε-επηζθεπή νρεκάησλ»  (ηηκή δείθηε 6,77), ιφγσ ηεο εμάξηεζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ απφ δαλεηαθά θεθάιαηα, ιφγσ ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ 

ζπλαιιαθηηθνχ θπθιψκαηνο, φπσο αλαθέξζεθε πξηλ.  

 ηνλ θιάδν ηνπ ρνλδξηθνχ αιιά θαη ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ (πιελ ηεο 

εκπνξίαο νρεκάησλ), παξαηεξείηαη πνιχ κεγάιε εμάξηεζε απφ ηα μέλα 

θεθάιαηα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη πσο ε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρνλδξηθφ εκπφξην αλέξρεηαη ζε 

13,42, ελψ ε αληίζηνηρε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ δηακνξθψλεηαη ζε 9,58. Σα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα 

αληηθαηνπηξίδνπλ επθξηλψο ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά αγαζψλ, 

παξά ηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαηαλαισηηθψλ πξνηφλησλ, ε νπνία 

νδεγεί ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ζε αλαδήηεζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, 

απμάλνληαο ηα εηζξένληα μέλα θεθάιαηα ζηελ επηρείξεζε.  
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 ην θιάδν «Υεξζαίεο κεηαθνξέο» ν δείθηεο Ξέλα / Ηδηα θπκαίλεηαη ζε πνιχ 

κεγάιν χςνο, ήηνη 13,20. 

 ην θιάδν «Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα», παξαηεξείηαη ρακειφο δείθηεο, ε 

ηηκή ηνπ νπνίνπ θπκαίλεηαη 1,97, ν νπνίνο νθείιεηαη ζηα πςειά ίδηα θεθάιαηα 

ησλ επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

  Οζνλ αθνξά ηνλ θιάδν «Βνεζεηηθέο ζηηο κεηαθνξέο δξαζηεξηφηεηεο-

ηαμηδησηηθά γξαθεία», θαηφπηλ αλακνξθψζεσο θαη εμαίξεζεο ηεο κίαο εθ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ιφγσ πςεινχ δείθηε Ξέλα / Ηδηα πνπ νθείιεηαη ζε ππεξβνιηθά 

ρακειά ίδηα θεθάιαηα, ε ηηκή ηνπ δείθηε δηακνξθψλεηαη ζε 4,25 ιφγσ ησλ 

ρακειψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε κηαο 

επηρεηξήζεσο  ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν.  

 Σέινο, ζην θιάδν «Σαρπδξνκεία θαη ηειεπηθνηλσλίεο» παξαηεξείηαη πνιχ 

πςειή ηηκή ζην ζπγθεθξηκέλν δείθηε (19,55). Ζ επηιερζείζα εηαηξεία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ε πςειή ηηκή ηνπ 

δείθηε απνδίδεηαη ζηα ρακεινχ χςνπο ίδηα θεθάιαηα ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο αλάγθεο ηεο γηα ζπλερή αλαβάζκηζε θαη αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο, ν 

νπνίνο απαμηψλεηαη γξήγνξα, ζε έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Ελ θαηαθιείδη, ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε θύθιν εξγαζηώλ από € 2.500.000 

έσο € 50.000.000 ,ν δείθηεο Ξέλα / Ιδηα εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα επηβαξπκέλνο, 

γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηελ εύθνιε πξόζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθό 

δαλεηζκό, εηδηθόηεξα θαηά ηα ηειεπηαία έηε, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαθή 

δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ, ηνλ έληνλν αληαγσληζκό, αιιά θαη 

ηελ έιιεηςε ξεπζηόηεηαο πνπ επηθξαηεί, νδεγεί ζηελ αύμεζε ησλ απαηηνύκελσλ 

θεθαιαίσλ, ηα νπνία αληινύληαη από πεγέο εθηόο ηεο επηρείξεζεο. 
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2.2.3. Γείθηεο απνδνηηθόηεηαο 

2.2.3.1 Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Ηδίσλ θεθαιαίσλ 

Γείθηεο πνπ απεηθνλίδεη ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο, παξέρνληαο 

έλδεημε θαηά πφζν επεηεχρζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ επηρείξεζε. 

Οπζηαζηηθά κεηξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ηα θεθάιαηα ησλ θνξέσλ 

ηεο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή. 

Υακειφο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ απνηειεί έλδεημε φηη ε επηρείξεζε 

πάζρεη ζε θάπνην ηνκέα. Πηζαλέο αηηίεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ηέηνην 

απνηέιεζκα είλαη ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ε ππεξεπέλδπζε 

θεθαιαίσλ κε απνηέιεζκα ηελ ππναπαζρφιεζε απηψλ, ε αλεπαξθήο δηνίθεζε, θιπ. 

Αληίζεηα πςειφο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ, απνηειεί έλδεημε 

επεκεξίαο ηεο επηρείξεζεο πηζαλφλ ιφγσ θαιήο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, ηεο ηθαλήο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο.  

ρεηηθά κε ην επηιερζέλ δείγκα, παξαηεξήζεθε φηη ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο θπκαίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά 

επίπεδα,  πςειφηεξα απφ ηηο αληίζηνηρεο απνδφζεηο ησλ θαηαζέζεσλ ηακηεπηεξίνπ ή 

ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθαλ ηα παξαθάησ : 

 Σν ππφ εμέηαζε δείγκα αλακνξθψζεθε κε ηελ αθαίξεζε ηεο ππεξβνιηθά 

πςειήο ηηκήο ηεο απνδνηηθφηεηαο κίαο επηρεηξήζεσο. Δπνκέλσο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε θαη κφλν, ην δείγκα ησλ επηρεηξήζεσλ 

αλήιζε ζηηο 99.  

 Ζ κέζε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ αλακνξθσκέλνπ γηα ηελ 

πεξίζηαζε δείγκαηνο, ππνινγίζζεθε ζε 11,97%.Σν πνζνζηφ απηφ θξίλεηαη 

αξθεηά πςειφ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο ελ γέλεη αδπλακίεο ησλ ειιεληθψλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ «θιεηζηνχ ηχπνπ» δνκή ηνπο, 

ηε κέηξηα νηθνλνκηθή δηαρείξηζε πνπ νδεγεί πνιιέο θνξέο ζηνλ ππεξδαλεηζκφ 

ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ ππναπαζρφιεζε ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ.  

Καηά θχξην ιφγν ε ππνινγηζζείζα ηηκή ηεο απνδνηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα 

απνδνζεί ζηα ρακεινχ χςνπο ίδηα θεθάιαηα ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ ζπλνιηθή απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηά θφξσλ, ππεξβαίλεη ηηο 

αληίζηνηρεο απνδφζεηο ησλ θαηαζέζεσλ ηακηεπηεξίνπ θαη πξνζεζκίαο, φπσο 

ηνλίζηεθε παξαπάλσ. Καηά ην 2007 ε απφδνζε πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο 

ηξηκήλνπ-εμακήλνπ αλήξρεην ζε 4,5% πεξίπνπ, θαηά κέζν φξν, αλαιφγσο θαη 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο (πνζφ επέλδπζεο, ρξνληθφ δηάζηεκα, είδνο 

πξνζεζκίαο). Δάλ δε απφ ηελ πξναλαθεξζείζα ηηκή, αθαηξεζεί θαη ν θφξνο 

ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη, θαη ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 15%, ε θαζαξή 

απφδνζε ηνπο κεηψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν θαη αλέξρεηαη ζε 3,83%.  
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 Κξίλνληαο κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα 

(νηθνλνκηθή θξίζε, ζπλερείο απμήζεηο επηηνθίσλ πνπ απμάλνπλ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο), ην πνζνζηφ ηεο απφδνζεο ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ αλακέλεηαη λα κεησζεί, ελψ αληίζεηα φζνλ αθνξά ηηο 

ηξάπεδεο θαη ηα επηηφθηα θαηαζέζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ, απηά αλακέλεηαη λα 

απμεζνχλ, θαζψο κε βάζε ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηξαπεδψλ (Βαζηιεία ΗΗ), θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξαθνινχζεζε ηεο 

αλαινγίαο κεηαμχ ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ. Δπηπιένλ κε ηελ αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο δαλεηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ, κέζσ ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο, ηα 

θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηαζέζεηο πειαηψλ ηνπο, απνηεινχλ κηα 

ζαθψο θζελφηεξε ιχζε εμεχξεζεο ρξήκαηνο. 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο αλά θιάδν, ζε ζρέζε κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηφπηλ ησλ θαηαινγηζζέλησλ θφξσλ, παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο : 

 ηνλ θιάδν «Βηνκεραλία ηξνθίκσλ-πνηψλ» ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ κεηά θφξσλ θπκάλζεθε ζε πνζνζηφ ηδηαίηεξα πςειφ (29,91%), 

ελδεηθηηθφ ηεο πςειήο θεξδνθνξίαο πνπ εκθάληζαλ θάπνηεο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. 

 ηνλ θιάδν «Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο» ε απνδνηηθφηεηα θπκάλζεθε ιίγν 

ρακειφηεξα απφ ην ζπλνιηθφ κέζν (10,16%). Οκνίσο θαη ζηνπο θιάδνπο ηεο 

παξαγσγήο ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξνηφλησλ, (7,56%), ηεο θαηαζθεπήο 

πξνηφλησλ απφ ειαζηηθφ (1,97%) , ηεο θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ θαη εηδψλ 

εμνπιηζκνχ (7,64%) θαη ηεο θαηαζθεπήο ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ 

(2,58%) , ε απφδνζε θπκάλζεθε ζε ρακειφηεξα απφ ην κέζν ζηαζκηθφ κέζν 

ηνπ δείγκαηνο επίπεδα, ιφγσ ησλ πςειψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

απηψλ ησλ θιάδσλ πνπ δηαθξίλνληαη απφ πςειή παγηνπνίεζε ζηνηρείσλ. 

Μάιηζηα ζε άιινπο ζπλαθείο θιάδνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα απηνχο ηεο 

θαηαζθεπήο εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ, θαζψο θαη ηεο θαηαζθεπήο επίπισλ 

παξαηεξείηαη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, αξλεηηθή απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

γηα ην 2007, κε ηηο απνδφζεηο ηνπο λα θπκαίλνληαη ζε -5,21% θαη -3,13% 

αληίζηνηρα. 

 ηηο θαηαζθεπέο ε απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δηακνξθψλεηαη ζε πνζνζηφ 

21,67%, πνζνζηφ ζρεηηθά πςειφ. Λακβάλνληαο δε ππφςηλ ην γεγνλφο φηη ζην 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν αλζνχλ θαηλφκελα παξανηθνλνκίαο, πηζαλφηαηα ε 

εκθαληζζείζα θεξδνθνξία εκθαλίδεηαη κεησκέλε, ζε ζρέζε κε ηελ 

πξαγκαηηθή. Χο εθ ηνχηνπ, ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν είλαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζαθψο κεγαιχηεξε απφ 

ηελ εκθαληδφκελε. 

 Αληίζεηα, ρακειή εκθαλίδεηαη ε απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηνλ θιάδν 

«Δκπφξην-ζπληήξεζε-επηζθεπή νρεκάησλ», ε νπνία δηακνξθψλεηαη κφιηο ζην 

4,46%. Ο θχξηνο ιφγνο απνδίδεηαη ζην φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηηο 

επηιερζείζεο επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη απφ πςειά ίδηα θεθάιαηα, ελψ 

παξάιιεια ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ δελ εκθάληζε πςειή θεξδνθνξία 

θαηά ηελ εμεηαδφκελε ρξήζε. 
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 Οζνλ αθνξά ην ρνλδξηθφ εκπφξην (πιελ ηεο εκπνξίαο νρεκάησλ), ν δείθηεο 

εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα ρακειφο θαη θπκαίλεηαη ζε 4,28%. Ζ δηαθχκαλζε ηνπ 

δείγκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη αξθεηά κεγάιε, γεγνλφο ην νπνίν εξκελεχεη 

απφιπηα ηελ εηθφλα ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, φπνπ νη 

απνθιίζεηο αλά θιάδν είλαη κεγάιεο. Καηά ζπλέπεηα νπνηαδήπνηε 

ζπκπεξαζκαηνινγία ζρεηηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν δελ επζηαζεί. 

 ηνλ θιάδν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ (πιελ ηεο εκπνξίαο νρεκάησλ), νη πςειέο 

θεξδνθνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ρακεινχ χςνπο ίδηα 

θεθάιαηα εθηηλάζζνπλ ην δείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε 

πνζνζηφ 59,74%, πνζνζηφ πςειφηεξν απφ νπνηνδήπνηε άιιν θιάδν 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ κειεηάηαη ζηε παξνχζα έξεπλα. Αλ 

κάιηζηα, απφ ην επηιεγκέλν δείγκα αθαηξεζεί ε επηρείξεζε ηεο νπνίαο ν 

δείθηεο απνθιίλεη θαηά πνιχ απφ ηηο ινηπέο θαη ππνινγηζζεί εθ λένπ ν κέζνο 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, απηφο δηακνξθψλεηαη ζε πνζνζηφ 

27,15%, ην νπνίν θαη πάιη ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην κέζν ζηαζκηθφ φξν ηνπ 

δείγκαηνο, πνπ θπκαίλεηαη ζην 11,97%.  

 Σα ρακεινχ χςνπο ίδηα θεθάιαηα ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ δείθηε ζε 

πνζνζηφ 36,13% ζηνλ θιάδν «Σαρπδξνκεία θαη ηειεπηθνηλσλίεο». 

 Τςειφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ηνπ δείθηε απνδνηηθφηεηαο ζηνλ θιάδν ηεο 

παξαγσγήο ραξηνπνιηνχ θαη πξνηφλησλ απφ ραξηί (21,85%). 

 ην θιάδν «Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα», παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα ρακειή 

απνδνηηθφηεηα, ε νπνία δηακνξθψλεηαη κφιηο ζε 3,63% ιφγσ πνιχ πςειψλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηεο ρακειήο, ζπγθξηηηθά κε ην χςνο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, θεξδνθνξίαο. 

 Σέινο, ζηνλ θιάδν «Βνεζεηηθέο ζηηο κεηαθνξέο δξαζηεξηφηεηεο-ηαμηδησηηθά 

γξαθεία», εμαηξψληαο ηελ επηρείξεζε ηεο νπνίαο ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο 

θπκάλζεθε ππεξβνιηθά πςειά, ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ δηακνξθψζεθε ζε πνζνζηφ 5,90%, πνζνζηφ πνπ θξίλεηαη κάιινλ 

ρακειφ γηα ηνλ θιάδν, κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (κηθξά θφζηε, ρακειά 

ίδηα θεθάιαηα). 

Τν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη από ηε κειέηε ηνπ δείθηε απνδνηηθόηεηαο ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε θύθιν εξγαζηώλ από € 

2.500.000 έσο € 50.000.000 ,είλαη όηη ν ελ ιόγσ δείθηεο θπκαίλεηαη ζε ζρεηηθά 

πςειό επίπεδν (11,97%)  αλ κάιηζηα ιάβεη θαλείο ππόςηλ ηνπ πσο ζηελ 

πιεηνλόηεηά ηνπο νη ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ραξαθηεξίδνληαη από 

ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ (είλαη θπξίσο επηρεηξήζεηο νηθνγελεηαθνύ ραξαθηήξα) θαη 

κέηξηα δηνηθεηηθή νξγάλσζή θαη πξνγξακκαηηζκό πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

ππναπαζρόιεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ή ζηελ θαθή ηνπνζέηεζε ηνπο . Παξ’όια 

απηά ε απόδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ην 2007, θπκάλζεθε αξθεηά πςειόηεξα 

από ηηο αληίζηνηρεο απνδόζεηο ησλ θαηαζέζεσλ ηακηεπηεξίνπ ή ησλ 

πξνζεζκηαθώλ θαηαζέζεσλ. Λόγσ ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ επηηνθίσλ, ε απνδνηηθόηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

αλακέλεηαη  λα παξνπζηάζεη θάκςε ζην άκεζν κέιινλ. 

 



 

   
                              ΣΔΦΑΝΟ Γ. ΚΡΗΚΔΛΖ 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

 

 - 139 - 

 

2.2.3.2 Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο ζπλνιηθώλ απαζρνινύκελσλ                  

θεθαιαίσλ   

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη  ηελ απνδνηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο, αλεμαξηήησο ησλ 

πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο. Αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα 

παξάγεη θέξδε θαη είλαη απφ ηνπο δείθηεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςηλ πξνθεηκέλνπ λα 

θξηζεί ην έξγν ηεο δηνηθήζεσο ηεο. θαηά πφζν επεηεχρζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

απνηέιεζκα γηα ηελ επηρείξεζε. Οπζηαζηηθά κεηξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ 

νπνία ηα θεθάιαηα ησλ θνξέσλ ηεο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο ππνινγίζηεθαλ ζπλνιηθά, αλά θιάδν θαη αλά επηρείξεζε 

μερσξηζηά νη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ, ηφζν 

ζε ζρέζε κε ηα πξν θφξσλ απνηειέζκαηα, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα 

θαηφπηλ ηεο θνξνινγήζεσο ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε θνξνιφγεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.  

ρεηηθά κε ην επηιερζέλ δείγκα, αλά δείθηε, θαη ιακβάλνληαο ππφςηλ πσο ην κέζν 

θφζηνο ησλ δαλεηδνκέλσλ θεθαιαίσλ αλέξρεηαη ζε 8,18% ηειηθφ, δηαπηζηψζεθαλ ηα 

παξαθάησ : 

 

Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ πξν θφξσλ 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο αλήιζε ζε 

7,29%, πνζνζηφ ρακειφηεξν απφ ην θφζηνο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ην νπνίν, 

θαηά ην 2007, θπκάλζεθε θαηά κέζν φξν ζην 8,18%. 

Αλαιπηηθφηεξα, αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο, παξαηεξήζεθαλ ηα θάησζη : 

 ηνλ θιάδν «Βηνκεραλία ηξνθίκσλ-πνηψλ» ε απνδνηηθφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ 

θεθαιαίσλ πξν θφξσλ θπκάλζεθε ζε πνζνζηφ 11,54%, ιφγσ ηεο πςειήο 

θεξδνθνξίαο πνπ εκθάληζαλ θάπνηεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, αιιά 

θαη ησλ αξθεηά πςειψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ (ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

έμνδα επηδξνχλ ζεηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν δείθηε, θαζψο εθιακβάλνληαη σο ε 

«ακνηβή» ησλ ηξαπεδψλ γηα ηα ρνξεγεζέληα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θεθάιαηα). 

 ηνλ θιάδν «Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο» αληίζεηα ε απνδνηηθφηεηα 

θπκάλζεθε ζε πνζνζηφ 6,55%, κηθξφηεξν ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο 

θπξίσο ιφγσ ηνπ ρακεινχ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πνπ παξαηεξήζεθε ζε απηνχ 

ηνπ είδνπο ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ηεο ρακειήο πξν θφξσλ θεξδνθνξίαο. 

  Οκνίσο θαη ζην θιάδν ησλ εθδφζεσλ,  ν πξν θφξσλ δείθηεο ππνιείπεηαη ηνπ 

θφζηνπο δαλεηζκνχ, εμαηηίαο ησλ πςειψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ . 

 ηνλ θιάδν «Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξνηφλησλ» ε απνδνηηθφηεηα 

ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ ππνιείπεηαη νξηαθά ηνπ θφζηνπο ησλ 

δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ (7,92% έλαληη 8,18% ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ). 
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 ηνπο θιάδνπο ηεο θαηαζθεπήο πξνηφλησλ απφ ειαζηηθφ θαη πιαζηηθφ (ηηκή 

δείθηε 5,34%) ,ηεο θαηαζθεπήο πξνηφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά (ηηκή 

δείθηε 4,14%), ηεο θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ (δείθηεο 

4,04%), θαηαζθεπήο ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ (δείθηεο 3,44%), ηεο 

θαηαζθεπήο ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ (δείθηεο κφιηο 0,53%) θαη ηεο 

θαηαζθεπήο επίπισλ (δείθηεο 2,97%) , παξαηεξείηαη πσο παξά ην κεγάιν 

χςνο ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ, ε κηθξή πξν θφξσλ θεξδνθνξία, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα ζρεηηθά ρακεινχ χςνπο ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, ιφγσ 

ρξήζεο ησλ πηζηψζεσλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο-πηζησηέο, αληί ηνπ ηξαπεδηθνχ 

δαλεηζκνχ, δηακφξθσζαλ ηνλ πξν θφξσλ δείθηε απνδνηηθφηεηαο ζπλνιηθψλ 

θεθαιαίσλ, ζε ηδηαηηέξσο ρακειά επίπεδα. 

 ηηο θαηαζθεπέο ε απφδνζε ηνπ εμεηαδφκελνπ δείθηε δηακνξθψζεθε ζε 

πνζνζηφ 9,31%, πνζνζηφ πςειφηεξν απφ ην θφζηνο θεθαιαίνπ. 

Λακβάλνληαο δε ππφςηλ ,φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, φηη ε εκθαληζζείζα 

θεξδνθνξία εκθαλίδεηαη κεησκέλε, ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή, νη 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο επηηπγράλνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε, 

θαζψο ε απφδνζε ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ, κε βάζε ηα πξν θφξσλ 

απνηειέζκαηα, ππεξβαίλεη ην θφζηνο ησλ δαλεηαθψλ ηνπο θεθαιαίσλ. 

 Αληίζεηα, ρακειή εκθαλίδεηαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ 

απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ πξν θφξσλ, ζηνλ θιάδν «Δκπφξην-ζπληήξεζε-

επηζθεπή νρεκάησλ», ε νπνία δηακνξθψλεηαη κφιηο ζην 5,24%,θπξίσο ιφγσ 

ηεο ρακειήο θεξδνθνξίαο θαηά ηελ εμεηαδφκελε ρξήζε. 

 Γηα ηνλ θιάδν ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ (πιελ ηεο εκπνξίαο νρεκάησλ), ν 

δείθηεο θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ην θφζηνο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ  

θαη αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 8,09%. 

 ηνλ θιάδν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ (πιελ ηεο εκπνξίαο νρεκάησλ), νη πςειέο 

θεξδνθνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ δηακφξθσζαλ ην δείθηε ζε πνζνζηφ 10,69%, 

επηηπγράλνληαο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε.  

 ην θιάδν «Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα», ε απνδνηηθφηεηα, δηακνξθψλεηαη 

κφιηο ζε 5,04% ιφγσ ηεο ρακειήο, ζπγθξηηηθά κε ην χςνο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, θεξδνθνξίαο θαη παξά ηα ζρεηηθά πςειά ρξεκαηννηθνλνκηθά 

έμνδα. 

 Σέινο, ζηνλ θιάδν «Βνεζεηηθέο ζηηο κεηαθνξέο δξαζηεξηφηεηεο-ηαμηδησηηθά 

γξαθεία», ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ 

θεθαιαίσλ πξν θφξσλ δηακνξθψζεθε ζε αξθεηά πςειά επίπεδα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζε 11,75%, θπξίσο ιφγσ ηεο πςειήο θεξδνθνξίαο ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 
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Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ κεηά θφξσλ 

Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ κεηά θφξσλ γηα 

ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο αλήιζε ζε πνζνζηφ 5,80%, πνζνζηφ 

αξθεηά ρακειφηεξν απφ ην θφζηνο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ . Καηά ζπλέπεηα, κε 

βάζε ην επηιερζέλ δείγκα ζην ζχλνιφ ηνπ, δηαπηζηψζεθε φηη νη ειιεληθέο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, δελ επηηπγράλνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε, 

θαζψο ε απνδνηηθφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ κεηά ηε 

θνξνιφγεζε ηνπο, ππνιείπεηαη ηνπ θφζηνπο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. 

Παξαηεξψληαο ην δείγκα αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δηαπηζηψλεηαη φηη 

νη θιάδνη ησλ νπνίσλ ε απνδνηηθφηεηα ππεξηζρχεη ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ, 

αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε ηξείο (3), ζην ζχλνιν είθνζη επηά (27) πνπ απαξηίδνπλ ην 

δείγκα. Δηδηθφηεξα, νη ηξείο απηνί θιάδνη είλαη ν θιάδνο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ν 

νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ηελ πςειή απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ν θιάδνο 

ηεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ πξνηφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη νξηαθά ν 

θιάδνο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, εθηφο ηνπ εκπνξίνπ νρεκάησλ (θαη νη δχν θιάδνη 

επίζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ). 

Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, δεδνκέλεο ηεο ζπνπδαηφηεηαο 

ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία, αιιά θαη ησλ 

δχζθνισλ ζπλζεθψλ επηβίσζεο ηνπο ζην ζχγρξνλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, 

ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αληαγσληζκφ, ηφζν εληφο, φζν θαη εθηφο ησλ 

ζπλφξσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ηεο ζεκαληηθήο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο ζηελ 

αγνξά, αιιά θαη ηνπ ζρεηηθά πςεινχ, θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, πιεζσξηζκνχ. 

Δλδερνκέλσο, ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

κπνξεί λα βειηησζεί κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ, έλα εθ ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα 

είλαη ε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνχ ηνπο ζε κηθξνκεζαίεο, ζπληειψληαο έηζη ζηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπο. 

Τν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη από ηε κειέηε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ ζπλνιηθώλ 

απαζρνινύκελσλ θεθαιαίσλ ηόζν πξηλ ηε θνξνιόγεζε ησλ θεξδώλ ηνπο, όζν θαη 

κεηά, είλαη όηη ε απνδνηηθόηεηα ησλ ειιεληθώλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ 

πιεηνλόηεηα ηνπο, θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα, ηηο πεξηζζόηεξεο δε θνξέο 

ρακειόηεξα από ην θόζηνο ην νπνίν επηβαξύλνληαη, όηαλ πξνζθεύγνπλ ζην 

δαλεηζκό κέζσ ησλ ηξαπεδώλ.  
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Η ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ ζπλνιηθώλ 

απαζρνινύκελσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, θαλεξώλεη θαη ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν, παξά ην αθξηβό θόζηνο ηνπ 

ρξήκαηνο, νη Ειιελεο επηρεηξεκαηίεο εμαθνινπζνύλ λα «επηρεηξνύλ». Η απόδνζε 

ησλ θεθαιαίσλ ηνπο, είλαη αξθεηά πςειόηεξε από ηελ απόδνζε ηεο πιεηνλόηεηαο 

ησλ ινηπώλ επελδύζεσλ, αθόκα θαη ησλ επελδύζεσλ ζε κεηνρέο, παξά ην ζρεηηθά 

πςειό ηεο ξίζθν. Αιισζηε δε ζα πξέπεη λα ιεζκνλείηαη, όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο 

ησλ ειιεληθώλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, έρεη νηθνγελεηαθό ραξαθηήξα θαη ε 

λννηξνπία ησλ επηρεηξεκαηηώλ απνθιίλεη ηνπ θιαζζηθνύ  «επηρεηξείλ». 

 

 

 

2.3. Φνξνιόγεζε θαη απνδνηηθόηεηα κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

Απφ ην παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε θνξνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία ζήκεξα 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 25% επί ησλ θεξδψλ γηα ηηο Αλψλπκεο εηαηξίεο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο, ζπληειεί πεξαηηέξσ ζηελ νχησο ή 

άιισο ρακειή απνδνηηθφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ. 

Δχθνια κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ πσο ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ πνξεία ηνπο κέζα ζε έλα νχησο ή άιισο 

δχζθνιν θαη αβέβαην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα, φπσο απηά αλαιχζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο, ε κειέηε ηξφπσλ θνξνινγηθήο ειάθξπλζεο ησλ 

ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, απφ ηνπο αξκφδηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο, 

έλαο εθ ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη θαη ηε κείσζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζαθψο ζα ζπληεινχζε πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε, πξνθεηκέλνπ δσζεί έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν φζνλ αθνξά ην «επηρεηξείλ», 

αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν λα βνεζήζεη ηηο ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα 

αληαπεμέιζνπλ ζην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.  
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3. ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

 

3.1. Γεληθά 

ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο θαη κειέηεο ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο 

αξηζκνδείθηεο πνπ ππνινγίζηεθαλ παξαπάλσ, δηελεξγήζεθε, κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο e-views, ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ελ ζπλερεία αμηνιφγεζε 

θάπνησλ ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ. 

Αξρηθά, θαη γηα ηνπο πέληε αξηζκνδείθηεο ,παξαηεξνχληαη ηα εμήο : 

Μεγέζε πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο κε βάζε ην ζπλνιηθφ κέγεζνο  

 ΠΙΣΩΣΕ/ΣΡΑΠΕΖΕ 

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΙΔΙΩΝ ΚΕΥ. ΞΕΝΑ/ΙΔΙΑ 

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΠ 

ΚΕΥ ΜΕΣΑ ΥΟΡΩΝ 

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΠ 

ΚΕΥ ΠΡΟ ΥΟΡΩΝ 

 Mean  2.286200  0.495555  11.00610  0.057963  0.072901 

 Median  0.805000  0.090800  3.635000  0.056950  0.067850 

 Maximum  29.33000  37.58330  274.3300  0.221100  0.292800 

 Minimum  0.050000 -3.540100  0.120000 -0.286500 -0.286500 

 Std. Dev.  4.646419  3.793216  38.21473  0.061198  0.073578 

 Skewness  4.315500  9.476549  6.505178 -1.508404 -0.566309 

 Kurtosis  22.94175  93.26024  44.72907  12.24790  8.462362 

      

 Jarque-Bera  1967.365  35442.21  7960.768  394.2699  129.6676 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

      

 Sum  228.6200  49.55550  1100.610  5.796300  7.290100 

 Sum Sq. Dev.  2137.332  1424.460  144576.2  0.370772  0.535956 

      

 Observations  100  100  100  100  100 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ιακβάλνληαο σο δείγκα ην ζχλνιν ησλ 100 

παξαηεξήζεσλ, ζρνιηάδνληαη ηα εμήο : 

 Οη ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο δε ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε απφθιηζε απφ ην 

κέζν, παξά ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη, εηδηθά νη δείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ πξν θαη κεηά 

θφξσλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη δείθηεο Ξέλα / Ηδηα θαη Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, ησλ νπνίσλ ε απφθιηζε ραξαθηεξίδεηαη επξεία. 
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 Οζνλ αθνξά ηε ζπκκεηξία, παξαηεξείηαη φηη νη ηξείο απφ ηηο εμεηαδφκελεο 

κεηαβιεηέο (νη δείθηεο Πηζησηέο / Σξάπεδεο, Ξέλα / Ηδηα, Απνδνηηθφηεηα 

ηδίσλ θεθαιαίσλ) παξνπζηάδνπλ ζεηηθή αζπκκεηξία. Αληίζεηα νη κεηαβιεηέο 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ πξν θαη 

κεηά θφξσλ παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή αζπκκεηξία. 

 Ζ θχξησζε κηαο θαηαλνκήο κεηξά ην βαζκφ ζπγθέληξσζεο ησλ ηηκψλ ηεο 

κεηαβιεηήο ζηε πεξηνρή ηνπ κέζνπ αξηζκεηηθνχ, επνκέλσο καο δείρλεη πφζν 

«ιεπηή» ή «πιαηηά» είλαη ε θαηαλνκή. Δλ πξνθεηκέλσ, παξαηεξνχκε πσο νη 

εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο είλαη πιαηχθπξηεο, δειαδή νη ηηκέο ηνπο 

δηαζπείξνληαη ζε κεγάιν πιάηνο δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ κέζνπ αξηζκεηηθνχ, 

γεγνλφο κάιινλ θπζηνινγηθφ θξίλνληαο απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

3.2. Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο  

Δλ ζπλερεία, κειεηήζεθε κέζσ δηελέξγεηαο παιηλδξφκεζεο, κε ηε κέζνδν ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ, θάζε δείθηεο πνπ ππνινγίζζεθε παξαπάλσ, μερσξηζηά σο εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή, σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ 100 εηαηξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαρζνχλ ηα απαξαίηεηα ζπκπεξάζκαηα, σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θάζε 

κεηαβιεηήο. Απφ ηε κειέηε εμαηξέζεθε ν δείθηεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ζπλνιηθψλ 

απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ πξν θφξσλ, δεδνκέλνπ φηη ζρεηίδεηαη έληνλα κε ην 

δείθηε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ κεηά θφξσλ 

(νπζηαζηηθά κεηξνχλ ην ίδην πξάγκα, πξηλ θαη κεηά ηε θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ). 

 

3.2.1. Γείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο 

3.2.1.1. Γείθηεο Πηζησηέο / Τξάπεδεο 

ην ππφ εμέηαζε δείγκα 100 παξαηεξήζεσλ, πνπ αθνξνχλ ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, κε θχθιν εξγαζηψλ απφ € 2.500.000 έσο € 50.000.000, ειήθζε σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ν δείθηεο Πηζησηέο / Σξάπεδεο θαη σο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο νη ππφινηπνη ηξεηο αξηζκνδείθηεο (Ξέλα / Ηδηα, Απνδνηηθόηεηα Ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη Απνδνηηθόηεηα ζπλνιηθώλ απαζρνινύκελσλ θεθαιαίσλ κεηά από 

θόξνπο). 

Απφ ηε δηελεξγεζείζα παιηλδξφκεζε παξαηεξήζεθαλ ηα παξαθάησ :  
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Παιηλδξφκεζε 

Dependent Variable: ΠΗΣΧΣΔ/ΣΡΑΠΔΕΔ  

Method: Least Squares   

Date: 09/01/08   Time: 23:17   

Sample: 1 100   

Included observations: 100   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦ 0.131431 0.172947 0.759948 0.4491 

ΞΔΝΑ/ΗΓΗΑ -0.010586 0.016728 -0.632857 0.5283 
ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΤΝ. ΑΠ. ΚΔΦ 

ΜΔΣΑ ΦΟΡΧΝ -15.02651 7.883505 -1.906070 0.0596 

C 3.208563 0.666450 4.814407 0.0000 
     
     

R-squared 0.037941     Mean dependent var 2.286200 

Adjusted R-squared 0.007877     S.D. dependent var 4.646419 

S.E. of regression 4.628084     Akaike info criterion 5.941341 

Sum squared resid 2056.240     Schwarz criterion 6.045548 

Log likelihood -293.0671     F-statistic 1.261991 

Durbin-Watson stat 1.929733     Prob(F-statistic) 0.291846 
     
     

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, παξαηεξείηαη πσο, κε βάζε ην t-statistic, νπδεκία εθ ησλ 

αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (γηα λα ζπκβαίλεη απηφ ζα 

πξέπεη t-statistic >2 θαη’απφιπηε ηηκή).  

Παξαηεξείηαη επίζεο πσο ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ είλαη πνιχ ρακειφο (R-

squared 3,79%), πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Πηζησηέο / 

Σξάπεδεο, δελ εξκελεχεηαη επαξθψο απφ ηηο αλεμάξηεηεο γξακκηθά. 

 

3.2.1.2. Γείθηεο Ξέλα / Ηδηα 

ην ππφ εμέηαζε δείγκα 100 παξαηεξήζεσλ, ιακβάλνληαο σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ην δείθηε Ξέλα /Ηδηα θαη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπο ινηπνχο δείθηεο 

παξαηεξήζεθαλ ηα παξαθάησ :  
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Παιηλδξφκεζε 

Dependent Variable: ΞΔΝΑ/ΗΓΗΑ  

Method: Least Squares   

Date: 09/01/08   Time: 23:23   

Sample: 1 100   

Included observations: 100   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦ 7.096187 0.768764 9.230644 0.0000 
ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΤΝ. ΑΠ. ΚΔΦ 

ΜΔΣΑ ΦΟΡΧΝ -66.35783 48.42918 -1.370204 0.1738 

ΠΗΣΧΣΔ/ΣΡΑΠΔΕΔ -0.392458 0.620137 -0.632857 0.5283 

C 12.23309 4.345440 2.815154 0.0059 
     
     

R-squared 0.472732     Mean dependent var 11.00610 

Adjusted R-squared 0.456255     S.D. dependent var 38.21473 

S.E. of regression 28.17919     Akaike info criterion 9.554223 

Sum squared resid 76230.41     Schwarz criterion 9.658429 

Log likelihood -473.7111     F-statistic 28.69018 

Durbin-Watson stat 1.970829     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη πσο κφλν ν δείθηεο ηεο Απνδνηηθφηεηαο ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, ελ αληηζέζεη κε ηνπο ππφινηπνπο ησλ 

νπνίσλ ην t-statistic είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξν ηνπ 2. Με άιια ιφγηα ε αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εμαξηεκέλε 

Ξέλα / Ηδηα. Σν ζπκπέξαζκα απηφ είλαη ινγηθφ, αθνχ κηα αχμεζε ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ ζε κηα επηρείξεζε, ceteris paribus, απμάλεη ηνλ δείθηε Ξέλα / Ηδηα (αχμεζε 

αξηζκεηή), φκσο ηαπηφρξνλα απμάλεη θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, 

αθνχ απηά απνηεινχλ κηθξφηεξν θνκκάηη ηεο πίηαο ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ. 

Οκνίσο κηα κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ έρεη ην ίδην απνηέιεζκα. 

Οζνλ αθνξά ην ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ, απηφο θπκαίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν (R-squared 47,27%), πξάγκα ην νπνίν ζπλεπάγεηαη φηη ε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή εξκελεχεηαη κεξηθψο απφ ηελ πξνθχπηνπζα εμίζσζε παιηλδξφκεζεο. 
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3.2.2. Γείθηεο απνδνηηθόηεηαο 

3.2.2.1. Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Ηδίσλ θεθαιαίσλ 

Γηα ηε κειέηε, φζνλ αθνξά ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο, ιακβάλνληαο σο 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ην δείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

παξαηεξνχληαη ηα θάησζη : 

Παιηλδξφκεζε 

Dependent Variable: ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦ.  

Method: Least Squares   

Date: 09/01/08   Time: 23:23   

Sample: 1 100   

Included observations: 100   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

ΞΔΝΑ/ΗΓΗΑ 0.066263 0.007179 9.230644 0.0000 
ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΤΝ. ΑΠ. ΚΔΦ, 

ΜΔΣΑ ΦΟΡΧΝ 12.34835 4.554194 2.711423 0.0079 

ΠΗΣΧΣΔ/ΣΡΑΠΔΕΔ 0.045498 0.059870 0.759948 0.4491 

C -1.053505 0.423461 -2.487844 0.0146 
     
     

R-squared 0.500285     Mean dependent var 0.495555 

Adjusted R-squared 0.484669     S.D. dependent var 3.793216 

S.E. of regression 2.723019     Akaike info criterion 4.880537 

Sum squared resid 711.8239     Schwarz criterion 4.984744 

Log likelihood -240.0269     F-statistic 32.03652 

Durbin-Watson stat 1.908438     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 

 

Δδψ, ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη απηή ηεο Απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

Με βάζε ην t-statistic, νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο Ξέλα / Ηδηα θαη Απνδνηηθφηεηα 

ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ κεηά θφξσλ (ε νπνία φκσο ραξαθηεξίδεηαη 

θαη απφ κεγάιν ηππηθφ ζθάικα) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R-squared ) αλέξρεηαη ζε 50,02%, άξα ε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή εξκελεχεηαη επαξθψο απφ ην ππφδεηγκα ηεο παιηλδξφκεζεο. 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ, πσο νη κεηαβιεηέο Ξέλα / Ηδηα θαη Απνδνηηθφηεηα  ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ, φπσο αλαιχζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο θαη ε κηα βνεζάεη ζην λα θαηαλνεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηεο άιιεο, 

αζρέησο πνηα απφ ηηο δχν ιακβάλεηαη σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη πνηα σο 

αλεμάξηεηε. 
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Ζ ζεηηθή ζρέζε ηεο Απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη Απνδνηηθφηεηαο 

ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ κεηά θφξσλ έρεη λα θάλεη κε ηε θνηλή 

ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ δεηθηψλ φζνλ αθνξά ηε κεηαβνιή ησλ θεξδψλ, φπσο 

αλαιχεηαη παξαθάησ. 

 

3.2.2.2. Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο ζπλνιηθώλ απαζρνινύκελσλ 

θεθαιαίσλ κεηά θόξσλ 

Σέινο,ζην ππφ εμέηαζε δείγκα ησλ 100 επηρεηξήζεσλ , κε θχθιν εξγαζηψλ απφ            

€ 2.500.000 έσο € 50.000.000, ιακβάλνληαο σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην δείθηε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ κεηά θφξσλ θαη σο 

αλεμάξηεηεο  κεηαβιεηέο ηνπο ινηπνχο αξηζκνδείθηεο παξαηεξήζεθαλ ηα παξαθάησ :  

 

Παιηλδξφκεζε 

Dependent Variable: ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΤΝ. ΑΠ. ΚΔΦ, ΜΔΣΑ ΦΟΡΧΝ  

Method: Least Squares   

Date: 09/01/08   Time: 23:27   

Sample: 1 100   

Included observations: 100   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦ 0.005761 0.002125 2.711423 0.0079 

ΞΔΝΑ/ΗΓΗΑ -0.000289 0.000211 -1.370204 0.1738 

ΠΗΣΧΣΔ/ΣΡΑΠΔΕΔ -0.002427 0.001273 -1.906070 0.0596 

C 0.063838 0.006826 9.351907 0.0000 
     
     

R-squared 0.104378     Mean dependent var 0.057963 

Adjusted R-squared 0.076389     S.D. dependent var 0.061198 

S.E. of regression 0.058814     Akaike info criterion -2.789698 

Sum squared resid 0.332071     Schwarz criterion -2.685492 

Log likelihood 143.4849     F-statistic 3.729343 

Durbin-Watson stat 1.693470     Prob(F-statistic) 0.013859 
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Δδψ, ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο Απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ 

θεθαιαίσλ κεηά θφξσλ, εξκελεχεηαη κφλν απφ ην δείθηε Απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. Οη ινηπέο κεηαβιεηέο δε ζεσξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ζ ζεηηθή 

ζρέζε ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο ηα θέξδε κηαο 

επηρείξεζεο  επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηφζν ηελ απνδνηηθφηεηα ηδίσλ 

θεθαιαίσλ (αχμεζε θεξδψλ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, ελψ κείσζε θεξδψλ ην αληίζεην), φζν θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ 

απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ (νκνίσο αχμεζε θεξδψλ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ). 

 Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R-squared) , δελ είλαη πςειφο (10,43%), σο εθ 

ηνχηνπ θαη εδψ δε κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, φζνλ αθνξά ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, θαζψο απηή δελ εξκελεχεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εμίζσζε παιηλδξφκεζεο. 

 

3.2.3. Πίλαθαο ζπληειεζηώλ ζπζρέηηζεο  

 

Correlation matrix 

 
ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΙΔΙΩΝ ΚΕΥ. ΞΕΝΑ/ΙΔΙΑ 

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΝ. 

ΑΠ. ΚΕΥ, ΜΕΣΑ 

ΥΟΡΩΝ ΠΙΣΩΣΕ/ΣΡΑΠΕΖΕ 

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΙΔΙΩΝ ΚΕΥ.  1.000000  0.679409  0.234087  0.001814 

ΞΕΝΑ/ΙΔΙΑ  0.679409  1.000000  0.067142 -0.027457 

 

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΤΝ. ΑΠ. ΚΕΥ, ΜΕΣΑ 

ΥΟΡΩΝ  0.234087  0.067142  1.000000 -0.178643 

ΠΙΣΩΣΕ/ΣΡΑΠΕΖΕ  0.001814 -0.027457 -0.178643  1.000000 

 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο δείρλεη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

ππνδείγκαηνο. Παξαηεξψληαο πξνζεθηηθά, κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο πσο ζε 

γεληθέο γξακκέο νη κεηαβιεηέο είλαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ζεηηθά 

ζπζρεηηζκέλεο.  Δηδηθφηεξα γηα ην δεπγάξη ησλ κεηαβιεηψλ Ξέλα / Ηδηα, 

Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ιακβάλεη πςειή ηηκή.  
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Δμεηάδνληαο, αλά δεπγάξη κεηαβιεηψλ, ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο παξαηεξνχληαη ηα 

θάησζη : 

 Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ-Ξέλα /Ηδηα : ε ηηκή εδψ είλαη 0.679409, 

δειαδή ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ θαη κάιηζηα 

αξθεηά ηζρπξή. Σν απνηέιεζκα απηφ εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο πσο κηα 

κεηαβνιή, γηα παξάδεηγκα κηα αχμεζε, ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ζε κηα 

επηρείξεζε, ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε Ξέλα / Ηδηα, αιιά 

παξάιιεια ζα απμήζεη θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαζψο 

ηα αλαινγηθά κηθξφηεξα ίδηα θεθάιαηα, ζα θαηαζηνχλ πην απνδνηηθά. 

 Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ-Απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ 

απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ κεηά απφ θφξνπο: ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο είλαη 0.234087. Παξνπζηάδεηαη θαη εδψ ινηπφλ ζεηηθή ζπζρέηηζε 

ησλ δεηθηψλ, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο επεξεάδνληαη απφ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο, 

φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ.   

 Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ- Πηζησηέο / Σξάπεδεο : ε ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο αλέξρεηαη ζε  0,001814, νπζηαζηηθά δειαδή νη ελ 

ιφγσ κεηαβιεηέο είλαη αζπζρέηηζηεο κεηαμχ ηνπο, επνκέλσο δελ πθίζηαηαη ε 

δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο ηηκήο ηεο κηαο εθ ησλ δχν, φηαλ κεηαβάιιεηαη ε 

άιιε, γεγνλφο αλακελφκελν, θαζψο ε κελ πξψηε αθνξά ηελ απφδνζε ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε κηα επηρείξεζε , ε δε δεχηεξε κεηξάεη ηελ ζχλζεζε ησλ 

μέλσλ θεθαιαίσλ ζε κηα εηαηξία. 

 Ξέλα / Ηδηα- Απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ κεηά 

απφ θφξνπο: ε ηηκή αλέξρεηαη ζε 0.067142, θαζηζηψληαο νπζηαζηηθά ηηο δχν 

ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο αζπζρέηηζηεο κεηαμχ ηνπο, πξάγκα κάιινλ 

θπζηνινγηθφ, θαζψο νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο ησλ ζπλνιηθψλ 

απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ, πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ην δείθηε Ξέλα /Ηδηα, δελ 

επεξεάδεη ην δείθηε ηεο απνδνηηθφηεηαο απηψλ, ν νπνίνο ηα κειεηά ζαλ 

νιφηεηα. 

 Ξέλα /Ηδηα - Πηζησηέο / Σξάπεδεο: ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο εδψ, 

αλέξρεηαη ζε -0,027457. Οη εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο είλαη αξλεηηθά 

ζπζρεηηζκέλεο, αλ θαη ζρεηίδνληαη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ, δειαδή ε ζεηηθή 

κεηαβνιή ηεο κίαο, ζπλεπάγεηαη ηελ αξλεηηθή κεηαβνιή ηεο δεχηεξεο. Θα 

πξέπεη φκσο θαη εδψ λα ηνληζηεί πσο, δεδνκέλνπ φηη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

ηείλεη ζην 0, νπζηαζηηθά νη δχν απηέο κεηαβιεηέο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ 

αζπζρέηηζηεο κεηαμχ ηνπο. 

 Απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ κεηά απφ θφξνπο -

Πηζησηέο / Σξάπεδεο: ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή δηακνξθψλεηαη ζε -0.178643. 

Καη ζε απηή ηε πεξίπησζε ηζρχεη φηη αλαθέξζεθε αθξηβψο παξαπάλσ, δειαδή 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αληίζεηεο κεηαβνιέο, κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα. 

Απφ ηε κειέηε ησλ παξαπάλσ θαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα ζπζρέηηζεο, 

παξαηεξείηαη πσο νη εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο, πέξαλ απηψλ ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ πξν θφξσλ θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ κεηά θφξσλ, θαζψο θαη ησλ Ξέλα / Ηδηα θαη 

Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ, δελ ζπζρεηίδνληαη ηζρπξά κεηαμχ ηνπο. 
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3.3. Σρόιηα θαη ζπκπεξάζκαηα 

Απφ ηηο δηελεξγεζείζεο παιηλδξνκήζεηο, ηα εμαρζέληα ζπκπεξάζκαηα, φζνλ αθνξά ηε 

ζρέζε ησλ δεηθηψλ Ξέλα / Ηδηα θαη Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ θεθαιαίσλ, κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο απνιχησο θπζηνινγηθά, θαζψο φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί αχμεζε 

(ή κείσζε) ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ζε κηα επηρείξεζε, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

(κείσζε) ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Όπσο γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ, 

απηφ απνηειεί γεληθφ θαλφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη φρη θάπνην ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπίζεο, γηα ηηο κεηαβιεηέο ηεο Απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ 

θεθαιαίσλ κεηά θφξσλ θαη Απνηειέζκαηα Ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, εξκελεχνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

κεηαβιεηψλ. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ζεηηθή ζπζρέηηζε (ηηκή ζπληειεζηή 0.234087), ε 

νπνία κπνξεί λα απνδνζεί ζηε ζεηηθή ζρέζε θαη ησλ δχν κε ηα θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο. Δηζη, αχμεζε ησλ θεξδψλ ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε θαη ησλ δχν δεηθηψλ, 

ησλ νπνίσλ νη καζεκαηηθνί ηχπνη πεξηιακβάλνπλ ηα θέξδε ζηνλ αξηζκεηή ηνπ 

θιάζκαηνο απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ. 

ρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο ηηκέο πνπ έιαβε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζεκαληηθνχ χςνπο ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε ηεο απφδνζεο 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηνπ δείθηε Ξέλα / Ηδηα. ην δείγκα ησλ 100 παξαηεξήζεσλ 

ε ηηκή ηνπ αλήιζε ζε πνζνζηφ 67,94%, γεγνλφο ην νπνίν εξκελεχεηαη σο ηζρπξή 

ζεηηθή ζρέζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ δεηθηψλ, φζνλ αθνξά ηηο ειιεληθέο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε θχθιν εξγαζηψλ κεηαμχ € 2.500.000 θαη € 50.000.000 

θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ απφ ηνπο αλαιπηέο. 

 

 

Σε γεληθέο γξακκέο, από ηηο δηελεξγεζείζεο παιηλδξνκήζεηο, δηαπηζηώζεθε ε 

ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ δεηθηώλ Ξέλα / Ιδηα θαη Απνδνηηθόηεηα Ιδίσλ 

θεθαιαίσλ. Πέξαλ ηνύηνπ όκσο θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα, δηαπηζηώλεηαη όηη 

ε ζρέζε, δελ είλαη γξακκηθή, αιιά πηζαλόλ αθνινπζεί άιιε θίλεζε (κε γξακκηθή ή 

ηπραία θίλεζε). Ωο εθ ηνύηνπ ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζρέζε πνπ δηέπεη ηε 

ζπκπεξηθνξά απηώλ θαη ηε κεηαμύ ηνπο αιιειεπίδξαζε δελ είλαη αζθαιή, κέζσ 

ηνπ γξακκηθνύ ππνδείγκαηνο παιηλδξόκεζεο θαη ππάξρεη κηθξή πηζαλόηεηα 

γξακκηθήο ζρέζεο απηνύ ηνπ ηύπνπ (πξώηνπ βαζκνύ). Ο εξεπλεηήο-κειεηεηήο 

νθείιεη λα πξνβεί ζε δηεμνδηθόηεξνπο ειέγρνπο . 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

Σν εηδηθφ βάξνο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία είλαη 

ηδηαίηεξα πςειφ θαη ζηελ επηηπρή ηνπο ζπκπεξηθνξά ζηεξίδεηαη ε αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα αιιά θαη πξννπηηθέο.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ αληαγσληζηηθέο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θάπνηεο 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο κε ή ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ θξάηνπο, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην αλάπηπμεο, φπσο 

πθίζηαηαη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δ.Δ. εδψ θαη δεθαεηίεο. ην εηδηθφ απηφ πιαίζην ζα 

πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα θσδηθνπνηεζνχλ φια ηα πθηζηάκελα κέηξα ππέξ ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, λα εληνπηζζνχλ νη ειιείςεηο θαη λα αλαιεθζνχλ λέεο 

πξσηνβνπιίεο, φπσο ε δεκηνπξγία λένπ ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ ζηήξημεο, 

δεκηνπξγία απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ, φπσο ζηήξημε ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κε 

θαηνρχξσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη απνθιεηζκνχ ησλ πξντφλησλ πνπ δελ 

πιεξνχλ πξνυπνζέζεηο πγηνχο αληαγσληζκνχ, ελζάξξπλζε δεκηνπξγίαο ζπλεξγαζηψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπλεξγαζίεο κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα 

γηα πξνψζεζε ηεο έξεπλαο, ηερλνγλσζίαο θαη θαηλνηνκίαο, πξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο 

ηνπο ,θιπ. Ζ εκπεηξία θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ηφηε 

ΔΟΚ, ην 1980 έδεημαλ φηη νη ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ πςειφ 

βαζκφ πξνζαξκνζηηθφηεηαο, δπλακηζκνχ θαη επειημίαο, ζηνηρεία πνπ δηθαηνινγνχλ 

αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δπζρεξεηψλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη ε εληαία επξσπατθή θαη δηεζλήο αγνξά, σζηφζν ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί εχθνια. 

ηελ Διιάδα, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα δψζνπλ θαζεκεξηλά ην 

ζθιεξφ αγψλα γηα ηελ επηβίσζε ζε έλα νινέλα πην πνιχπινθν θαη αληαγσληζηηθφ 

εγρψξην θαη δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Απφ ηελ επηβίσζε απηψλ ησλ 

εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη ε εμέιημε 

ησλ βαζηθφηεξσλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, φπσο απηψλ ηεο 

αλάπηπμεο, ηεο παξαγσγήο, ηεο απαζρφιεζεο, ηεο απνθέληξσζεο ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θ.ά.  

Γελ ζα ζπληζηνχζε ππεξβνιή ην λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη νη πξννπηηθέο ηνπ 

ζπλφινπ ζρεδφλ ηεο νηθνλνκίαο θαη θαη’ επέθηαζε ε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, 

εμαξηψληαη απφ ην θαηά πφζν ζα αληεπεμέιζνπλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηηο 

πνιιαπιέο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιπζχλζεηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπίνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1   -   ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΣΑΘΜΗΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΚΑΛΤΜΜΑΣΧΝ ΓΑΝΔΗΧΝ  (ΒΑΗΛΔΗΑ Η) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΚΑΛΤΜΜΑΣΩΝ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
ΣΑΘΜΙΗ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

Α. ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΠΡΩΣΗ ΣΑΞΔΩ  

1.1 Δγγχεζε ειιεληθνχ δεκνζίνπ 0% 

2.1 Δλερπξηαζκέλεο θαηαζέζεηο κεηξεηψλ ζε επξψ ή άιιν λφκηζκα* 0% 

2.2 Δλερπξηαζκέλα πηζηνπνεηηθά θαηαζέζεσλ ζε επξψ ή άιιν λφκηζκα* 0% 

2.3 Δλερπξηαζκέλα αμηφγξαθα πνπ εθδίδεη ε Σξάπεδα ζε επξψ ή άιιν λφκηζκα* 0% 

3.1 Σίηινη ειιεληθνχ δεκνζίνπ ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα* 0% 

3.2 Σίηινη Σξαπέδεο Διιάδνο ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα* 0% 

4.1 Σίηινη δεκνζίνπ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεσο ρέζεσλ 
Σξαπεδψλ 

0% 

4.2 Σίηινη θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ρσξψλ Δ.Δ. κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεσο ρέζεσλ 
Σξαπεδψλ 

0% 

5.1 Οκφινγα ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ ή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 20% 

5.2 Άιια αμηφγξαθα ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ ή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 20% 

5.3 Οκφινγα ηξαπεδηθψλ ή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ρσξψλ Δ.Δ. 20% 

5.4 Άιια αμηφγξαθα ηξαπεδηθψλ ή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ρσξψλ Δ.Δ. 20% 

6.1 Δ/Δ ζε επξψ ή ζπλάιιαγκα ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 20% 

6.2 Δ/Δ ηξαπεδψλ ρσξψλ Δ.Δ. 20% 

7.1 Πξνζεκεηψζεηο ππνζεθψλ ή ππνζήθεο, Ά ζεηξάο (ή ΄Β ή Γ θ.ιπ. ζεηξάο ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηή έρεη πιήξσο θαιπθζεί κε ηελ ππνινηπφκελε αμία ηνπ 
αθηλήηνπ) πιένλ πεξηζσξίνπ 30% επί θαηνηθηψλ ζηηο νπνίεο θαηνηθεί ή πξφθεηηαη 
λα θαηνηθήζεη ή ηηο νπνίεο εθκηζζψλεη 

50% 

7.2 Τπνζήθε ή πξνζεκείσζε ππνζήθεο επί θαηνηθίαο εγγπεηνχ  100% 

Β. ΛΟΙΠΑ ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ  

8 Δπηδνηήζεηο δεκνζίνπ ή FΔΟGA 100% 

9 Άιιεο βέβαηεο εμαζθαιίζεηο (εθρσξήζεηο απαηηήζεσλ θ.ιπ.) 100% 

10 Δκπνξεχκαηα ή πξψηεο χιεο ή έηνηκα πξντφληα (κέρξη 80% ηεο αμίαο ηνπο) 100% 

11 Μεηνρέο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ (κε πεξηζψξην 100%) 100% 

12 Μεηνρέο κε εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ (κε πεξηζψξην 100%) 100% 

13 Πξνζεκείσζε ππνζεθψλ ή ππνζήθεο επί αθηλήησλ, (εθηφο θαηνηθηψλ ηεο παξ. 
7.1.) πιένλ πεξηζσξίνπ 30% αμίαο φρη θαηψηεξε ησλ € 15.000 

100% 

14 Γξακκάηηα ή ζπλαιιαγκαηηθέο πειαηείαο θεξέγγπσλ θαη δηαθφξσλ απνδεθηψλ θαη 
φρη ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ ή ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ. 

100% 

15 Μεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο πειαηείαο  100% 

16 Φνξησηηθέο ζαιάζζηαο, ζηδεξνδξνκηθήο ή αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο ζε δηαηαγή-
παξαιαβή ηεο Σξαπέδεο ή ηεο αληαπνθξίηξηαο κε πεξηζψξην 10-20%. 

100% 
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17 Πηζηνπνηήζεηο έξγσλ ηδησηψλ, δεκνζίνπ, δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνηθήζεσο, ελερπξηάζεηο ζπκβάζεσλ έξσλ θαη ελέρπξν επί ηεο 
ΠΑΔΓΑΔ (απζηεξφο έιεγρνο πξνζθνκηδφκελσλ εγγξάθσλ). 

100% 

18 Πάζεο θχζεσο απαηηήζεηο πνπ είλαη εθρσξεκέλεο ζε εηαηξία factoring, δειαδή 
γξακκάηηα ή ζπλαιιαγκαηηθέο πειαηείαο κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο 
πειαηείαο, θνξησηηθέο ζαιάζζηαο, ζηδεξνδξνκηθήο ή αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο, 
πηζηνπνηήζεηο έξγσλ ηδησηψλ, ηνπ δεκνζίνπ 

100% 

19 Δ/Δ ηξαπεδψλ εμσηεξηθνχ πιελ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ.  100% 

20 Λήςε εγγπεηνχ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ (εθφζσλ ή νηθνλνκηθή επηθάλεηα 
θαη ε θεξεγγπφηεηα ηνπ πξνζψπνπ θαιχπηεη ηελ ειιείπνπζα ηνπ πξσηνθεηιέηε). 

100% 

 
*Παξαηήξεζε: Καιύκκαηα πνπ εθθξάδνληαη ζε λόκηζκα άιιν από εθείλν ηεο ρξεκαηνδνηήζεσο, 

ιακβάλνληαη κε πεξηζώξην 20% γηα ηε δηαζθάιηζε από ζπλαιιαγκαηηθνύο θηλδύλνπο 

 

 Λοιπά είδη τρημαηοδόηηζης ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
ΣΑΘΜΙΗ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

Δ/Δ θαη Δ/Π πάζεο θχζεσο πιελ Δ/Δ πιεξσκήο δαλείνπ  50% 
Δ/Δ πιεξσκήο δαλείνπ 100% 

Δίδη Γανείοσ 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ (Κ/Κ) 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΜΟΝΗΜΟΣΔΡΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ (Κ/Κ άλσ ηνπ έηνπο) 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ, ΠΑΓΗΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΟΗΝΟΠΡΑΚΣΗΚΑ, ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ, 
ΟΜΟΛΟΓΗΑΚΑ 

Πεγή: Εγθύθιηνο αξηζ. 48/21.02.2001   Alpha Bank Δ/λζε Corporate Banking 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2  -   ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ 2007 ΣΖ ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ. (Πεγή : www.tempme.gr) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3   -   ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΗ ΣΟΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΝΟΜΟ, ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 

 Δπελδπηηθά ζρέδηα γηα ηελ ίδξπζε δεκφζηαο ρξήζεο θιεηζηψλ ζηαζκψλ ηδησηηθήο ρξήζεσο επηβαηεγψλ 
απηνθηλήησλ ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) ζέζεσλ, επηπιένλ εθείλσλ πνπ επηβάιιεη ν 
Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο (Γ.Ο.Κ) γηα ηελ θάιπςε ησλ κφληκσλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηηο ρξήζεηο ηνπ θηηξίνπ, εθφζνλ γίλνληαη απφ επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο δεκνζίαο ρξήζεσο, 

ππέξγεησλ, ππφγεησλ ή θαη πισηψλ ζηαζκψλ απηνθηλήησλ. Δπίζεο, επελδπηηθά ζρέδηα γηα ηελ ίδξπζε 
δεκφζηαο ρξήζεο ζηεγαζκέλσλ ή/θαη εκηζηεγαζκέλσλ ζηαζκψλ θνξηεγψλ, ιεσθνξείσλ θαη άιισλ ελ 
γέλεη βαξέσλ νρεκάησλ ηνπιάρηζηνλ 30 ζέζεσλ. 

 Δπελδπηηθά ζρέδηα παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ απφ ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο θαη εηδηθφηεξα ηελ αηνιηθή, ηελ 
ειηαθή, ηελ πδξνειεθηξηθή, ηε γεσζεξκηθή θαη ηε βηνκάδα, επελδπηηθά ζρέδηα ζπκπαξαγσγήο 
ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο. 

 Δπελδπηηθά ζρέδηα γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε βπξζνδεςείσλ απφ ηνπο Ννκνχο Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θαη 
Υαλίσλ εληφο Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ (Β.Δ.ΠΔ.), ζηηο νπνίεο πθίζηαληαη νη 
θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο. 

 Δθζπγρξνληζκφο νινθιεξσκέλεο κνξθήο ιεηηνπξγνπζψλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαηεγνξίαο 
ηνπιάρηζηνλ δχν  αζηέξσλ (2*), πξψελ Γ' ηάμεο ή μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ δηαθφςεη 

πξνζσξηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπο γηα πέληε έηε θαη' αλψηαην φξην, ρσξίο ζην δηάζηεκα απηφ λα έρεη γίλεη 
αιιαγή ζηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ππφ ηνλ φξν φηη θαηά ην ρξφλν ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο ήηαλ ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο δχν αζηέξσλ (2*), πξψελ Γ' ηάμεο. 

 Δθζπγρξνληζκφο νινθιεξσκέλεο κνξθήο ιεηηνπξγνπζψλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαηψηεξεο 
θαηεγνξίαο ησλ δχν  αζηέξσλ (2*), πξψελ Γ' ηάμεο, ζε θηίξηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη δηαηεξεηέα ή 
παξαδνζηαθά, εθφζνλ κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο αλαβαζκίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε θαηεγνξία δχν  
αζηέξσλ (2*), πξψελ Γ' ηάμεο.. Δπίζεο εθζπγρξνληζκφο νινθιεξσκέλεο κνξθήο μελνδνρεηαθψλ 
κνλάδσλ πνπ έρνπλ δηαθφςεη πξνζσξηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπο γηα πέληε έηε θαη' αλψηαην φξην, ρσξίο ζην 
δηάζηεκα απηφ λα έρεη γίλεη αιιαγή ζηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ππφ ηνλ φξν φηη κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηνπο αλαβαζκίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε θαηεγνξία δχν  αζηέξσλ (2*), πξψελ Γ' ηάμεο. 

 Δθζπγρξνληζκφο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
κε ηελ πξνζζήθε λέσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, λέσλ ρξήζεσλ επί θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, πηζηλψλ θαη 
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπιάρηζηov θαηεγνξίαο δχν  αζηέξσλ (2*), 
πξψελ Γ' ηάμεο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή πξφζζεησλ ππεξεζηψλ. 

 Μεηαηξνπή παξαδνζηαθψλ ή δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο 
δχν  αζηέξσλ (2*), πξψελ Γ' ηάμεο.  

 Δθζπγρξνληζκφο νινθιεξσκέλεο κνξθήο ιεηηνπξγνπζψλ ηνπξηζηηθψλ νξγαλσκέλσλ θαηαζθελψζεσλ 
(campings) ηνπιάρηζηνλ Γ' ηάμεο.  

 Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ. ¨ 

 Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ. ¨ 

 Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο αμηνπνίεζεο ηακαηηθψλ πεγψλ. 

 Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ζθαθψλ αλαςπρήο (καξίλεο) γηα επελδπηηθά 
ζρέδηα πνπ γίλνληαη κε πξσηνβνπιία νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

 Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο γεπέδσλ γθνιθ.  

 Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο θέληξσλ ζαιαζζνζεξαπείαο.  

 Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο θέληξσλ ηνπξηζκνχ πγείαο.  

 Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο θέληξσλ πξνπνλεηηθνχ-αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ.  

 Δπελδπηηθά ζρέδηα ζπλεξγαδφκελσλ εκπνξηθψλ θαη κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ππφ εληαίν θνξέα, γηα 
ηελ δεκηνπξγία εκπνξεπκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη δηακεηαθνκηζηηθψλ θέληξσλ, φπσο απηά ζα νξηζηνχλ κε 

ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. 

 Δπελδπηηθά ζρέδηα ησλ κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ απνζήθεπζεο, 
ζπζθεπαζίαο θαη ηππνπνίεζεο θαζψο θαη θιεηζηψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θνξηεγψλ νρεκάησλ, φπσο απηά 
ζα νξηζηνχλ κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε.  

 Δπελδπηηθά ζρέδηα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 Δπελδπηηθά ζρέδηα γηα ηε δεκηνπξγία επξπδσληθψλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ θαη ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ πνπ 
εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ζε πνιίηεο ή επηρεηξήζεηο, ζε επίπεδν ΟΣΑ, Πεξηθεξεηψλ θιπ. ή άιιεο 
γεσγξαθηθήο πεξηνρήο κε επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ. 
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 Δπελδπηηθά ζρέδηα παξνρήο θαηλνηνκηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ επξείαο θιίκαθαο ηα νπνία 
βαζίδνληαη ζηελ επξπδσληθή ππνδνκή.  

 Δπελδπηηθά ζρέδηα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ.  

 Δπελδπηηθά ζρέδηα γηα ηε δεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ εθαξκνζκέλεο βηνκεραληθήο, ελεξγεηαθήο, 
κεηαιιεπηηθήο, γεσξγηθήο, θηελνηξνθηθήο, δαζηθήο θαη ηρζπνθαιιηεξγεηηθήο έξεπλαο. Δπίζεο, 
επελδπηηθά ζρέδηα αλάπηπμεο ηερλνινγηψλ θαη βηνκεραληθψλ ζρεδίσλ.  

 Δπελδπηηθά ζρέδηα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εμαηξεηηθά πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο.  

 Δπελδπηηθά ζρέδηα γηα ηε δεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνηφηεηαο ή/θαη πςειήο 
ηερλνινγίαο, πηζηνπνηήζεσλ, δνθηκψλ ειέγρνπ θαη δηαθξηβψζεσλ.  

 Δπελδπηηθά ζρέδηα ησλ επηρεηξήζεσλ εθκεηάιιεπζεο κέζσλ κεηαθνξάο αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ 
ζε απνκνλσκέλεο, δπζπξφζηηεο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, φπσο νξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.  

 Δπελδπηηθά ζρέδηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο, ηνπ 
ππεδάθνπο, ησλ πδάησλ θαη ηεο αηκφζθαηξαο, απνθαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 
αλαθχθιεζεο ηνπ χδαηνο θαη αθαιάησζεο ζαιαζζηλνχ ή πθάικπξνπ λεξνχ. 

 Δπελδπηηθά ζρέδηα γηα αμηνπνίεζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ππνθαηάζηαζε πγξψλ θαπζίκσλ ή 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε αέξηα θαχζηκα, επεμεξγαζκέλα απνξξηπηφκελα πιηθά απφ εγρψξηεο 
βηνκεραλίεο, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, αλάθηεζε απνξξηπηφκελεο ζεξκφηεηαο, θαζψο θαη 
ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο.  

 Δπελδπηηθά ζρέδηα γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην δελ 
αθνξά ηνλ παξαγσγηθφ εμνπιηζκφ, αιιά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο θίλεζεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο θαη απφ απηήλ πξνθχπηεη κείσζε ηνπιάρηζηνλ 10% ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο.  

 Δπελδπηηθά ζρέδηα παξαγσγήο λέσλ πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ εμαηξεηηθά πξνεγκέλεο 
ηερλνινγίαο.  

 Δπελδπηηθά ζρέδηα γηα ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ εξγαζηεξίσλ εθαξκνζκέλεο βηνκεραληθήο ή 
κεηαιιεπηηθήο ή ελεξγεηαθήο έξεπλαο.  

 Δπελδπηηθά ζρέδηα εηζαγσγήο θαη πξνζαξκνγήο πεξηβαιινληηθά θηιηθήο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία.  

 Δπελδπηηθά ζρέδηα παξαγσγήο θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ ζηελ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη εκπνξεπκαηνπνίεζεο πξσηνηχπσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

 Δπελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή θαη 
ππεξεζηψλ.  

 Δπελδπηηθά ζρέδηα  γηα αγνξά θαη εγθαηάζηαζε λέσλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ απηνκαηνπνίεζεο 
δηαδηθαζηψλ θαη κεραλνξγάλσζεο απνζεθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαγθαίνπ ινγηζκηθνχ γηα 
ηελ δεκηνπξγία επέθηαζε ή/θαη αλάπηπμε ζηνλ ρψξν ηνπ βηνκεραλνζηαζίνπ ζην πιαίζην ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.  

 Δπελδπηηθά ζρέδηα ίδξπζεο ή επέθηαζεο βηνκεραληθψλ ή βηνηερληθψλ κνλάδσλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ αλαισζεί ζηελ Διιάδα, γηα παξαγσγή 
πξψησλ πιψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ απφ απηά.  

 Δπελδπηηθά ζρέδηα πινπνίεζεο νινθιεξσκέλνπ πνιπεηνχο (2-5 εηψλ) επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θνξέσλ 
(γηα ηνπο νπνίνπο έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηε ζχζηαζή ηνπο) ησλ κεηαπνηεηηθψλ θαη κεηαιιεπηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ ειαρίζηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 3.000.000 ΔΤΡΧ, θαη επηρεηξήζεσλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ 
ειάρηζηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 1.500.000 ΔΤΡΧ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηερλνινγηθφ, δηνηθεηηθφ, 
νξγαλσηηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ εθζπγρξνληζκφ θαη αλάπηπμε, θαζψο θαη ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο 
θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε έλα ε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπ επφκελνπο ζηφρνπο: 

Πεγή : www.ypan.gr 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4  -   ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΔΑ 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 
Γ/Ζ ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ  
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΞ   

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ  Ν. 3299/2004 ΑΠΟ ΔΝΑΡΞΗ 
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΧ 30/6/2007 (α΄θάζε) 

   

Καηά Πεξηθέξεηα θαη Φνξέα Έληαμεο      
(Φνξείο Γηαρείξηζεο ΤΠΟΗΟ θαη ΓΗΑ)      

 ΣΟΜΔΑ  ΠΟΑ   ΑΙΣΗΔΧΝ  ΠΟΑ  ΔΓΚΡΙΔΧΝ   

  ΑΡΙΘΜΟ
 

ΔΠΔΝΓ. 
ΥΔΓΙΧ

Ν   

ΤΦΟ 
ΔΠΔΝΓΤΗ  

€ 

ΤΦΟ 
ΔΝΙΥΤΗ  

€ 

ΑΡΙΘΜ
Ο 

ΔΠΔΝΓ
. 

ΥΔΓΙ
ΧΝ   

ΤΦΟ 
ΔΠΔΝΓΤΗ 

€   

ΤΦΟ 
ΔΝΙΥΤΗ 

€  

ΝΔΔ 
ΘΔΔΙ

 
ΔΡΓΑ
ΙΑ  

ΑΣΣΗΚΖ ΤΠΟΗΟ 205 1.295.890.964 444.829.473 154 776.823.240 255.180.657 2.245 

 ΓΗΑ 61 63.012.025,00 23.742.644,00 30 30.480.534 10.940.185 131 

 ΤΝΟΛΟ  266 1.358.902.989 468.572.117 184 807.303.774 266.120.842 2.376 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ 

ΘΡΑΚΖ 

ΤΠΟΗΟ 57 440.329.377 214.020.557 46 257.936.675 125.919.096 506 

 ΓΗΑ 265,00 268.623.052,00 143.093.908,00 236 233.811.113 123.778.034 791 

 ΤΝΟΛΟ  322 708.952.429 357.114.465 282 491.747.788 249.697.130 1.297 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΤΠΟΗΟ 216 978.686.426 417.173.964 173 719.397.769 292.732.244 1.781 

 ΓΗΑ 402,00 600.400.450,00 264.085.323,00 348 435.090.307 185.353.878 1.857 

 ΤΝΟΛΟ  618 1.579.086.876 681.259.287 521 1.154.488.076 478.086.122 3.638 

ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΤΠΟΗΟ 32 160.698.624 76.854.882 28 130.619.160 61.563.748 283 

 ΓΗΑ 98,00 101.710.049,00 47.966.273,00 90 88.001.183 40.530.489 297 

 ΤΝΟΛΟ  130 262.408.673 124.821.155 118 218.620.343 102.094.237 580 

ΘΔΑΛΗΑ ΤΠΟΗΟ 70 270.049.266 113.865.830 53 197.424.109 77.011.022 556 

 ΓΗΑ 330,00 304.753.930,00 126.955.385,00 318 256.142.080 105.577.058 924 

 ΤΝΟΛΟ  400 574.803.196 240.821.215 371 453.566.189 182.588.080 1.480 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΟΗΟ 102 626.695.107 228.166.131 88 486.217.203 162.297.762 802 

 ΓΗΑ 169,00 171.867.211,00 63.400.390,00 149 141.938.660 51.415.143 634 

 ΤΝΟΛΟ  271 798.562.318 291.566.521 237 628.155.863 213.712.905 1.436 

ΖΠΔΗΡΟΤ ΤΠΟΗΟ 33 163.690.961 83.005.753 25 115.755.481 56.094.981 201 

 ΓΗΑ 254,00 242.978.450,00 122.472.967,00 224 173.143.013 86.064.453 714 

 ΤΝΟΛΟ  287 406.669.411 205.478.720 249 288.898.494 142.159.434 915 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ
Τ 

ΤΠΟΗΟ 96 816.644.619 366.745.320 80 599.629.132 257.400.737 1.239 

 ΓΗΑ 220,00 178.605.216,00 77.428.232,00 200 145.490.399 62.728.625 385 

 ΤΝΟΛΟ  316 995.249.835 444.173.552 280 745.119.531 320.129.362 1.624 
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ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΟΗΟ 69 409.813.723 184.772.109 54 306.295.200 131.834.180 612 

 ΓΗΑ 266,00 183.199.283,00 86.349.849,00 238 154.959.604 72.207.068 490 

 ΤΝΟΛΟ  335 593.013.006 271.121.958 292 461.254.804 204.041.248 1.102 

ΚΡΖΣΖ ΤΠΟΗΟ 137 929.805.791 341.505.255 97 624.323.126 223.954.417 1.316 

 ΓΗΑ 614,00 518.843.373,00 197.455.023,00 573 418.176.972 158.443.358 1.153 

 ΤΝΟΛΟ  751 1.448.649.164 538.960.278 670 1.042.500.098 382.397.775 2.469 

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΤΠΟΗΟ 48 303.527.187 130.068.246 44 249.216.096 105.193.808 428 

 ΓΗΑ 100,00 105.325.638,00 48.824.440,00 86 74.929.471 34.664.163 139 

 ΤΝΟΛΟ  148 408.852.825 178.892.686 130 324.145.567 139.857.971 567 

ΒΟΡΔΗΟΤ 
ΑΗΓΑΗΟΤ  

ΤΠΟΗΟ 17 136.329.532 74.712.545 15 79.132.842 43.225.164 112 

 ΓΗΑ 100,00 90.456.309,00 49.124.764,00 86 68.296.198 36.343.428 402 

 ΤΝΟΛΟ  117 226.785.841 123.837.309 101 147.429.040 79.568.592 514 

ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΤΠΟΗΟ 144 1.434.911.684 711.768.295 124 1.106.957.963 492.860.079 2.092 

 ΓΗΑ 123,00 143.142.706,00 70.717.646,00 111 111.988.433 55.346.172 276 

 ΤΝΟΛΟ  267 1.578.054.390 782.485.941 235 1.218.946.396 548.206.251 2.368 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΗΟ 
ΚΑΗ ΓΗΑ 

ΤΠΟΗΟ 1.226 7.967.073.261 3.387.488.361 981 5.649.727.997 2.285.267.895 12.173 

 ΓΗΑ 3.002,00 2.972.917.692,
00 

1.321.616.844,0
0 

2.689,0
0 

2.332.447.967,00 1.023.392.054,
00 

8.193,
00 

 ΤΝΟΛΟ  4.228 10.939.990.953 4.709.105.205 3.670 7.982.175.964 3.308.659.949 20.366 

Πεγή : www.mnec.gr 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5   -   ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΜΔΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 
Γ/Ζ ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ  
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΞ   

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ  Ν. 3299/2004 ΑΠΟ ΔΝΑΡΞΗ 
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΧ 30/6/2007 (α΄θάζε) 

   

Καηά Πεξηθέξεηα θαη Σνκέα Γξαζηεξηόηεηαο      
(Φνξείο Γηαρείξηζεο ΤΠΟΗΟ θαη ΓΗΑ)      

 ΣΟΜΔΑ  ΠΟΑ   ΑΙΣΗΔΧΝ  ΠΟΑ  ΔΓΚΡΙΔΧΝ   

  ΑΡΙΘΜΟ
 

ΔΠΔΝΓ. 
ΥΔΓΙΧ

Ν   

ΤΦΟ 
ΔΠΔΝΓΤΗ  

€ 

ΤΦΟ 
ΔΝΙΥΤΗ  

€ 

ΑΡΙΘΜ
Ο 

ΔΠΔΝΓ
. 

ΥΔΓΙ
ΧΝ   

ΤΦΟ 
ΔΠΔΝΓΤΗ 

€   

ΤΦΟ 
ΔΝΙΥΤΗ 

€  

ΝΔΔ 
ΘΔΔΙ

 
ΔΡΓΑ
ΙΑ  

ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΤΣΔΡΟΓ
ΔΝΖ 

32 94.995.007 30.880.128 17 63.706.527 20.922.797 88 

 ΠΡΧΣΟΓΔΝ
Ζ 

2 1.818.228 428.572 1 1.580.000 363.400 10 

 ΣΟΤΡΗΜΟ  47 198.647.470 67.401.705 30 99.571.142 32.557.946 286 

 ΤΠΖΡΔΗΔ 185 1.063.442.284 369.861.712 136 642.446.105 212.276.699 1.992 

 ΤΝΟΛΟ  266 1.358.902.989 468.572.117 184 807.303.774 266.120.842 2.376 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ 

ΘΡΑΚΖ 

ΓΔΤΣΔΡΟΓ
ΔΝΖ 

236 581.595.265 289.683.882 209 392.832.969 198.538.723 1.065 

 ΠΡΧΣΟΓΔΝ
Ζ 

35 31.766.465 16.465.165 29 26.217.641 13.112.824 45 

 ΣΟΤΡΗΜΟ  35 64.137.798 34.891.611 32 50.399.827 26.727.541 110 

 ΤΠΖΡΔΗΔ 16 31.452.901 16.073.806 12 22.297.351 11.318.043 77 

 ΤΝΟΛΟ  322 708.952.429 357.114.464 282 491.747.788 249.697.131 1.297 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΓΔΤΣΔΡΟΓ
ΔΝΖ 

348 731.511.030 335.106.049 302 562.281.890 244.701.069 2.102 

 ΠΡΧΣΟΓΔΝ
Ζ 

22 17.920.274 8.104.016 19 13.875.800 6.325.670 59 

 ΣΟΤΡΗΜΟ  108 427.283.395 183.716.897 97 310.748.467 130.036.372 698 

 ΤΠΖΡΔΗΔ 140 402.372.177 154.332.324 103 267.581.919 97.023.011 779 

 ΤΝΟΛΟ  618 1.579.086.876 681.259.286 521 1.154.488.076 478.086.122 3.638 

ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΓΔΤΣΔΡΟΓ
ΔΝΖ 

81 179.983.185 85.144.286 77 160.966.539 74.577.027 374 

 ΠΡΧΣΟΓΔΝ
Ζ 

8 7.746.917 3.896.708 7 6.570.432 3.118.966 19 

 ΣΟΤΡΗΜΟ  30 66.234.190 31.893.974 27 47.059.255 22.579.918 144 

 ΤΠΖΡΔΗΔ 11 8.444.381 3.886.186 7 4.024.117 1.818.326 43 

 ΤΝΟΛΟ  130 262.408.673 124.821.154 118 218.620.343 102.094.237 580 
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ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΓ

ΔΝΖ 
251 284.556.407 119.756.763 237 231.262.785 94.657.454 672 

 ΠΡΧΣΟΓΔΝ

Ζ 

5 3.388.267 1.507.278 5 3.025.000 1.351.250 4 

 ΣΟΤΡΗΜΟ  96 157.865.447 64.887.539 91 125.871.885 51.102.949 490 

 ΤΠΖΡΔΗΔ 48 128.993.076 54.669.634 38 93.406.519 35.476.427 314 

 ΤΝΟΛΟ  400 574.803.197 240.821.214 371 453.566.189 182.588.080 1.480 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΟΓ
ΔΝΖ 

187 536.351.795 189.074.741 168 422.772.917 139.076.231 979 

 ΠΡΧΣΟΓΔΝ
Ζ 

11 8.379.014 3.430.279 8 6.932.000 2.454.700 19 

 ΣΟΤΡΗΜΟ  41 112.658.544 41.985.156 35 86.549.045 30.997.404 213 

 ΤΠΖΡΔΗΔ 32 141.172.965 57.076.344 26 111.901.901 41.184.570 225 

 ΤΝΟΛΟ  271 798.562.318 291.566.520 237 628.155.863 213.712.905 1.436 

ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΓ
ΔΝΖ 

161 195.269.492 99.180.817 142 135.993.553 66.746.573 502 

 ΠΡΧΣΟΓΔΝ
Ζ 

52 43.398.043 19.976.096 45 30.425.603 13.788.372 84 

 ΣΟΤΡΗΜΟ  52 123.026.534 62.649.098 47 95.617.559 47.467.134 228 

 ΤΠΖΡΔΗΔ 22 44.975.343 23.672.709 15 26.861.779 14.157.355 101 

 ΤΝΟΛΟ  287 406.669.412 205.478.720 249 288.898.494 142.159.434 915 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ
Τ 

ΓΔΤΣΔΡΟΓ
ΔΝΖ 

189 344.145.952 144.780.405 167 187.228.824 72.467.002 330 

 ΠΡΧΣΟΓΔΝ
Ζ 

20 20.307.802 5.726.405 16 17.510.916 6.862.003 35 

 ΣΟΤΡΗΜΟ  95 609.396.231 284.733.342 89 529.379.939 236.472.664 1.213 

 ΤΠΖΡΔΗΔ 12 21.399.851 8.933.401 8 10.999.853 4.327.692 46 

 ΤΝΟΛΟ  316 995.249.836 444.173.553 280 745.119.532 320.129.361 1.624 

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΟΓ
ΔΝΖ 

257 368.755.255 167.894.747 226 293.775.053 129.190.558 703 

 ΠΡΧΣΟΓΔΝ
Ζ 

13 22.598.228 11.029.868 13 20.199.655 9.253.488 96 

 ΣΟΤΡΗΜΟ  38 132.279.818 60.728.518 35 98.096.780 44.219.878 215 

 ΤΠΖΡΔΗΔ 27 69.379.706 31.468.826 18 49.183.316 21.377.324 88 

 ΤΝΟΛΟ  335 593.013.007 271.121.959 292 461.254.804 204.041.248 1.102 

ΚΡΖΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΓ
ΔΝΖ 

408 365.593.851 134.336.657 376 279.275.483 101.910.711 892 

 ΠΡΧΣΟΓΔΝ
Ζ 

39 35.401.042 13.239.283 36 28.653.500 10.760.400 126 

 ΣΟΤΡΗΜΟ  245 921.045.666 339.432.165 227 675.160.962 246.410.894 1.193 

 ΤΠΖΡΔΗΔ 59 126.608.605 51.952.175 31 59.410.153 23.315.770 258 

 ΤΝΟΛΟ  751 1.448.649.164 538.960.280 670 1.042.500.098 382.397.775 2.469 

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΓΔΤΣΔΡΟΓ
ΔΝΖ 

19 16.682.333 6.949.032 18 13.471.667 5.558.812 60 

 ΠΡΧΣΟΓΔΝ
Ζ 

1 1.569.205 627.682 1 1.310.000 524.000 4 

 ΣΟΤΡΗΜΟ  122 368.032.137 160.938.311 107 291.222.632 125.204.652 492 

 ΤΠΖΡΔΗΔ 6 22.569.149 10.377.660 4 18.141.268 8.570.507 11 

 ΤΝΟΛΟ  148 408.852.824 178.892.685 130 324.145.567 139.857.971 567 

ΒΟΡΔΗΟΤ 
ΑΗΓΑΗΟΤ  

ΓΔΤΣΔΡΟΓ
ΔΝΖ 

49 43.744.735 23.758.464 42 28.443.955 14.707.125 278 

 ΠΡΧΣΟΓΔΝ
Ζ 

6 4.185.245 2.240.268 5 2.579.844 1.367.038 5 

 ΣΟΤΡΗΜΟ  52 166.568.845 91.093.721 45 107.250.290 58.586.721 215 

 ΤΠΖΡΔΗΔ 10 12.287.014 6.744.857 9 9.154.951 4.907.708 16 

 ΤΝΟΛΟ  117 226.785.839 123.837.310 101 147.429.040 79.568.592 514 
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ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΓ

ΔΝΖ 
37 93.651.733 39.237.203 30 69.525.513 22.164.410 127 

 ΠΡΧΣΟΓΔΝ
Ζ 

3 3.332.960 1.472.629 2 1.498.589 599.436 1 

 ΣΟΤΡΗΜΟ  214 1.451.385.599 726.570.325 195 1.132.500.601 517.856.985 2.216 

 ΤΠΖΡΔΗΔ 13 29.684.097 15.205.786 8 15.421.693 7.585.420 24 

 ΤΝΟΛΟ  267 1.578.054.389 782.485.943 235 1.218.946.396 548.206.251 2.368 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΗΟ 
ΚΑΗ ΓΗΑ 

ΓΔΤΣΔΡΟΓ
ΔΝΖ 

2.255 3.836.836.040 1.665.783.174 2.011 2.841.537.675 1.185.218.492 8.172 

 ΠΡΧΣΟΓΔΝ
Ζ 

217 201.811.690 88.144.249 187 160.378.980 69.881.547 507 

 ΣΟΤΡΗΜΟ  1.175 4.798.561.674 2.150.922.362 1.057 3.649.428.384 1.570.221.058 7.713 

 ΤΠΖΡΔΗΔ 581 2.102.781.549 804.255.420 415 1.330.830.925 483.338.852 3.974 

 ΤΝΟΛΟ  4.228 10.939.990.953 4.709.105.205 3.670 7.982.175.964 3.308.659.949 20.366 

Πεγή : www.mnec.gr 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6   -   ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΡΗΘΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔ ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΣΕΗΡΟ) ΑΠΟ  

2,5 εθ. ΔΤΡΧ ΔΧ 50 εθ.  ΔΤΡΧ, Δ ΓΗΦΖΦΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΑΚΟΓ03, ΓΗΑ ΣΟ 

ΤΝΟΛΟ ΣΖ ΥΧΡΑ (ΔΣΟ 2004) 

 

ΣΑΚ
ΟΓ03 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΛΑΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΑΡ. 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΠΟΟΣΟ 

01 Γεσξγία, θηελνηξνθία, ζήξα θαη ζπλαθείο βνεζεηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο 

85 0,84% 

05 Αιηεία, ηρζπνθαιιηέξγεηα θαη ζπλαθείο βνεζεηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο  

35 0,35% 

10 Δμφξπμε άλζξαθα θαη ιηγλίηε· εμφξπμε ηχξθεο 2 0,02% 

11 Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ· βνεζεηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη 
θπζηθνχ αεξίνπ, κε εμαίξεζε ηηο κειέηεο 

3 0,03% 

13 Δμφξπμε κεηαιιηθψλ κεηαιιεπκάησλ 3 0,03% 

14 Άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο  40 0,40% 

15 Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 487 4,84% 

16 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 3 0,03% 

17 Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 127 1,26% 

18 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο· θαηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ 237 2,35% 

19 Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο· θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδίνπ 
(απνζθεπψλ), ηζαληψλ, εηδψλ ζειινπνηίαο, εηδψλ 
ζαγκαηνπνηίαο θαη ππνδεκάησλ 

27 0,27% 

20 Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη 
θειιφ, εθηφο απφ ηα έπηπια· θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο 
θαη ζπαξηνπιεθηηθήο 

28 0,28% 

21 Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη πξντφλησλ απφ ραξηί 71 0,71% 

22 Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ 
κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο θαη κέζσλ πιεξνθνξηθήο 

178 1,77% 

23 Παξαγσγή νπηάλζξαθα (θσθ), πξντφλησλ δηχιηζεο 
πεηξειαίνπ θαη ππξεληθψλ θαπζίκσλ 

6 0,06% 

24 Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ 169 1,68% 

25 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη 
πιαζηηθέο χιεο 

112 1,11% 

26 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά 217 2,16% 

28 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα 
κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ 

205 2,04% 

29 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ κ.α.θ. 115 1,14% 

30 Καηαζθεπή κεραλψλ γξαθείνπ θαη ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ 

8 0,08% 

31 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ κ.α.θ. 58 0,58% 

32 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ ξαδηνθσλίαο, 
ηειεφξαζεο θαη επηθνηλσληψλ 

12 0,12% 

33 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ νξγάλσλ, νξγάλσλ αθξηβείαο θαη 
νπηηθψλ νξγάλσλ, θαηαζθεπή ξνινγηψλ θάζε είδνπο 

19 0,19% 
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34 Καηαζθεπή απηνθηλήησλ νρεκάησλ· θαηαζθεπή 

ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 
21 0,21% 

35 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 30 0,30% 

36 Καηαζθεπή επίπισλ· ινηπέο βηνκεραλίεο κ.α.θ. 98 0,97% 

27 Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ 44 0,44% 

37 Αλαθχθισζε 7 0,07% 

40 Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη 
δεζηνχ λεξνχ 

18 0,18% 

41 πιινγή, θαζαξηζκφο θαη δηαλνκή λεξνχ 17 0,17% 

45 Καηαζθεπέο 776 7,71% 

50 Δκπφξην, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή απηνθηλήησλ νρεκάησλ 
θαη κνηνζπθιεηψλ·  

776 7,71% 

51 Υνλδξηθφ εκπφξην θαη εκπφξην κε πξνκήζεηα, εθηφο απφ ην 
εκπφξην απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 

3540 35,17% 

52 Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην απηνθηλήησλ 
νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ· επηζθεπή εηδψλ αηνκηθήο θαη 
νηθηαθήο ρξήζεο 

660 6,56% 

55 Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα 312 3,10% 

60 Υεξζαίεο κεηαθνξέο. Μεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ 146 1,45% 

61 Τδάηηλεο κεηαθνξέο 72 0,72% 

62 Δλαέξηεο κεηαθνξέο 30 0,30% 

63 Βνεζεηηθέο θαη ζπλαθείο πξνο ηηο κεηαθνξέο 
δξαζηεξηφηεηεο· δξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ 

266 2,64% 

64 Σαρπδξνκεία θαη ηειεπηθνηλσλίεο 68 0,68% 

65 Δλδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, κε εμαίξεζε ηηο 
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηα ηακεία ζπληάμεσλ 

42 0,42% 

66 Αζθαιίζεηο θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, εθηφο απφ ηελ 
ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 

5 0,05% 

67 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελδηάκεζσλ 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ 

24 0,24% 

70 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε αθίλεηε πεξηνπζία 32 0,32% 

71 Δθκίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ρσξίο ρεηξηζηή· 
εθκίζζσζε εηδψλ αηνκηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο 

34 0,34% 

72 Πιεξνθνξηθή θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 80 0,79% 

73 Έξεπλα θαη αλάπηπμε 27 0,27% 

74 Άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 432 4,29% 

75 Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα· ππνρξεσηηθή θνηλσληθή 
αζθάιηζε 

26 0,26% 

80 Δθπαίδεπζε 21 0,21% 

85 Τγεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα 21 0,21% 

90 Γηάζεζε ιπκάησλ θαη απνξξηκκάησλ· πγηεηλή θαη παξφκνηεο 
δξαζηεξηφηεηεο 

15 0,15% 

91 Γξαζηεξηφηεηεο νξγαλψζεσλ κε κέιε κ.α.θ. 45 0,45% 

92 Φπραγσγηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 118 1,17% 

93 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 15 0,15% 

0 Αγλσζηνο Κιάδνο 1 0,01% 

ΤΝΟΛΑ  :  10.066 100,00% 

Πεγή : Δ..Τ.Δ. Σκήκα Μεηξψνπ Δπηρεηξήζεσλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7   -   ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΠΗΝΑΚΑ  ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ                                                                      
 

 ΓΔΙΚΣΔ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ  
 I. ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ  

  Γεληθή Ρεπζηφηεηα Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 
  Άκεζε Ρεπζηφηεηα (Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ - Απνζέκαηα ) / Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

  Γηαζέζηκα Βξνο βξαρππξφζεζκεο 
Απαηηήζεηο 

Γηαζέζηκα / Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

  Γηαζέζηκα πξνο Κπθινθνξνχλ 
Δλεξγεηηθφ 

Γηαζέζηκα / Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 

  Λεηηνπξγηθή Σακεηαθή Ρνή πξνο 
Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο(ΜΟ) 

Λεηηνπξγηθή Σακεηαθή Ρνή / Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο (ΜΟ δηεηίαο) 

  Λεηηνπξγηθή Σακεηαθή Ρνή πξνο 
Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

Λεηηνπξγηθή Σακεηαθή Ρνή / Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

  Γείθηεο Ρεπζηφηεηαο [(Απαηηήζεηο x Ζκέξεο Απαηηήζεσλ) + (Απνζέκαηα x Ζκέξεο Απνζεκάησλ)] / 
Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 

 II. ΑΠΑΙΣΗΔΙ  

  Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα 
Απαηηήζεσλ(MO) 

Πσιήζεηο / Απαηηήζεηο (ΜΟ δηεηίαο) 

  Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ Πσιήζεηο / Απαηηήζεηο 

  Ζκέξεο Απαηηήζεσλ Απαηηήζεηο / (Πσιήζεηο / 360) 
  Ζκέξεο Απαηηήζεσλ(MO) Απαηηήζεηο (ΜΟ δηεηίαο) / (Πσιήζεηο / 360) 
 III. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ  

  Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απνζεκάησλ Κφζηνο Πσιεζέλησλ / Απνζέκαηα 
  Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα 

Απνζεκάησλ(MO) 
Κφζηνο Πσιεζέλησλ / Απνζέκαηα (ΜΟ δηεηίαο) 

  Ζκέξεο Απνζεκάησλ Απνζέκαηα / (Κφζηνο Πσιεζέλησλ/360) 
  Ζκέξεο Απνζεκάησλ(MO) Απνζέκαηα (ΜΟ δηεηίαο) / (Κφζηνο Πσιεζέλησλ/360) 
 IV. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ  

  Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Πξνκεζεπηψλ Πξνκεζεπηέο / (Κφζηνο Πσιεζέλησλ - Δλζσκαησκέλεο Απνζβέζεηο + Απνζέκαηα 
Λήμεο - Απνζέκαηα Έλαξμεο) 

  Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα 
Πξνκεζεπηψλ(MO) 

Πξνκεζεπηέο (MO δηεηίαο) / (Κφζηνο Πσιεζέλησλ - Δλζσκαησκέλεο Απνζβέζεηο + 
Απνζέκαηα Λήμεο - Απνζέκαηα Έλαξμεο) 

  Ζκέξεο Πίζησζεο απφ Πξνκεζεπηέο (Κφζηνο Πσιεζέλησλ - Δλζσκαησκέλεο Απνζβέζεηο + Απνζέκαηα Λήμεο - 
Απνζέκαηα Έλαξμεο) / Πξνκεζεπηέο x 360 

 V. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ  

  Γηάξθεηα Λεηηνπξγηθνχ Κχθινπ Ζκέξεο Απαηηήζεσλ + Ζκέξεο Απνζεκάησλ 
  Γηάξθεηα Δκπνξηθνχ Κχθινπ Ζκέξεο Απαηηήζεσλ + Ζκέξεο Απνζεκάησλ - Ζκέξεο Τπνρξεψζεσλ 

 ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΚΑΙ ΦΔΡΔΓΓΤΟΣΗΣΑ 
 πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο πξνο Ίδηα 

Κεθάιαηα 
πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο / Ίδηα Κεθάιαηα 

 πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο πξνο πλνιηθά 
Κεθάιαηα 

πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο / πλνιηθφ Δλεξγεηηθφ 

 Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο πξνο Ίδηα 
Κεθάιαηα 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο / Ίδηα Κεθάιαηα 

 Ίδηα Κεθάιαηα πξνο πλνιηθέο 
Τπνρξεψζεηο 

Ίδηα Κεθάιαηα / πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο 

 Πάγην Δλεξγεηηθφ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα Πάγην Δλεξγεηηθφ / Ίδηα Κεθάιαηα 
 Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο πξνο 

πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο 
Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο / πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο 

 Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο πξνο 
Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο / Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 

 Κάιπςε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ 
(Λεηηνπξγηθά Κέξδε) 

Κέξδε Πξν Σφθσλ, Φφξσλ θαη Απνζβέζεσλ (ΚΠΣΦΑ) / Υξεσζηηθνί Σφθνη 
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 Κάιπςε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ 

(Σακεηαθέο Ρνέο) 
Λεηηνπξγηθή Σακεηαθή Ρνή / Υξεσζηηθνί Σφθνη 

 Λεηηνπξγηθή Σακεηαθή Ρνή πξνο πλνιηθέο 
Τπνρξεψζεηο 

Λεηηνπξγηθή Σακεηαθή Ρνή / πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο 

 Μφριεπζε Κεθαιαίνπ Κίλεζεο Βξαρππξφζεζκεο Σξαπεδηθέο Τπνρξεψζεηο / Απνζέκαηα + Απαηηήζεηο - 
(Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο - Βξαρππξφζεζκεο Σξαπεδηθέο Τπνρξεψζεηο) 

 Πξαγκαηηθφ Κφζηνο Γαλεηζκνχ Υξεσζηηθνί Σφθνη / Βξαρππξφζεζκεο Σξαπεδηθέο Τπνρξεψζεηο 

 Γείθηεο Δπαλεπέλδπζεο 1- (Μεξίζκαηα Υξήζεο / Καζαξά Κέξδε πξνο Γηάζεζε) 

 ΑΠΟΓΟΗ ΔΠΔΝΓΤΜΔΝΧΝ 
ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 

 

 Απφδνζε πλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ Πξν 
Φφξσλ 

Κέξδε Πξν Φφξσλ / πλνιηθφ Δλεξγεηηθφ 

 Απφδνζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Πξν Φφξσλ Κέξδε Πξν Φφξσλ / Ίδηα Κεθάιαηα 

 Απφδνζε Μέζνπ πλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ 
Πξν Φφξσλ 

Κέξδε Πξν Φφξσλ / πλνιηθφ Δλεξγεηηθφ (ΜΟ δηεηίαο) 

 Απφδνζε Μέζσλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Πξν 
Φφξσλ 

Κέξδε Πξν Φφξσλ / Ίδηα Κεθάιαηα (ΜΟ δηεηίαο) 

 Απφδνζε πλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ Μεηά 
Φφξσλ 

Κέξδε Μεηά Φφξσλ / πλνιηθφ Δλεξγεηηθφ 

 Απφδνζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Μεηά Φφξσλ Κέξδε Μεηά Φφξσλ / Ίδηα Κεθάιαηα 

 Απφδνζε Μέζνπ πλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ 
Μεηά Φφξσλ 

Κέξδε Μεηά Φφξσλ / πλνιηθφ Δλεξγεηηθφ (ΜΟ δηεηίαο) 

 Απφδνζε Μέζσλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Μεηά 
Φφξσλ 

Κέξδε Μεηά Φφξσλ / Ίδηα Κεθάιαηα (ΜΟ δηεηίαο) 

 Απφδνζε Μαθξνπξφζεζκσλ Κεθαιαίσλ Κέξδε Πξν Φφξσλ / (Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο + Ίδηα Κεθάιαηα) 
 Υξεκαηννηθνλνκηθή Μφριεπζε Απφδνζε Μαθξνπξφζεζκσλ Κεθαιαίσλ / Απφδνζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 Απφδνζε Λεηηνπξγηθψλ ηνηρείσλ 
Δλεξγεηηθνχ 

Κέξδε Πξν Φφξσλ / Καζαξά Λεηηνπξγηθά Πάγηα ( Καζαξά Λεηηνπξγηθά Πάγηα = 
Σπλνιν Αθηλεηνπνηήζεσλ + Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο - Λνηπέο 
Μαθξνπξόζεζκεο Υπνρξεώζεηο - Πξνβιέςεηο γηα Κηλδύλνπο θαη Έμνδα) 

 Απφδνζε Δπελδπκέλσλ Κεθαιαίσλ Κέξδε Πξν Φφξσλ / Δπελδπκέλα Κεθάιαηα (Επελδπκέλα Κεθάιαηα = Κεθάιαην 
Κίλεζεο + Καζαξά Λεηηνπξγηθά Πάγηα) 

 Απφδνζε Απαζρνινχκελσλ Κεθαιαίσλ Κέξδε Πξν Φφξσλ / Απαζρνινχκελα Κεθάιαηα (Απαζρνινύκελα Κεθάιαηα = 
Επελδπκέλα Κεθάιαηα + Δηαζέζηκα + Σπκκεηνρέο) 

 Ρπζκφο Γηαηεξίζηκεο Αλάπηπμεο Απφδνζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ x Γείθηεο Δπαλεπέλδπζεο 

 Αλάιπζε Απφδνζεο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Φνξνινγηθή επηβάξπλζε x Υξεκαηννηθνλνκηθή επηβάξπλζε x Λεηηνπξγηθφ 
πεξηζψξην x Κπθινθνξία ελεξγεηηθνχ x Κεθαιαηαθή δηάξζξσζε 

  Φνξνινγηθή Επηβάξπλζε Κέξδε Μεηά Φφξσλ / Κέξδε Πξν Φφξσλ  
  Φξεκαηννηθνλνκηθή Επηβάξπλζε Κέξδε Πξν Φφξσλ / Κέξδε Πξν Σφθσλ θαη Φφξσλ  
  Πεξηζώξην Λεηηνπξγηθνύ Κέξδνπο Κέξδε Πξν Σφθσλ θαη Φφξσλ / Πσιήζεηο 
  Κπθινθνξηαθή Ταρύηεηα Ελεξγεηηθνύ Πσιήζεηο / πλνιηθφ Δλεξγεηηθφ 
  Κεθαιαηαθή Δηάξζξσζε πλνιηθφ Δλεξγεηηθφ / Ίδηα Κεθάιαηα 

 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ  
 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Γηαζεζίκσλ Πσιήζεηο / Γηαζέζηκα 
 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ Πσιήζεηο / Απαηηήζεηο 

 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απνζεκάησλ Πσιήζεηο / Απνζέκαηα 
 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Κεθαιαίνπ 

Κίλεζεο 
Πσιήζεηο / Κεθάιαην Κίλεζεο 

 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Πάγηνπ 
Δλεξγεηηθνχ 

Πσιήζεηο / Πάγην Δλεξγεηηθφ 

 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Δπελδπκέλσλ 
Κεθαιαίσλ 

Πσιήζεηο / Δπελδπκέλα Κεθάιαηα 

 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απαζρνινχκελσλ 
Κεθαιαίσλ 

Πσιήζεηο / Απαζρνινχκελα Κεθάιαηα 

 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα πλνιηθνχ 
Δλεξγεηηθνχ 

Πσιήζεηο / πλνιηθφ Δλεξγεηηθφ 

 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα 
Βξαρππξφζεζκσλ Τπνρξεψζεσλ 

Πσιήζεηο / Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 
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 ΠΔΡΙΘΧΡΙΑ ΚΔΡΓΟΤ  
 Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο Μηθηφ Κέξδνο / Πσιήζεηο 
 Πεξηζψξην ΚΠΦΣ Κέξδε Πξν Σφθσλ θαη Φφξσλ ΚΠΣΦ / Πσιήζεηο 

 Πεξηζψξην ΚΠΦΣΑ Κέξδε Πξν Σφθσλ, Φφξσλ θαη Απνζβέζεσλ ΚΠΣΦΑ / Πσιήζεηο 
 Πεξηζψξην Λεηηνπξγηθνχ Κέξδνπο Οιηθά Απνηειέζκαηα / Πσιήζεηο 

 Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο (Πξν 
Φφξσλ) 

Κέξδε Πξν Φφξσλ ΚΠΦ / Πσιήζεηο 

 Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο (Μεηά 
Φφξσλ) 

Κέξδε Μεηά Φφξσλ / Πσιήζεηο 

 Πεξηζψξην Λεηηνπξγηθήο Σακεηαθήο Ρνήο Λεηηνπξγηθή Σακεηαθή Ρνή / Πσιήζεηο 

Πεγή : www.hellastat.gr 
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ΓΙΚΣΤΑΚΟΙ ΣΟΠΟΙ 

 

 www.hba.gr 

 www.statistics.gr 

 www.icap.gr 

 www.hellastat.gr 

 www.mnec.gr 

 www.ypan.gr 

 www.eommex.gr 

 www.naftemporiki.gr 

 www.acci.gr 

 www.elke.gr 

 www.capital.gr 

 www.ependyseis.gr 

 www.ggea.gr 

 www.3kps.gr 

 www.hellaskps.gr 

 www.tempme.gr 

 www.antagonisikotita.gr 

 www.alphaleasing.gr 

 www.factoring.gr 

 www.wikipedia.org 

 www.disabled.gr 
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http://www.icap.gr/
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http://www.eommex.gr/
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http://www.ependyseis.gr/
http://www.ggea.gr/
http://www.3kps.gr/
http://www.hellaskps.gr/
http://www.tempme.gr/
http://www.antagonisikotita.gr/
http://www.alphaleasing.gr/
http://www.factoring.gr/
http://www.wikipedia.org/
http://www.disabled.gr/


 

   
                              ΣΔΦΑΝΟ Γ. ΚΡΗΚΔΛΖ 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

 

 - 174 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


