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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο εμαεηίαο, νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο έρνπλ 

ππνζηεί κηα ξαγδαία κεηάιιαμε, φρη κφλν ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, αιιά θαη ιφγσ 

ησλ επαθφινπζσλ ζπλεπεηψλ ηεο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο θνηλσλίαο. Ωζηφζν, ζηελ 

Διιάδα, αθφκα θαη ζήκεξα πνιιέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ εμαθνινπζνχλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ελεξγά θαη λα απαζρνινχλ πιήζνο εξγαδνκέλσλ, παξ’ φιεο ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ.  Αλ θαη ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ επηρεηξήζεσλ έρεη κεησζεί 

δξακαηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ κηα ηζρπξή δπλακηθή θαη 

απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμή 

ηεο. Παξ’ φια απηά νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ δελ είλαη νη απφιπηα 

θαηάιιειεο θαη βνεζεηηθέο ζηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Οη πνιηηηθέο πνπ 

έρνπλ εθαξκνζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, φρη κφλν δελ ζπλέβαιαλ πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε 

αιιά αληίζεηα έζεζαλ ζεκαληηθά αληηθίλεηξα θαη εκπφδηα, παξαθσιχνληαο έηζη ηελ 

αλαπηπμηαθή ηνπο πνξεία θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Ζ 

γξαθεηνθξαηία, ηα εκπφδηα θαη νη ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο, ην δπζαλάινγν θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα, ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ε κνλνκεξήο αληηκεηψπηζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηεινχλ κεξηθέο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαη πνπ εκπνδίδνπλ ηελ  νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο ζηε ρψξα καο. Ωζηφζν παξά 

ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ θαη ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο, 

αξθεηέο θαηαθέξλνπλ ζε έλα βαζκφ λα επηβηψλνπλ ζπκβάιινληαο έηζη θαηά ην δπλαηφλ ζηε 

δεκηνπξγία εζληθνχ εηζνδήκαηνο θαη απαζρφιεζεο. 

Ζ επηβίσζε θαη ε αλάπηπμε καο επηρείξεζεο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, αιιά βαζίδεηαη ηδηαίηεξα θαη 

ζην δηθφ ηεο εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ην ζπλζέηνπλ. Οη εξγαδφκελνη 

κηαο επηρείξεζεο, ηα ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφδεη, ε θηινζνθία θαη ν ηχπνο ηνπ κάλαηδκελη, ε 

θνπιηνχξα θαη ε δνκή ηεο νξίδνπλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο, κε αλάινγεο 

επηδξάζεηο ή ζπλέπεηεο ζηελ απνδνηηθφηεηά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Παξάιιεια, ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε, απνηειείηαη απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, λνκηθέο, πνιηηηθέο, δεκνγξαθηθέο θαη ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ 

πεξηβάιινπλ ην ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. πγθεθξηκέλα, ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο  Έλσζεο, ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο είλαη ε έιιεηςε αγνξαζηηθήο δχλακεο εθ κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ, ε έιιεηςε 
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εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο εθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε δπζθνιία πξφζβαζεο ζε 

ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο θαη ε γξαθεηνθξαηία. 

ζν κηθξφηεξν ην κέγεζνο κηαο επηρείξεζεο, ηφζν πην ρακειφο ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο. Ζ 

αδπλακία επέθηαζεο κηαο εηαηξείαο ζε άιιεο αγνξέο πέξαλ ησλ ηνπηθψλ, δελ επηηξέπεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα αλαπηπρζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ, κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχνληαη λα 

εμαζθαιίζνπλ θαη επαξθή ρξεκαηνδφηεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην πεξηνξηζκέλν επίπεδν 

αλάπηπμεο, δε δεκηνπξγεί εκπφδηα κφλν ζην λα εμαζθαιίζνπλ νη επηρεηξήζεηο επαξθή 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ζην λα αμηνπνηήζνπλ άιιεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ρξεκαηηζηήξην ή ηα νκνινγηαθά δάλεηα. Ωο 

ζπλέπεηα, αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο, νη επηρεηξήζεηο δε δηαζέηνπλ κφλν αλεπαξθή ίδηα θεθάιαηα 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο αιιά επίζεο ζπλαληνχλ ζνβαξέο δπζθνιίεο 

θαη εκπφδηα ζηελ άληιεζή ηνπο απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Οη Σξαπεδηθνί Οξγαληζκνί, είλαη 

ιηγφηεξν πξφζπκνη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο, εμαηηίαο ηνπ ζπληνκφηεξνπ βίνπ 

πνπ έρνπλ πιένλ. ηηο πεξηπηψζεηο βέβαηα πνπ απνθαζίδνπλ λα ην θάλνπλ απαηηνχλ σο 

αληάιιαγκα πςειφηεξα επηηφθηα δαλεηζκνχ αιιά θαη κεγαιχηεξεο εγγπήζεηο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ. Οη 

θαηαρξεζηηθνί φξνη ησλ ζπκβάζεσλ δαλεηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα επαρζείο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

νη νπνίεο αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πιένλ 

ζηξαθεί ζηελ αλαδήηεζε ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ έμσ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γεγνλφο πνπ 

ζπλεπάγεηαη πςειφηεξν θφζηνο δαλεηζκνχ γηα απηέο. Σα ηειεπηαία ρξφληα σζηφζν 

ζεκεηψλεηαη κηα ζεκαληηθή ζηξνθή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πξνο ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ, φρη κε κεηξεηά, αιιά κε κηα πιεζψξα ελαιιαθηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ. 

πσο ζα δηαπηζηψζνπκε θαη απφ ηε κειέηε πνπ αθνινπζεί, ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία 

ρξεκαηνδφηεζεο, ηείλνπλ πιένλ λα δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε πην ζχγρξνλεο κεζφδνπο. Οη λένη 

ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο, ραξαθηεξηδφκελνη απφ κεγαιχηεξε επειημία, πξνηηκνχληαη απφ ηηο 

ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα μεθηλήζνπκε κε ηε κειέηε ηφζν ησλ 

παξαδνζηαθψλ φζν θαη ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ρξεκαηνδφηεζεο, δίλνληαο ηαπηφρξνλα 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θαζεκίαο θαη ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα δηαζαθελίζνπκε ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο θαζεκία απφ απηέο 

ελδείθλπηαη ή φρη. Οινθιεξψλνληαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο σο εκπεηξηθφ παξάδεηγκα ηελ 
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εηαηξεία MELLON TECHNOLOGIES AE, ζα δνχκε θαη ζηελ πξάμε ην πψο κηα ζχγρξνλε 

πνιπεζληθή επηρείξεζε πξνζαξκφζηεθε ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ ηεο 

παγθφζκηαο αιιά θαη ηεο Διιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζψο θαη ην πψο επεξεάζηεθαλ νη 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζην νηθνλνκηθφ ηεο πεξηβάιινλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 

1.1 Οξηζκόο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  

 

Ο φξνο «νηθνλνκηθή θξίζε» πεξηγξάθεη ην θαηλφκελν εθείλν θαηά ην νπνίν κηα νηθνλνκία 

δηαθξίλεηαη απφ κηα δηαξθή θαη αηζζεηή πηψζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή 

ησλ δεηθηψλ ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο φπσο είλαη ην επίπεδν απαζρφιεζεο, ην 

εζληθφ πξντφλ, ην επίπεδν ησλ ηηκψλ, ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ θαη ην χςνο ησλ επελδχζεσλ 

(Θεφδσξνπ, 2012). 

 

Κάζε νηθνλνκηθή θξίζε πεγάδεη απφ δηαθνξεηηθά αίηηα, θαζνξίδεηαη θαη επεξεάδεηαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο θαη πνηθίινπο παξάγνληεο, εκθαλίδεηαη κε δηαθνξεηηθή κνξθή θαη 

εθδειψλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ εχξνο θαη έληαζε, σζηφζν φιεο νη θξίζεηο πνπ έρνπλ μεζπάζεη 

θαηά θαηξνχο παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Απηά είλαη ηα εμήο:  

 

 Τςειφ αίζζεκα αβεβαηφηεηαο, θηλδχλνπ θαη αλαζθάιεηαο ζε φιε ηελ αγνξά. 

 Ραγδαίεο κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, θπξίσο αξλεηηθέο. 

 Γηαηαξαρέο ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο ζπλήζνπο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο.  

 πλερήο πξνβνιή θαη έληνλε θξηηηθή ηφζν απφ ηα ηνπηθά φζν θαη απφ ηα δηεζλή Μέζα 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα λα πιεγεί 

ζεκαληηθά ή θαη αλεπαλφξζσηα ε δεκφζηα εηθφλα ηεο ρψξαο πνπ βηψλεη ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε.  

 

Οη επηπηψζεηο απφ ηελ εκθάληζε κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθέο 

ηφζν γηα κηα αλαπηπζζφκελε φζν θαη γηα κηα ήδε αλαπηπγκέλε ρψξα. Μηα νηθνλνκηθή θξίζε 

κπνξεί λα θινλίζεη φινπο ηνπο ηνκείο κηα θνηλσλίαο θαη λα πξνθαιέζεη πνιιαπιά 

πξνβιήκαηα, φπσο ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζε ηξάπεδεο θαη επηρεηξήζεηο, ε δπζθνιία ή αθφκα 

θαη αδπλακία παξνρήο δαλείσλ, ε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηνπ ηδίξνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, νη καδηθέο απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ, ην πςειφ επίπεδν αλεξγίαο θ.α.  

 

 



                                                                                                                                                               Σελίδα  |  5   
 

1.2 Γηεζλήο Οηθνλνκηθή Κξίζε  

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, πνπ αθφκα ζπλερίδεηαη, μεθίλεζε απφ ηελ 

Ακεξηθαληθή νηθνλνκία, ηελ θαξδηά ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Μεηά 

ηελ θαηάξξεπζε ηεο επελδπηηθήο εηαηξείαο Lehman Brothers ζηηο 15 επηεκβξίνπ 2008, ην 

παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα εηζήιζε ζε κηα θάζε έληνλνπ θινληζκνχ θαη 

απνζηαζεξνπνίεζεο, απνζπληνληζκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ αγνξψλ, πξσηνθαλνχο 

ππνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, γεληθεπκέλεο απνζηξνθήο ζηελ αλάιεςε 

θηλδχλνπ θαη απεηιήο ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Ζ θξίζε πέξαζε γξήγνξα 

ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ θαη 

επεξέαζε ην παγθφζκην εκπφξην, ηηο επελδχζεηο, ηελ θαηαλάισζε, ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ην 

βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ θάζε ρψξαο.  

Σα αίηηα ηεο εκθάληζεο θαη αλάπηπμεο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά αιιά θξίζηκν ξφιν έπαημε θπξίσο ν ζπλδπαζκφο ηνπο, ν νπνίνο απνδείρηεθε 

θαηαζηξνθηθφο. Κάπνηα απφ ηα θπξηφηεξα αίηηα ήηαλ ηα εμήο (Υαξδνχβειεο, 2009).  

• Ζ δηεζλήο αληζνξξνπία ζε φ, ηη αθνξά ην δηαθνξεηηθφ βαζκφ απνηακίεπζεο θαη 

επέλδπζεο.  

• Ζ «θνχζθα» ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ ζηηο ΖΠΑ. 

• Ζ ξαγδαία αχμεζε ησλ δαλείσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ. 

• Οη λέεο κνξθέο ηηηινπνηήζεσλ, κε πνιχπινθα δνκεκέλνπο ηίηινπο, ζηνπο νπνίνπο 

νη νίθνη αμηνιφγεζεο παξείραλ πςειέο βαζκνινγήζεηο.  

• Οη ππεξβνιηθά πςειέο ακνηβέο ησλ ζηειερψλ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. 

• Οη ζνβαξέο ειιείςεηο ηνπ επνπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

• Ζ πςειή κφριεπζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  

 

πσο γλσξίδνπκε, ε δηεζλήο απηή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε νδήγεζε ζε άλνδν ησλ 

επηηνθίσλ, ζε ξαγδαία άλνδν ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ζε αλεμέιεγθηε άλνδν ησλ ηηκψλ 

ησλ ηξνθίκσλ απφ ηα κέζα ηνπ 2007 θαη εληάζεθε ηδηαίηεξα θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

2008, κε απνηέιεζκα ηελ έμαξζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη ηελ επηβξάδπλζε ηνπ 

ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ησλ ΖΠΑ.  
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1.2.1 πλέπεηεο ηεο Γηεζλνύο Κξίζεο ζηηο επηρεηξήζεηο  

 

Ζ δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πξνθάιεζε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, πξνθαιψληαο ζνβαξέο θαζπζηεξήζεηο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ξνέο. Ζ 

επηβξάδπλζε απηή πξνθάιεζε ηαπηφρξνλα ηε κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ αγαζψλ, ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. ισλ ησλ εηδψλ νη επηρεηξήζεηο δέρνληαη 

ζπλερψο ηδηαίηεξα έληνλεο πηέζεηο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηέο ηηο λέεο ζπλζήθεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ. ην ηαξαρψδεο απηφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο θξίζεο, νη 

επηρεηξήζεηο έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ιήςεο κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηβηψζνπλ. Οη πην ζπλεζηζκέλεο ηαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ πξνθεηκέλνπ λα κπνπλ ζηε 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο είλαη ην λα κεηψλνπλ ηα θφζηε ηνπο, λα επαλεμεηάδνπλ δηαξθψο ηελ 

εηαηξηθή ηνπο ζηξαηεγηθή, λα πεξηνξίδνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο θαζψο θαη ε αλαδηάξζξσζε θαη 

ε κεηαβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (Ulrich, Rogovsky & Lamotte, 2009).  

ιεο απηέο νη ηαθηηθέο, ιακβάλνληαο κάιηζηα ππ’ φςηλ ηελ έληαζε θαη ηελ πίεζε θάησ απφ 

ηελ νπνία πινπνηνχληαη, έρνπλ ζαθψο επηθέξεη εκθαλείο θαη δπζάξεζηεο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ησλ πεξηπηψζεσλ ζπλέπεηεο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ παγψζεη ή πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηηο 

πξνζιήςεηο θαη πνιιέο είλαη εθείλεο πνπ απνιχνπλ, αθφκα θαη καδηθά, ζεκαληηθφ αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ.  

Δίλαη εκθαλέο φηη ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε άιιαμε ζεκαληηθά θαη πξνο ην ρεηξφηεξν, ηηο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο. Ζ θξίζε απεηιεί ηε 

βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαηαζηξέθνληαο ηελ 

παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθφηεηα (Vergiliel Tüz, 2004). Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο επεξέαζε φισλ 

ησλ εηδψλ ηηο επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη, ην 

κέγεζνο ηνπο ή ηε γεσγξαθηθή ηνπο ηνπνζεζία. Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ, κε ηελ 

αγνξά πξψησλ πιψλ, κε ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ, κε ηελ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα 

δαλεηζκνχ θιπ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξνπλ απνθαζηζηηθά θαη κε ζηξαηεγηθφ ηξφπν θαη 

αληαπνθξίλνληαη λσξίο ζηελ θξίζε ζπλήζσο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο απφ 

εθείλεο πνπ πάζρνπλ απφ παξάιπζε ή αληηδξνχλ ππφ ζπλζήθεο παληθνχ (Branstad, Jackson & 

Banerji, 2009). Μάιηζηα, ην πφζν γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά αληαπνθξίλεηαη κηα 

επηρείξεζε ζηελ θξίζε, επεξεάδεη ηε θήκε ηεο, ηελ αμηνπηζηία ηεο, ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ηελ επίδνζή ηεο ζηελ αγνξά (Calloway & Keen, 1996).  
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Ωζηφζν, κηα θξίζε ηέηνηνπ κεγέζνπο, πνηέ δελ εκθαλίδεηαη μαθληθά. Πάληα έρνπλ πξνεγεζεί 

νξηζκέλα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα. χκθσλα κε ηνπο Calloway θαη Keen, ε έγθαηξε 

αλίρλεπζε ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ελδείμεσλ θαη ε κεζνδεπκέλε πξνεηνηκαζία ή ε πξφιεςε 

είλαη νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο πνπ ζα 

εθαξκφζεη ηειηθά κηα επηρείξεζε. Ζ αλίρλεπζε ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ελδείμεσλ θαη ε γλψζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο πνπ πξφθεηηαη λα επέιζεη θαζψο θαη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ λα απνθαιπθζνχλ θαη άιιεο, θξπθέο ελδείμεηο ηεο θξίζεο, είλαη ν ζηφρνο ηεο 

ζσζηήο πξνεηνηκαζίαο θαη πξφιεςεο έηζη ψζηε κηα επηρείξεζε λα θαηαθέξεη λα ρεηξηζηεί 

απνηειεζκαηηθά ηηο θαηαζηάζεηο θαη λα απνθχγεη ηηο θαηαζηξνθηθέο ηεο ζπλέπεηεο. 

(Calloway & Keen, 1996).  

ε φ,ηη αθνξά ηελ θξίζε ηελ νπνία βηψλνπκε αθφκα θαη ζήκεξα θαη ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή 

αξζξνγξαθία, είρε πξνβιεθζεί επξέσο απφ ηηο αγνξέο ρσξίο φκσο λα είρε πξνβιεθζεί ε 

έληαζε θαη ν βαζκφο κε ηνλ νπνίν εμαπιψζεθε θαη επεξέαζε ηηο αγνξέο (Togni, Cubico & 

Favretto, 2010). Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, φζεο παξαθνινπζνχζαλ ηηο παγθφζκηεο 

εμειίμεηο, είραλ ην ζρεηηθφ ρξφλν λα πξνεηνηκαζηνχλ. Δπηπιένλ, νη επηρεηξεκαηίεο θαη ηα 

ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ είραλ αληηκεησπίζεη μαλά ζην παξειζφλ, δηαθφξσλ εηδψλ θξίζεηο 

θαη ζπλεπψο είραλ ήδε ζέζεη ζε εθαξκνγή θαη είραλ ζρεδηάζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπο κε ηέηνην 

ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο πνπ πξνέθπςαλ.  

ε κηα πεξίνδν έληνλεο αβεβαηφηεηαο θαη επκεηάβιεησλ ζπλζεθψλ, πνιιέο είλαη εθείλεο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ θαζεκεξηλά κειεηνχλ θαη πξνεηνηκάδνπλ θάπνην πιάλν ζε πεξίπησζε πνπ 

έξζνπλ αληηκέησπεο κε θαηαζηάζεηο πςεινχ θηλδχλνπ.  

Γπζηπρψο φκσο, ε πξνεηνηκαζία απηή δελ αθνξά φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. Οξηζκέλεο απφ απηέο 

δελ είλαη ζσζηά πξνεηνηκαζκέλεο ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. χκθσλα 

κε ηελ έξεπλα ησλ Penn, Schoen & Berland  (2009), ην 53% ησλ επηρεηξήζεσλ ελψ είραλ 

ζρέδηα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο, απηά απνδείρζεθαλ αλεπαξθή. Ωζηφζν νη επηρεηξήζεηο 

ρσξίο θαλέλα ζρέδην θξίζεο ρηππήζεθαλ εληνλφηεξα αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα εζφδσλ θαη 

ηηο απνιχζεηο ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ ήηαλ θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλεο. Οη επηρεηξήζεηο κε 

ζρέδην θξίζεο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληηδξνχλ ακεζφηεξα θαη έηζη λα αλαθάκπηνπλ 

γξεγνξφηεξα, απνθηψληαο πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. Δίλαη ζαθέο πσο φζν 

θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλε είλαη κηα επηρείξεζε, ηφζν θαιχηεξα αληηκεησπίδεη ηελ θξίζε. 

Βέβαηα νη επηρεηξήζεηο κε ζρέδην θξίζεο είλαη θαηά θχξην νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη φρη νη 

κηθξνκεζαίεο.  
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Πνιιέο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη αλαδεηνχλ απαληήζεηο ζην εξψηεκα 

ηνπ πνηεο δξάζεηο πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ πην 

δπλαηέο κεηά ηελ χθεζε. Κάπνηεο απφ απηέο (Banerji, McArthur, Mainardi & Ammann, 

2009) ππέδεημαλ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ δελ ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα 

δξάζεο.  

 

Πξάγκαηη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ επηρεηξήζεσλ θαίλεηαη λα κελ εθκεηαιιεχεηαη ηηο 

επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη ε θξίζε. Οη ιφγνη είλαη θπξίσο νη εμήο: 

 Ζ ηαρχηεηα ηεο χθεζεο ήηαλ ηφζν κεγάιε πνπ νη επηρεηξεκαηίεο δελ πξφιαβαλ λα ιάβνπλ ηα 

θαηαιιειφηεξα κέηξα δξάζεο. Οξηζκέλα ζηειέρε ίζσο πεξίκελαλ πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ θαηάζηαζε, έρνληαο βέβαηα θαη ηελ πεπνίζεζε φηη ε 

θξίζε ζα απνδεηρζεί ιηγφηεξν ζνβαξή απφ φζν πίζηεπαλ.  

Σα πςειφβαζκα ζηειέρε ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ίζσο δελ ήζειαλ λα είλαη νη πξψηνη 

πνπ ζα θάλνπλ κηα ηνικεξή θίλεζε ή πνπ ζα ελεξγήζνπλ βηαζηηθά.  

ζνη βξέζεθαλ ινηπφλ ζε δπζρεξή θαηάζηαζε, δελ θαηάθεξαλ λα θάλνπλ κηα ξεαιηζηηθή 

εθηίκεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, λα εληνπίζνπλ ηε ζέζε ηεο δηθήο ηνπο 

επηρείξεζεο ζε απηφ ην πεξηβάιινλ, λα επηιέμνπλ κηα θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη λα ηελ 

επηδηψμνπλ δπλακηθά θαη απνηειεζκαηηθά.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά βέβαηα, άιιεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν 

(Raghavan, 2009) έδεημαλ φηη νη επηρεηξήζεηο αληαπνθξίζεθαλ ζηελ θξίζε αθνινπζψληαο 

ζσζηέο ηαθηηθέο. ρεδφλ φιεο νη επηρεηξήζεηο εθάξκνζαλ ηαθηηθέο κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

ελφςεη ηεο πηψζεο ηνπ επηπέδνπ ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο παξεκπφδηζεο ησλ ηξαπεδηθψλ 

πηζηψζεσλ. Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο αθνξνχζε θπξίσο ζηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα, ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο θαζψο θαη ζε άιια επηιεθηηθά έμνδα, ζην χςνο ησλ απνζεκάησλ, ζην 

επίπεδν ησλ απαηηήζεσλ (θπξίσο ησλ επηζθαιψλ), ζηηο πεξηθνπέο κηζζψλ ή θαη ζηηο 

απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ. Αξθεηέο κάιηζηα θαίλεηαη λα είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ χθεζε σο θίλεηξν γηα λα επεθηαζνχλ, θπλεγψληαο λέεο επθαηξίεο θαη 

επηδηψθνληαο ηελ απφθηεζε λένπ πειαηνινγίνπ.  

Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε επηρεηξήζεηο ηεο αλαηνιηθήο θαη θεληξηθήο Δπξψπεο 

(Ramalho, Rodríguez-Meza & Yang, 2009) έδεημε φηη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, ε ζεκαληηθφηεξε 

επίπησζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο ήηαλ ε κείσζε ηεο δήηεζεο άξα θαη ε κείσζε ησλ πσιήζεσλ, ε 

κείσζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο θαη ε κείσζε ηνπ επηπέδνπ απαζρφιεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο πσιήζεηο, παξαηεξήζεθε κηθξφηεξν πνζνζηφ κείσζεο ζηηο επηρεηξήζεηο 
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κεγάινπ κεγέζνπο ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο κεζαίνπ κεγέζνπο θαη αληίζηνηρα 

παξαηεξήζεθε κηθξφηεξν πνζνζηφ κείσζεο ζηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κηθξέο. 

Γεληθά, νη επηρεηξήζεηο βίσζαλ ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θπξίσο κέζσ ηεο 

πηψζεο ζηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.  

Ωζηφζν, είλαη εχθνια θαηαλνεηφ πσο ε θξίζε επηδξά δηαθνξεηηθά θαη έρεη άιιεο επηπηψζεηο 

απφ ρψξα ζε ρψξα. Κάζε ρψξα –θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηήλ- 

αληηκεησπίδεη ηελ θξίζε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζην εζσηεξηθφ ηεο. 

Παξάιιεια, νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαβιήζεθαλ θαη απηέο, 

πξνζαξκνδφκελεο ζηηο λέεο δχζθνιεο ζπλζήθεο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Correa & 

Iootty, (2010), πνιιέο επηρεηξήζεηο αληηκεηψπηζαλ ηελ θξίζε, ζηεξηδφκελεο πεξηζζφηεξν ζε 

εζσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο πνπ ηνπο ήηαλ απαξαίηεην. κσο 

ην γεγνλφο φκσο φηη νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο, ζεκαίλεη θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ πφξσλ πξνο επέλδπζε ζε λέν 

εμνπιηζκφ, ζε εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζε Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε. 

Οη ηξφπνη απηνί αληίδξαζεο θαη ε κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ζαθψο φκσο πεξηφξηζαλ 

ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Δθηφο απηνχ, πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά θαη ε 

ξεπζηφηεηά ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ησλ πιεξσκψλ ζε πξνκεζεπηέο θαη 

θνξνινγηθνχο θαη αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο.  

Μάιηζηα, θαηά ηελ εμέηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο, κηα ζεκαληηθή 

κεηαβιεηή πξνο αλάιπζε είλαη θαη νη ηερλνινγηθέο δαπάλεο. Αλαθνξηθά κε ηηο απνθάζεηο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηερλνινγία, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ ζπλέρηζε λα 

πεξηνξίδεη ηηο δαπάλεο γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε. Ωζηφζν ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ην 

πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεδίαδαλ λα απμήζνπλ ηηο δαπάλεο γηα Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ην πνζνζηφ απηψλ πνπ ζθφπεπαλ λα ηηο κεηψζνπλ. Απηφ 

είλαη έλα ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν, θαζψο ε θαηλνηνκία θαη ε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θάζε ρψξαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ 

ζηελ πεξίνδν κεηά ηελ θξίζε (Correa, Iootty, Ramalho, Rodríguez-Meza & Jang, 2010).  
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1.3 Δπηπηώζεηο ηεο δηεζλνύο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα  

Ζ δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε δελ άξγεζε λα πιήμεη θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

Οπζηαζηηθά, ε ειιεληθή θξίζε δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ δηεζλψο, αιιά ε παγθφζκηα θξίζε ππξνδφηεζε θαη αλέδεημε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνυπήξραλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία.  

Ζ δηεζλήο θξίζε απνηέιεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα αθνξκή ψζηε λα έξζνπλ ζηελ 

επηθάλεηα νη ρξφληεο αδπλακίεο θαη ηα θελά ζηε δνκή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη λα γίλεη 

εκθαλήο ε ππεξρξέσζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαζψο θαη ε αδπλακία ειέγρνπ ηνπ 

δηνγθσκέλνπ ρξένπο ηνπ εθ κέξνπο ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ. Ωο άκεζε ζπλέπεηα, ε 

αμηνπηζηία ηεο Διιάδαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ θαηέξξεπζε. Οη ηδησηηθέο θαη 

δεκφζηεο επελδχζεηο κεηψζεθαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Σν πςειφηαην επίπεδν δαλεηζκνχ θαη 

θαηαλάισζεο εθ κέξνπο ηνπ δεκνζίνπ ηξνθνδφηεζε ηελ ππεξθαηαλάισζε ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα, δεκηνπξγψληαο θαη ζπληεξψληαο έηζη ζην ρξφλν ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα. Σν ειιεληθφ δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ δηνγθψζεθε ζεκαληηθά θαη ην ειιεληθφ θξάηνο ζηεξίδεηαη πιένλ ζε έθηαθηεο δαλεηαθέο 

εηζθνξέο απφ επίζεκνπο θνξείο γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο θνηλσληθέο δαπάλεο, ηνπο 

κηζζνχο, ηηο ζπληάμεηο θαη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα (Σζηπιάθνο, 2010). Γηα ηνπο ιφγνπο 

απηνχο, ε Διιάδα θαηέιεμε αλαγθαζηηθά ζηελ πξνζθπγή ζε εμσηεξηθνχο θνξείο 

ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο είλαη  ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, έηζη ψζηε λα κελ νδεγεζεί ζε ζηάζε πιεξσκψλ, 

πηνζεηψληαο παξάιιεια έλα απζηεξφ πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο.  

Ωζηφζν, πέξα απφ ηελ έληνλε θξίζε ειιείκκαηνο θαη ρξένπο, ε ρψξα έρεη λα αληηκεησπίζεη 

πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ θαη  ζηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη ηελ πξννπηηθή απαζρφιεζεο 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο. Παξάιιεια, ππνιείπεηαη ησλ επξσπατθψλ ηεο εηαίξσλ ζε 

θξίζηκα κεγέζε, φπσο νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, ε παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο θαη ν βαζκφο 

ζπκκεηνρήο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ζην πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία αδπλαηεί πιένλ λα πξνζθέξεη λέεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο, ηδηαίηεξα 

ζηνπο λένπο θαη ζηηο γπλαίθεο θαη πάζρεη απφ ρακειφ πνζνζηφ θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ εχξεζε εξγαζίαο γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηελ 

αγνξά. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε χθεζε κεηαηξέπεηαη ξαγδαία ζε θξίζε απαζρφιεζεο, 

κε ην επίζεκν πνζνζηφ αλεξγίαο λα έρεη μεπεξάζεη θάπνηεο θνξέο ην 27% θαη ηψξα λα 

θπκαίλεηαη γχξσ ζην 23%, έλα ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ.  
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πσο πξνείπακε, ε δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ππξνδφηεζε ην ήδε ιαλζάλνλ ζχζηεκα 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ε νπνία έπαζρε ήδε ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Οη παζνγέλεηεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνυπήξραλ ηεο δηεζλνχο θξίζεο θαη αλήιζαλ ζηελ επηθάλεηα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Οη βαζηθέο απηέο παζνγέλεηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο  («Ζ Διιάδα 10 

ρξφληα κπξνζηά: Πξνζδηνξίδνληαο ην λέν Δζληθφ Μνληέιν Αλάπηπμεο», 2011) πνπ ηελ 

νδήγεζαλ αθφκα βαζχηεξα ζηελ θξίζε θαη πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηελ εκπνδίδνπλ λα 

αλαπηπρζεί είλαη:  

 

 Ζ δηάξζξσζε θαη ε δνκή ηεο νηθνλνκίαο είλαη έηζη δηακνξθσκέλε πνπ απνζαξξχλεη 

δπζηπρψο ηηο νπνηεζδήπνηε επελδχζεηο θαη απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

 

 Σν κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη δπζαλάινγν ησλ δπλαηνηήησλ ηεο νηθνλνκίαο 

κε απνηέιεζκα φρη κφλν λα κελ είλαη απνδνηηθφ αιιά λα δεκηνπξγεί θαη πεξαηηέξσ 

πξνβιήκαηα.  

 

 Ζ δνκή θαη νη φξνη ηεο αγνξάο εξγαζίαο πεξηνξίδνπλ ηελ επειημία θαη ηελ 

θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε απνηέιεζκα ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο.  

 

 Σν λνκηθφ πεξηβάιινλ, ε επηρεηξεκαηηθή λνκνζεζία θαη ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα είλαη 

απνζαξξπληηθά γηα ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο.   

 

 Σν κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη εθηεηακέλν θαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζηεί. 

  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα πέληε απηά πξνυπάξρνληα ζεκειηψδε 

αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ απνηεινχλ αθφκα θαη ζήκεξα 

ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμή ηεο, ελψ αλαθέξνληαη επίζεο θαη ηα εκπφδηα ζηελ παξαγσγηθφηεηα 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο σο απφξξνηα θαζελφο απφ απηά.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               Σελίδα  |  12   
 

Πίνακασ 1.1. Προϋπάρχοντα Εμπόδια ςτην Ανάπτυξη τησ Ελληνικήσ Οικονομίασ  

 

Ζ θξίζε ινηπφλ θαηέζηεζε ζαθέο φηη ην πξνυπάξρνλ ειιεληθφ κνληέιν αλάπηπμεο ππέθεξε 

ήδε απφ δνκηθέο ειιείςεηο ηηο νπνίεο ε ρψξα αθφκα θαη ζήκεξα πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθάκςεη ε ειιεληθή νηθνλνκία. ήκεξα σζηφζν είλαη πεξηζζφηεξν 

επηηαθηηθή ε αλάγθε πηνζέηεζεο επηπιένλ δξάζεσλ ηθαλψλ λα νδεγήζνπλ ηε ρψξα ζηαδηαθά 

απφ ηελ χθεζε θαη ηε ιηηφηεηα ζε κηα βηψζηκε θαη εθηθηή νηθνλνκηθή αλάθακςε. 

 

1.4 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ θάησ από ηελ επήξεηα ηεο θξίζεο  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ε δηάξζξσζε ηεο αγνξάο άιιαμε ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε 

ηνπηθφ επίπεδν. Πνιιέο επηρεηξήζεηο έθιεηζαλ, ελψ δελ ιείπνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ 

αξθεηέο επηρεηξήζεηο αλαδείρζεθαλ ζηελ αγνξά, αλαπηχρζεθαλ θαη θαηάθεξαλ λα 

απνθηήζνπλ έλα ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. χκθσλα κε ηε δηεζλή αξζξνγξαθία 

(Heckmann, Konik, Samakh & Weissbarch, 2008; Branstad, Jackson & Banerji, 2009) ε 

νηθνλνκηθή θξίζε είρε σο απνηέιεζκα λα ηαμηλνκεζνχλ νη επηρεηξήζεηο ζε ηέζζεξηο κεγάιεο 

θαηεγνξίεο κε βάζε δχν θξηηήξηα: ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επξσζηία θαη ην αληαγσληζηηθφ ηνπο 

πιενλέθηεκα. Ζ νηθνλνκηθή επξσζηία θαζνξίδεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα 
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ιεηηνπξγεί ρσξίο ηελ αλάγθε άκεζεο ππνζηήξημεο απφ εμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Έηζη, νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ ρξεηάδνληαη άκεζε εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε ραξαθηεξίδνληαη 

σο οικονομικά ιζτσρές, ελψ απηέο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο οικονομικά αδύναμες.  

Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κηαο επηρείξεζεο θαζνξίδεηαη απφ ην αλ ε απφδνζή ηεο ήηαλ 

θαιχηεξε ή ρεηξφηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ζηηο αθφινπζεο πέληε δηαζηάζεηο:  

 

 Κφζηνο  

 Θέζε πξντφληνο ζηελ αγνξά (ηζρπξφ brand name)  

 Σερλνινγηθέο Γπλαηφηεηεο  

 Ζγεζία θαη Γηνίθεζε  

 Ηθαλφηεηα λα επεξεάδεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ηνπηθέο αξρέο.  

 

Δθείλεο νη επηρεηξήζεηο πνπ απέδσζαλ θαιχηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο ζε ηξεηο ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, ελψ νη επηρεηξήζεηο πνπ απέδσζαλ θαιχηεξα ζε ιηγφηεξεο απφ ηξεηο 

δηαζηάζεηο, ζεκεηψλνπλ ρακειφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

πλεπψο, νη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα είλαη:  

 Οη «ηζρπξέο» επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή νηθνλνκηθή 

επξσζηία θαη κεγάιν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

 

 Οη «ζηαζεξέο» επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη ηζρπξέο νηθνλνκηθά αιιά αδχλακεο 

αληαγσληζηηθά.  

 

 Οη «αγσληδφκελεο» επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη αδχλακεο νηθνλνκηθά αιιά έρνπλ 

ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

 

 Οη «απνηπρεκέλεο» επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη αδχλακεο ηφζν νηθνλνκηθά φζν θαη 

αληαγσληζηηθά.  
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1.5 ηξαηεγηθέο θηλήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξηβάιινλ θξίζεο  

Οη ηξφπνη επηβίσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ελ θαηξψ θξίζεο είλαη πνηθίινη. Ωζηφζν, δελ ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ηηο νδεγήζεη ζηελ έμνδν απφ ηελ 

θξίζε. Καζεκία μερσξηζηά θαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη, ζα πξέπεη λα 

πηνζεηήζεη δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαη ηαθηηθέο, πξνζαξκφδνληάο ηηο ζην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο, ζην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο θαη ζην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζε φ,ηη αθνξά ζηηο «αδχλακεο» επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο έρνπλ πιεγεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε, απηέο πξέπεη λα εληνπίζνπλ θαη λα 

πηνζεηήζνπλ ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ζσζηά ηα πεξηνπζηαθά ηνπο 

ζηνηρεία, λα αμηνπνηήζνπλ ην εξγαηηθφ ηνπο δπλακηθφ έηζη ψζηε λα πεηχρνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα παξαγσγήο θαη λα ιάβνπλ ηα θαηαιιειφηεξα κέηξα έηζη ψζηε θάζε ηκήκα ηεο 

επηρείξεζεο λα έρεη ηελ επθαηξία λα αλαπηπρζεί ηφζν αλεμάξηεηα, φζν θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο.  

Γηα ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο, ηηο πεξηζζφηεξν «ηζρπξέο», ζηφρνο είλαη λα ηζρπξνπνηεζνχλ 

αθφκα πεξηζζφηεξν θαη λα μεπεξάζνπλ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, ζέηνληαο ηαπηφρξνλα 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο κέζα απφ κηα νξζά κειεηεκέλε ζηξαηεγηθή. ε απηή ηελ πεξίνδν 

είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ νη επηρεηξήζεηο απηέο, λα είλαη ζε ζέζε λα δξνπλ απφ ζέζε ηζρχνο 

αθφκα θαη αλ ρξεηαζηεί λα πηνζεηεζεί κηα λέα κνξθή εγεζίαο.  

Πέξα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε κηα επηρείξεζε λα αλαπηπρζεί, 

πνιιέο είλαη θαη νη βαζηθέο πξνηάζεηο ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα κπνξέζνπλ λα βγνπλ φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξν «ιαβσκέλεο» απφ έλα πεξηβάιινλ θξίζεο (Branstad, Jackson & Banerji, 

2009): 

 

1. Δζηίαζε ζην κέιινλ. 

 

Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ηδηαίηεξα, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ θέξδε καθξνπξφζεζκα. Σα εξσηήκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα επηθεληξσζεί ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη ην αλ θάζε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα είλαη βαζηθή γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο θαη αλ νη κέηνρνη ιακβάλνπλ 

κεγαιχηεξε απφδνζε απφ φηη αλ επέλδπαλ ζε άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηα 

θεθάιαηά ηνπο.  

Δμίζνπ ζεκαληηθφ κε ην λα εληείλεη κηα επηρείξεζε ηελ πξνζνρή ηεο ζηηο πην απνδνηηθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη θαη ην λα εζηηάζεη ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πειάηεο ηεο. Απηνί νη 
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πειάηεο είλαη πνπ ζα αληακείςνπλ ηελ επηρείξεζε κε πίζηε θαη αθνζίσζε. Γηα ην ιφγν απηφ 

κηα επηρείξεζε πξέπεη λα αλαδεηήζεη ηνπο πειάηεο εθείλνπο πνπ αλαγλσξίδνπλ ην πξντφλ ή 

ηελ ππεξεζία ηεο ζαλ απηφ πνπ ηνπο πξνζθέξεη ηε κεγαιχηεξε ππεξαμία ζε ζρέζε κε ηελ 

επφκελε θαιχηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε – αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο ή 

ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. Μηα ηζρπξή επηρείξεζε πξέπεη λα βιέπεη επθαηξίεο ζηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο, πνπ ζα ηε βνεζήζνπλ λα θεξδίζεη κεγαιχηεξν κεξίδην 

αγνξάο. Ζ ιχζε είλαη λα επηθεληξσζεί ζηηο βέιηηζηεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, ζηα 

θαιχηεξα πξντφληα ηεο θαη ζηνπο πνιπηηκφηεξνπο πειάηεο ηεο.  

 

2. Πξνεηνηκαζία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηεο.  

 

Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ θαηάιιεια ην επίπεδν παξαγσγήο πνπ νδεγεί ζην 

λεθξφ ζεκείν ψζηε λα παξακείλνπλ θεξδνθφξεο αθφκε θαη ππφ ην ρεηξφηεξν ζελάξην. Απηφ 

ζα ηνπο επηηξέςεη λα επηβηψζνπλ αθφκα θαη αλ πξνβνχλ ζε κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπο, ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο θαη λα κεηψζνπλ ηα πάγηα έμνδα.  

 

3. Πξνβιέςεηο θαη αλαδηάξζξσζε.  

 

Ζ χθεζε απνηειεί κηα επθαηξία γηα θάζε επηρείξεζε, ψζηε λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ 

αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε ζηελ αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. Σα εξσηήκαηα ζηα νπνία 

θαιείηαη λα απαληήζεη κηα επηρείξεζε εδψ, είλαη ηα εμήο: Πψο ζα δηακνξθσζεί ην επίπεδν 

δήηεζεο κεηά ηελ αλάθακςε θαη πφζν γξήγνξα ζα απμεζεί; Ζ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο 

ηελ ηηκή ζα απμεζεί, ζα κεησζεί ή ζα παξακείλεη ίδηα; Οη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

έρνπλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα; Πφζν ηζρπξά είλαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη πφζν θαζαξφ θέξδνο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απφ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο;  

 

1.6 Διιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη θξίζε  

 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία πεξλά κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν θξίζεο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε 

ζπλερή πηψζε ηνπ επηπέδνπ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ χθεζε πνπ παξακέλεη 

γηα έθηε ζπλερή ρξνληά, γεγνλφο πνπ έρεη άκεζν αληίθηππν ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο. Οη επηπηψζεηο είλαη πιένλ δηάρπηεο ζε φιν 
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ην εχξνο ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξίζεο θαηά ηα 

πξψηα έηε ηεο εκθάληζήο ηεο ήηαλ ε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ε πηψζε ηεο θεξδνθνξίαο 

θαη ε ζπξξίθλσζε ηεο θεθαιαηνπρηθήο βάζεο ηνπ εκπνξίνπ, θαηλφκελα πνπ ζπλερίδνληαη 

κέρξη θαη ζήκεξα (Δηήζηα Έθζεζε Διιεληθνχ Δκπνξίνπ, 2011).  

Ζ θξίζε ζαθψο θαη επεξέαζε έληνλα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγψληαο αξθεηά 

πξνβιήκαηα. πγθεθξηκέλα, ε θξίζε απφ ηα πξψηα ηεο έηε, είρε εκθαλή αληίθηππν φρη κφλν 

ζηηο πσιήζεηο, ζηα θέξδε, ζηα έζνδα θαη ζηηο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ αιιά ηδηαίηεξε 

ήηαλ θαη ε επίδξαζή ηεο ζην επίπεδν απαζρφιεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γπζηπρψο 

δελ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή πνπ λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηεί 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο έηζη ψζηε λα βγνπλ αιψβεηεο θαη δπλαηέο απφ ηελ θξίζε. Σν πεξηβάιινλ 

πνπ δηακνξθψλεηαη είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθν θαη απαηηεηηθφ θαη απαηηεί άκεζεο θαη 

απνθαζηζηηθέο απνθάζεηο. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ πιήξε γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 

λα βξίζθνληαη δηαξθψο ζε εηνηκφηεηα λα αληηιακβάλνληαη εγθαίξσο θαη λα αμηνινγνχλ ηηο 

αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ηελ έληνλε 

αβεβαηφηεηα θαη λα είλαη ζε ζέζε λα απνθξνχζνπλ ηηο απεηιέο θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο 

φπνηεο επθαηξίεο δηαθαίλνληαη ζηνλ νξίδνληα (Ενπνπλίδεο, 2012).  

Οη επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα φζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα, λα 

κεηψζνπλ ηηο πεξηηηέο δαπάλεο, λα πξνβνχλ ζε κηα πην νξζή ηηκνιφγεζε, λα αμηνπνηήζνπλ ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο ζην έπαθξν αιιά θαη λα πηνζεηήζνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο.  

Ζ επζχλε θαη ν βαζκφο παξέκβαζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ είλαη επίζεο θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο. Οη επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςνπλ ηπρφλ νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ, κε πξνβιήκαηα πιεξσκήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, κε ηελ απψιεηα ζηαζεξφηεηαο ηνπ πειαηνινγίνπ, κε ηε κε απνδνηηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη κε ηε δπζθνιία ρξεκαηνδφηεζεο εθ κέξνπο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ.  

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηηο κέξεο καο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα αλαθέξνληαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ή θαη ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο, ηελ 

αιιαγή πξνκεζεπηψλ, επηιέγνληαο ηνπο πην νηθνλνκηθνχο (νξηζκέλεο θνξέο θαη εηο βάξνο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ), ζηε κείσζε πξνζσπηθνχ, ζηελ αληηθαηάζηαζή ησλ εξγαδνκέλσλ 

κε λεφηεξνπο θαη πην νηθνλνκηθνχο,  ζηελ επέθηαζε πσιήζεσλ ζην εμσηεξηθφ, ζηε 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη ζε άιινπο ζπγγελείο ηνκείο ή αληίζεηα ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
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ππάξρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη εζηηάδνληαο ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, απφ έξεπλεο έρεη πξνθχςεη φηη  νη επηρεηξήζεηο πνπ ζίγνληαη απφ ηελ θξίζε 

επηιέγνπλ ηελ πεξηθνπή ησλ κεηαβιεηψλ ζηνηρείσλ ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο (πρ. πξηκ, 

επηδφκαηα παξαγσγηθφηεηαο θιπ.), ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο (πρ. δηεπζέηεζε 

ησλ σξψλ εξγαζίαο, πεξηνξηζκφο ησλ ππεξσξηψλ θιπ.), ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

απαζρνινπκέλσλ (ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή ζπκβάζεηο έξγνπ) αιιά θαη 

ζηαζηκφηεηα / ζπγθξάηεζε ησλ απμήζεσλ ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ («Ζ Οηθνλνκηθή Κξίζε: 

Δπηπηψζεηο θαη Αληηδξάζεηο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν», Έξεπλα 2009). Ωζηφζν θαη ε 

θπβέξλεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ζα κπνξνχζε λα ιάβεη θαη άιια κέηξα πνιηηηθήο πνπ 

πξνηείλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Απηά 

πεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε ηεο θνξνινγίαο, ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ, ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά θαη ηελ ελίζρπζε 

ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ.  

Παξ’ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο, ην κέιινλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ θξίζε θξίλεηαη 

αβέβαην. Ζ θξίζε νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο λα εληνπίζνπλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπο 

θαη λα αλαθαιχςνπλ ηα φξηα αληνρήο ηνπο. Οη ρξφληεο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα 

επηπιένλ πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ρξήδνπλ άκεζεο πξνζνρήο θαη εχζηνρεο 

αληηκεηψπηζεο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη δηνξαηηθέο θαη θαιά πξνεηνηκαζκέλεο κπνξεί λα 

δηαθξίλνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο κέζα ζηελ θξίζε, ε νπνία απφ ηε κηα πιεπξά απνηειεί 

πεξίνδν δνθηκαζίαο θαη απφ ηελ άιιε ζπληζηά κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα κηα επηρείξεζε λα 

επηθξαηήζεη θαη λα θεξδίζεη ην κεξίδην ηεο αγνξάο. 

 

Επίδραση στα καταναλωτικά πρότυπα 

 

αλ απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα έρνπλ αιιάμεη. Ο 

θαηαλαισηήο έρεη πιένλ απνθηήζεη κεγαιχηεξν βαζκφ αληίδξαζεο ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ 

ρσξίο ηαπηφρξνλα λα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ράζεη θαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

ληαο πιένλ ηδηαίηεξα ελεκεξσκέλνο, θάλεη έξεπλα αγνξάο πξνηνχ πξαγκαηνπνηήζεη ηηο 

αγνξέο ηνπ θαη αλαδεηά έμππλεο ιχζεηο ζηξεθφκελνο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε πξνζηηέο 

ηηκέο θαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε πνηφηεηα. Σα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο γλσξίδνπλ 

άλνδν ελψ ην brand loyalty (ε αθνζίσζε ζηε κάξθα) έρεη κεησζεί αηζζεηά. Γηα ην ιφγν απηφ 

θαη πξνθεηκέλνπ λα αληέμνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ θξίζε ζα πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ πςειφ 
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αληαγσληζηηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, λα είλαη επέιηθηεο, 

λα πξνζαξκφδνληαη έγθαηξα, λα εηζάγνπλ θαηλνηνκίεο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία 

θαη ηα δηάθνξα ζχγρξνλα κέζα.  

 

1.7 Δπηρεηξεκαηηθνί Κιάδνη πνπ επιήγεζαλ πεξηζζόηεξν από ηελ 

Διιεληθή θξίζε  

 

Πιήζνο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (Robbins and Pearce 1993; Michael and Robbins 1998; 

Latham 2009) έρεη απνδείμεη φηη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θπξίσο είλαη απηέο πνπ 

απνηεινχλ ηα πξψηα θαη ζεκαληηθφηεξα ζχκαηα κηαο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Οη επηρεηξήζεηο απηνχ ηνπ κεγέζνπο είλαη εθείλεο πνπ επεξεάδνληαη δπζαλάινγα ζε ζρέζε κε 

ην κέγεζνο ηνπο απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

ηνπο θαη ηελ θχξηα εμάξηεζή ηνπο απφ ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, σζψληαο ηεο ζηελ θαηαβνιή 

πςειφηεξσλ επηηνθίσλ απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, γεγνλφο πνπ ηηο επηβαξχλεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθά ζε πεξηφδνπο θξίζεο (Mulhern 1996, Domac & Ferri 1999, Ozar et 

all 2008).  

 

Οη κηθξέο θαη κεζαίεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο αληηκεησπίδνπλ έλαλ αξηζκφ 

θξίζηκσλ θαη ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ. Σα πξνβιήκαηα απηά φπσο θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ 

ΔΔΔ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 θαη εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο, 

είλαη:  
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Πίλαθαο 1.2. Σα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ Διιεληθώλ      

Δπηρεηξήζεσλ 

 

Πεγή: Δ..Δ.Δ (www.esee.gr), Ηαλνπάξηνο 2013 

Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο σο θπξηφηεξα πξνβιήκαηα αλαδείρζεθαλ ε έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο (61,6%), ε πςειή θνξνινγία (56,4%) θαη ε ρακειή θαηαλαισηηθή δήηεζε 

(46,8%). Δπηπιένλ πξνβιήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ ην πςειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

(34,5%), ν έληνλνο αληαγσληζκφο απφ θζελφηεξα εηζαγφκελα πξντφληα (26,9%) θαη ν 

έληνλνο αληαγσληζκφο απφ κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο (23,0%). 

πσο αληηιακβαλφκαζηε ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο είλαη ην θπξηφηεξν απφ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ θαηαγξάθνληαη ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο θαη βησζηκφηεηαο 

ησλ ειιεληθψλ ΜΜΔ σο νξαηφ απνηέιεζκα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Δίλαη γεγνλφο, φηη θαηά ηελ ηειεπηαία εμαεηία νη θαζπζηεξήζεηο εηζπξάμεσλ απφ πειάηεο 

έρνπλ απμεζεί ελψ νη πιεξσκέο πξνο πξνκεζεπηέο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ φηη νη εηζπξάμεηο. Ζ έληαζε ηεο θξίζεο θαη ν θφβνο κε 

απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ, ψζεζε ηνπο πξνκεζεπηέο λα δεηνχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

πξνθαηαβνιηθέο πιεξσκέο ή απνπιεξσκή ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο απηφ 

απνθαίλεηαη απφ ηηο ζπκβάζεηο.  

Λίγνη είλαη νη επηρεηξεκαηηθνί θιάδνη πνπ άληεμαλ ηελ παξαηεηακέλε χθεζε ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. ρεδφλ ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο θιάδνπο εκθάληζαλ αξλεηηθφ πξφζεκν θαηά ηελ 

1. 
• Έλλειψη Ρευςτότητασ 

2. 
• Υψηλή Φορολογία 

3. 
• Χαμηλή Καταναλωτική Ζήτηςη  

4.  
• Υψηλό Λειτουργικό Κόςτοσ 

5.  
• Έντονοσ Ανταγωνιςμόσ από Φθηνότερα Ειςαγόμενα Προϊόντα 

6. 
• Έντονοσ Ανταγωνιςμόσ από Μεγαλφτερεσ Επιχειρήςεισ 

http://www.esee.gr/
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πεξίνδν 2009-2014, ελψ πεξίπνπ έλαο ζηνπο δχν θιάδνπο παξνπζίαζε θάκςε κεγαιχηεξε 

απφ εθείλε ηνπ παξνπζίαζε ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο. 

Αξρηθά, ν θιάδνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ήηαλ εθείλνο πνπ ππέζηε ηε κεγαιχηεξε θάκςε κεηαμχ 

πνιιψλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σν πιήγκα απνδίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θάκςε 

ηεο νηθνδνκήο, αιιά θαη ησλ κεγάισλ δεκνζίσλ έξγσλ. Ζ κέζε εηήζηα πηψζε ηεο δήηεζεο 

ηελ επίκαρε πεληαεηία (2009-2014) αλήιζε ζε πεξηζζφηεξν απφ 20%, ελψ ζην ζχλνιν ηεο 

πεξηφδνπ ε πηψζε πιεζηάδεη ην 70%. ηελ πξάμε ε δήηεζε ππνρψξεζε πεξηζζφηεξν, αιιά 

αλέθακςε νξηαθά κέζα ζην 2014, θπξίσο ιφγσ ηεο επαλέλαξμεο ησλ κεγάισλ έξγσλ 

(http://www.stochasis.com). 

Σε δεχηεξε κεγαιχηεξε πηψζε ζηνπο ππφ εμέηαζε θιάδνπο ζεκείσζαλ νη θαξκαθαπνζήθεο. 

Δλ γέλεη, φπσο αλακελφηαλ, νη ππεξεζίεο πγείαο θαη ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

ππνρσξνχλ νπζηαζηηθά κέζα ζηα ρξφληα ησλ Μλεκνλίσλ. Ζ κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζεκαληηθή ζπκπίεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζην θχθισκα ηνπ θαξκάθνπ, 

αλαπφθεπθηα έπιεμαλ ζνβαξά ηνπο θιάδνπο ησλ θαξκαθαπνζεθψλ (-45%), ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ (-31%) θαη ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο (-31%) 

(http://www.stochasis.com). 

Δληππσζηαθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη απφ ηελ θξίζε βγαίλεη ζνβαξά «ρηππεκέλνο» θαη ν 

θιάδνο ησλ κίλη κάξθεη/πεξηπηέξσλ. Ζ «ιίζηα» ηνπ θαηαλαισηή, αιιά θαη ε επέθηαζε ησλ 

κεγάισλ αιπζίδσλ ζνχπεξ κάξθεη, επεξέαζαλ ηελ αγνξά. Ζ «ιίζηα», είλαη απνηέιεζκα ηεο 

κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, πνπ έρεη πεξηνξίζεη δξαζηηθά ηηο «απζφξκεηεο» 

αγνξέο. Παξάιιεια, ην νξγαλσκέλν ιηαλεκπφξην, αμηνπνηψληαο ηα αληαγσληζηηθά ηνπ 

πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ ζεκείσλ κηθξήο ιηαληθήο (θαιχηεξεο ηηκέο, πξντφληα ζε 

πξνζθνξά, πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο θ.ιπ.), έρεη επηηχρεη ηε γεσγξαθηθή θάιπςε ησλ 

κεγάισλ πφιεσλ θαη θσκνπφιεσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ θαηαζηεκάησλ επθνιίαο. Σέινο, 

έλαο παξάγνληαο πνπ ζπληειεί ζηε θάκςε ηνπ θιάδνπ ησλ κηθξψλ ζεκείσλ ιηαληθήο είλαη ε 

ζεακαηηθή ζπκπίεζε θέξδνπο ζηα θαπληθά είδε, ιφγσ αχμεζεο ηεο θνξνινγίαο θαη ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ. 

ηνπο βαξηά πιεγέληεο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν θιάδνο ησλ κηζζψζεσλ απηνθηλήησλ. Ζ πηψζε 

εθεί απνδίδεηαη θπξίσο ζηνλ ππνθιάδν ησλ καθξνρξφλησλ κηζζψζεσλ, ν νπνίνο επιήγε 

αθελφο κελ εμαηηίαο ησλ πεξηθνπψλ ησλ επηρεηξήζεσλ λα παξέρνπλ απηνθίλεηα ζηα ζηειέρε 

ηνπο, αθεηέξνπ δε ζηε θνξνιφγεζε ηεο ρξήζεο εηαηξηθψλ απηνθηλήησλ απφ ην 2010 θαη 

κεηά. Αληίζεηα, νη βξαρπρξφληεο κηζζψζεηο δελ επιήγεζαλ ηφζν. Σέινο, ζεκαληηθή πηψζε 
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παξνπζηάδεηαη θαη ζηνπο θιάδνπο αλαςπθηηθψλ/ρπκψλ, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο. πλνιηθά ε αγνξά ππνρσξεί θαηά 30% ζε φγθν (ε κέηξεζε γίλεηαη ζε 

ρηιηφιηηξα), ελψ ιίγν κεγαιχηεξε είλαη ε θάκςε ζε αμία (επξψ). Πξνθαλψο ε κείσζε ηεο 

δήηεζεο ζπκπηέδεη ηηο ηηκέο θαη απμάλεη ηνλ αληαγσληζκφ. Αληίζηνηρε είλαη ε θαηάζηαζε θαη 

ζηνλ θιάδν ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ (http://www.stochasis.com). 

Αληίζηνηρε είλαη θαη ε πνξεία ηεο εγρψξηαο αγνξάο ησλ Third Party Logistics - 3PL. Ζ 

ηειεπηαία αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θπξίσο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο 

εγρψξηαο θαηαλάισζεο. Έθπιεμε σζηφζν πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ε πξσηνγελήο παξαγσγή 

κεηψλεηαη. Ο θιάδνο παξαγσγήο νπσξνθεπεπηηθψλ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, 

φπσο ε πςειή εμάξηεζή ηνπ απφ ηηο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θ.ά. Ο 

φγθνο έρεη πεξηνξηζηεί ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, αιιά ε αμία απμήζεθε, ιφγσ αχμεζεο ηεο 

ηηκήο αλά κνλάδα πξντφληνο (http://www.stochasis.com).  

 

1.8. Δπηρεηξεκαηηθνί θιάδνη πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ πεξηζζόηεξν ζηελ Διιάδα  

Σν πξφβιεκα δηνγθψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν αλ αλαινγηζηνχκε ηνλ πεξηνξηζκέλν ξφιν ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηε πξνψζεζε θεθαιαηαθψλ πφξσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, 

θαζψο θαη ηελ απνθπγή επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ απφ άιιεο πεγέο.  

ηνλ δσηηθφ ηνκέα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ SBA, (2013), ε Διιάδα εκθάληδε 

ηε ρακειφηεξε επίδνζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη, δπζηπρψο, ε ηάζε απηή θαίλεηαη λα 

επηδεηλψλεηαη κε ην ρξφλν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεδφλ ην 1/3 ησλ αηηήζεσλ γηα ρνξήγεζε 

δαλείσλ πνπ ππνβάιινπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο απνξξίπηνληαη, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη 

ζηελ απξνζπκία ή θαη ηελ αδπλακία ησλ ηξαπεδψλ λα ρνξεγήζνπλ πιένλ δάλεηα. Δπίζεο, ν 

ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ εκέξα θαηαβνιήο ηεο πιεξσκήο είλαη 

ππεξδηπιάζηνο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξσκέο πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 5% ηνπ ζπλφινπ, ελψ νη επελδχζεηο ζε 

θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ αληηζηνηρνχλ κφιηο ζην έλα δέθαην ηνπ κέζνπ φξνπ, 

γεγνλφο πνπ δείρλεη - κεηαμχ άιισλ - ηελ αξλεηηθή δηάζεζε γηα εηαηξηθνχο ζπλαζπηζκνχο θαη 

ηελ απνθπγή μέλσλ επελδπηψλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ επελδπηηθά ζρέδηα ζε ηέηνην αζηαζέο 

νηθνλνκηθνθνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ινη απηνί νη παξάγνληεο είλαη ηθαλνί λα ζέζνπλ ζε άκεζν 

θίλδπλν φρη κφλν ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά αθφκα θαη ηελ ίδηα ηε 

βησζηκφηεηά ηνπο (http://www.indeepanalysis.gr/). 
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Ζ εμαζζέλεζε ηεο πηζηνδνηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ (ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο 

πξφζβαζήο ηνπο ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά, ηεο πξνζπάζεηαο εμπγίαλζεο ησλ ηζνινγηζκψλ 

ηνπο θαη ηεο αχμεζεο ησλ µε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ) νδήγεζε ζηνλ πεξηνξηζµφ ηεο 

ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνµέα θαη εηδηθφηεξα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, µε 

απνηέιεζµα έλαο ζεµαληηθφο αξηζµφο επηρεηξήζεσλ λα αληηµεησπίδεη δπζρέξεηεο ζηε 

ρξεµαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014). Ζ µείσζε απηή ηνπ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζµνχ ζε ζπλδπαζµφ µε ηε δπζθνιία έθδνζεο νµνιφγσλ θαη µεηνρψλ, ιφγσ 

ηεο αξλεηηθήο απνηίµεζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ εμαηηίαο ηεο θξίζεο ρξένπο, είραλ σο 

ζπλέπεηα ηελ αλεπάξθεηα ησλ ρξεµαηνδνηηθψλ πφξσλ, ε νπνία απνηειεί θαη έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα πξνβιήµαηα πνπ αληηµεησπίδνπλ νη ειιεληθέο εηαηξίεο θαη µία απφ ηηο πην 

θξίζηµεο πξνθιήζεηο γηα ηε βησζηµφηεηά ηνπο. Ωζηφζν, ζηε µείσζε ηεο ρξεµαηνδφηεζεο 

πνπ παξαηεξήζεθε ελ µέζσ θξίζεο ζπλέβαιε θαη ν πεξηνξηζµφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο αλέβαιαλ ηα άµεζα επελδπηηθά ζρέδηά ηνπο 

ιφγσ ηνπ αβέβαηνπ νηθνλνµηθνχ θιίµαηνο, µε ζπλέπεηα ηε µείσζε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ 

ηνπο. 

πσο είλαη αλαµελφµελν, ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ θξίζε, νη πεξηζζφηεξνη θιάδνη 

παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά ζηαζεξή πηζησηηθή επέθηαζε ε νπνία θιηµαθψλεηαη ην 2008. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν θιάδνο ηεο γεσξγίαο, φπνπ ε αχμεζε ηνπ δαλεηζµνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη πνιχ ζεµαληηθή ην 2007 θαη ην 2008, νθεηιφµελε θαηά θχξην ιφγν ζηνλ 

θιάδν ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ν νπνίνο απμάλεη ζεµαληηθά ηηο δαλεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 

εθείλε ηελ πεξίνδν. Δπίζεο, θαη ν ηνµέαο ησλ θαηαζθεπψλ παξνπζηάδεη ζεµαληηθέο ζεηηθέο 

µεηαβνιέο ζην ζπλνιηθφ δαλεηζµφ ηνπ µέρξη ην 2008. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο, νη 

πεξηζζφηεξνη θιάδνη παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή µεηαβνιή θπξίσο ζην µαθξνπξφζεζµν 

δαλεηζµφ ηνπο, φπσο νη θιάδνη ηεο µεηαπνίεζεο, ησλ νξπρείσλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

µεηαθνξψλ. Αληίζεηα, νη θιάδνη ηεο γεσξγίαο θαη ησλ θαηαζθεπψλ εµθαλίδνπλ ζεηηθή 

µεηαβνιή ζην µαθξνπξφζεζµν δαλεηζµφ ηνπο ην 2010. Σν 2011 φινη νη θιάδνη 

παξνπζηάδνπλ µείσζε ζην µαθξνπξφζεζµν δαλεηζµφ ηνπο, φµσο ε µείσζε απηή ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο έρεη αληηζηαζµηζηεί απφ ηε ζεηηθή µεηαβνιή ηνπ βξαρππξφζεζµνπ δαλεηζµνχ. 

Αληίζεηα, ν θιάδνο ηνπ εµπνξίνπ παξνπζηάδεη ην 2011 µείσζε ηφζν ηνπ βξαρππξφζεζµνπ 

φζν θαη ηνπ µαθξνπξφζεζµνπ δαλεηζµνχ ηνπ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηηο ζνβαξέο 

δπζθνιίεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ λα ρξεµαηνδνηεζνχλ µε δαλεηαθά θεθάιαηα. 

ζνλ αθνξά ηε ρξεµαηνδφηεζε ησλ επηµέξνπο θιάδσλ, παξαηεξνχµε φηη ε θξίζε είρε σο 

ζπλέπεηα ηε µείσζε ηνπ δαλεηζµνχ γηα ζρεδφλ φινπο ηνπο θιάδνπο, µε ζεµαληηθφηεξεο 
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επηπηψζεηο ζηνλ θιάδν ηνπ εµπνξίνπ, φπνπ ηφζν ν βξαρππξφζεζµνο φζν θαη ν 

µαθξνπξφζεζµνο δαλεηζµφο εµθαλίδνληαη αξλεηηθνί. Σαπηφρξνλα, ν βαζµφο µφριεπζεο 

µεηψλεηαη ζηαδηαθά ζε φινπο ηνπο θιάδνπο απφ ην 2009, µεηά ηελ αχμεζε πνπ είρε 

ζεµεηψζεη ηελ πεξίνδν ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη επφµελν νη θιάδνη 

πνπ εµθαλίδνπλ µεγάιε εμάξηεζε απφ μέλα θεθάιαηα, φπσο ην εµπφξην, λα αληηµεησπίδνπλ 

µεγαιχηεξα πξνβιήµαηα επηβίσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε µε θιάδνπο µε µηθξφηεξν 

βαζµφ µφριεπζεο θαη πγηέζηεξε ρξεµαηννηθνλνµηθή θαηάζηαζε (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

2014). 

ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλνληαη νη κεηαβνιέο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δηαζεζηκφηεηα εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα: 

Γηάγξακκα 1.1. Μεηαβνιή παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ζηελ Διιάδα. 

 

Πεγή: Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 2015 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  

ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΔ ΚΑΙ ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΗΓΔ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

 

Έλα απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα αιιά ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία κηα επηρείξεζε, 

νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο, θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη, είλαη ε εμεχξεζε πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο. Οξηζκέλνη παξαδνζηαθνί ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο, επξέσο δηαδεδνκέλνη, 

είλαη ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο θαη νη θξαηηθέο 

εληζρχζεηο. Παξάιιεια, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη άιινη ζχγρξνλνη, ελαιιαθηηθνί ηξφπνη 

ρξεκαηνδφηεζεο κε θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδηψηεο επελδπηέο θαη άιινπο 

ρξεκαηνδνηηθνχο θνξείο εθηφο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (Ρεπνχζεο, 2006).  

ην πιαίζην ελίζρπζεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ην Διιεληθφ Γεκφζην ζπκκεηέρεη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ πξνγξακκάησλ πνπ πξνθεξχζζνληαη απφ δηαθφξνπο 

νξγαληζκνχο θαη θνξείο φπσο ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. (http://prev.oaed.gr/images/NEA-

ANAKOINWSEIS), ην ηξίην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (http://www.3kps.gr), ηνλ 

Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ (http://www.plan.gr/neos-anaptyxiakos-nomos-4399-2016), ηνλ Δ.Ο.Σ. 

(http://www.gnto.gov.gr), ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

(http://www.minagric.gr), ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνχ 

(www.espa.gr) , ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (http://www.gsrt.gr) θ.α. 

ήκεξα, ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη παγθφζκηεο ζπγθπξίεο θαη νη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιεο γηα ηελ εχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο ην παγθφζκην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έρεη θινληζζεί ζεκαληηθά θαη εθ βαζέσλ.  

 

Οη βαζηθέο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο κηα επηρείξεζεο ζπλήζσο αθνξνχλ:  

 Σελ αξρηθή θάζε ζχζηαζεο (έλαξμε θαη εγθαηάζηαζε)  

 Σα θεθάιαηα θίλεζεο (ηξέρνπζα – βξαρππξφζεζκε βάζε)  

 Σηο επελδχζεηο πάγηνπ εμνπιηζκνχ (κέζν – καθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο)  

 Σηο επελδχζεηο καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ (επαγγεικαηηθή ζηέγε, επέθηαζε 

παξαγσγήο θιπ.) (Υνπιηάξαο, 2001).  
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ηελ παξνχζα κειέηε ζα αλαιχζνπκε φινπο ηνπο ηξφπνπο, παξαδνζηαθνχο θαη ζχγρξνλνπο, 

κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί κηα επηρείξεζε λα αληιήζεη θεθάιαηα ηφζν απφ ηελ ηξαπεδηθή 

αγνξά φζν θαη απφ άιιεο πεγέο. (Σαθφπνπινο, 2010)  

 

 

ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

 

2.1.Σξαπεδηθόο Γαλεηζκόο  

Ο δαλεηζκφο απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη ζήκεξα ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο 

ζηνλ νπνίν θαηαθεχγνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ρξεκαηνδφηεζε. Ο 

Σξαπεδηθφο Σνκέαο κπνξεί λα παξέρεη:  

 

 Γάλεηα Κεθαιαίνπ Κίλεζεο: Σα δάλεηα απηήο ηεο κνξθήο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη απφ ηε θχζε ηνπο κηθξήο 

δηάξθεηαο. Σα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα απηνχ ηνπ ηχπνπ, ρνξεγνχληαη απφ ηηο Δκπνξηθέο 

Σξάπεδεο γηα λα θαιχςνπλ κφληκεο, έθηαθηεο ή επνρηαθέο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ησλ 

Βηνκεραληθψλ, Βηνηερληθψλ, Δκπνξηθψλ ή νπνηνλδήπνηε κνξθψλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Σα δάλεηα θεθαιαίσλ θίλεζεο ρνξεγνχληαη ζπλήζσο κε ηηο εμήο κνξθέο:  

α) Δάνειο με Πιζηωηικό Όριο: Καιχπηεη άκεζεο βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, 

νη νπνίεο είλαη επαλαιακβαλφκελεο. 

β) Τοκοτρεωλσηικό Δάνειο: Σν δάλεην απηφ θαιχπηεη αλάγθεο νη νπνίεο δελ 

επαλαιακβάλνληαη θαη είλαη ζρεηηθά δχζθνιν λα εμνθιεζνχλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

Σα δάλεηα κε Πηζησηηθφ ξην, ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα έθηαθηεο πεξηπηψζεηο πνπ 

ρξήδνπλ άκεζεο εμππεξέηεζεο, φπσο είλαη ε εμφθιεζε ηηκνινγίσλ πξνκεζεπηψλ, ε παξνρή 

πηζηψζεσλ ζηνπο πειάηεο, ε θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θιπ.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δαλείσλ απηψλ, είλαη: 

 Μπνξνχλ λα θαιχςνπλ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο.  

 Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα θάλεη ειεχζεξεο αλαιήςεηο θαη θαηαβνιέο αλάινγα κε ηηο 

ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο.  

 Ζ επηρείξεζε ρξεψλεηαη κε ηφθν κφλν γηα ην δηάζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δάλεην. 
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Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ δαλείσλ πηζησηηθνχ νξίνπ είλαη:  

α) Ζ δπλαηφηεηα άκεζεο αχμεζεο ηεο ξεπζηφηεηαο.  

β) Ζ δπλαηφηεηα αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ. 

γ) Ζ δπλαηφηεηα αγνξάο πξψησλ πιψλ κε έθπησζε, ζε πεξίπησζε ρξνληθά πεξηνξηζκέλσλ 

πξνζθνξψλ.  

δ) Οη θνξνινγηθέο απαιιαγέο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν δεχηεξνο ηχπνο δαλείσλ (Σνθνρξεσιπηηθά), ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο θπξίσο γηα ρξεκαηνδφηεζε αλαγθψλ απφ επέθηαζε εξγαζηψλ, έθηαηεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θιπ.  

ε παιαηφηεξεο επνρέο ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πεξηφξηδαλ ηελ ρξεκαηνδφηεζε θεθαιαίσλ 

θίλεζεο ζε έλα πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ. Σψξα ππάξρεη ειεπζεξία ζην φξην πνπ 

αθνξά ζην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο. 

  

 Μαθξνπξόζεζκα Γάλεηα: Σα δάλεηα απηήο ηεο κνξθήο είλαη καθξάο δηαξθείαο θαη 

πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηα δάλεηα εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηα δάλεηα 

γηα αγνξά επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ.  

 

α) Γάλεηα εγθαηάζηαζεο 

Σα δάλεηα εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κέρξη θαη ην 100% ηεο αμίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ε δηάξθεηά ηνπο θπκαίλεηαη ζπλήζσο απφ ηξία κέρξη θαη ηξηάληα ρξφληα 

αλάινγα κε ηελ ηξάπεδα πνπ ηα ρνξεγεί θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δαλεηνδνηνχκελνπ. Γηα 

ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο νη ηξάπεδεο παξέρνπλ ζπλήζσο πεξίνδν ράξηηνο κέρξη δχν 

ρξφληα, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη λένη επηρεηξεκαηίεο θαινχληαη λα πιεξψλνπλ κφλν ηνπο 

ηφθνπο δαλεηζκνχ ή λα θαηαβάινπλ κηθξφηεξεο δφζεηο. Σα έμνδα δαλείνπ πνπ ρξεψλνπλ νη 

ηξάπεδεο ζπλήζσο δελ μεπεξλνχλ ην 1% ηνπ δαλείνπ.  

 

β) Γάλεηα γηα αγνξά πάγηνπ εμνπιηζκνχ 

Σα δάλεηα ηεο κνξθήο απηήο ρνξεγνχληαη θπξίσο γηα ηελ αγνξά παγίνπ εμνπιηζκνχ 

(έπηπια, κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο). Ζ δηάξθεηα απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ απηψλ 

θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα δεθαπέληε ρξφληα, πξάγκα ην νπνίν εμαξηάηαη θαη πάιη απφ ην 

Ίδξπκα ην νπνίν ρνξεγεί ην δάλεην θαη απφ ηε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα θαιχςεη ην 100% ηεο αμίαο ηεο αγνξάο ηνπ παγίνπ εμνπιηζκνχ, 



                                                                                                                                                               Σελίδα  |  27   
 

ελψ ε εθηακίεπζε κπνξεί λα γίλεη είηε εθ’ άπαμ, είηε ζηαδηαθά αλάινγα κε ηελ πνξεία ησλ 

αγνξψλ ηνπ εμνπιηζκνχ.  

Σν επηηφθην ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ είλαη ζπλήζσο ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν 

επηηφθην ησλ δαλείσλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ιφγσ αθξηβψο ηεο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο 

απνπιεξσκήο ηνπ.  

 

 

 Σακείν Δγγπνδνηήζεσλ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ 

Βαζηθφ θαζήθνλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ είλαη ε θαηαλνκή ησλ θηλδχλσλ κεηαμχ 

ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα (επηρεηξήζεηο, πηζησηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα θαη 

ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ). 

Με βάζε ηελ αξρή απηή, ε θηινζνθία ηεο εηαηξίαο εζηηάδεη ζηα παξαθάησ: 

 ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ πξνηξνπή φισλ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ νκάδσλ ζην 

δηθαίσκα ηνπ Δπηρεηξείλ κε πεξηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ζηελ πεξίπησζε 

κηαο επηρεηξεκαηηθήο απνηπρίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ν Καλνληζκφο Παξνρήο 

Δγγπήζεσλ θαη Λεηηνπξγίαο ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ (Κ.Τ.Α. 12882/867 ΦΔΚ 

Β΄1065/31.7.2003) απαγνξεχεη λα βαξχλεηαη κε πξνζεκείσζε ή ππνζήθε ε κφληκε 

θαη κνλαδηθή θαηνηθία ηνπ επηρεηξεκαηία, φηαλ ε ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ παξέρεη ππέξ απηνχ 

εγγχεζε (ππφ ηελ πξνυπφζεζε ζαθψο φηη ε θαηνηθία απηή δελ είλαη ήδε 

πξνζεκεησκέλε ή ππνζεθεπκέλε) 

 ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο θαη ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ κε ρακειφ θφζηνο θαη κε ζηφρν 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηνθνγιπθίαο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο εηο βάξνο ηνπο. 

 ήκεξα, ην Σακείν έρεη δεκηνπξγήζεη 5 δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα / πξντφληα πνπ 

αθνξνχλ εγγπήζεηο ζε κεζνκαθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα γηα λέεο ή 

πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο νηαζδήπνηε κνξθήο (Αηνκηθέο, ΔΔ, ΟΔ, ΔΠΔ, ΑΔ). Σν 

χςνο ηνπ δαλείνπ πνπ κπνξεί λα εγγπεζεί ην Σακείν θπκαίλεηαη, αλάινγα κε ην 

εθάζηνηε πξφγξακκα, απφ €10.000-€320.000, ην πνζνζηφ θάιπςεο ηνπ δαλείνπ απφ 

45%-70% θαη ε εηήζηα πξνκήζεηα πξνζεγγίδεη, θαηά κέζν φξν, ην 1% επί ηνπ 

εθάζηνηε ππνινίπνπ ηνπ δαλείνπ.  
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2.1.1 Σξόπνη εμαζθάιηζεο ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ.  

αθψο, ε εμαζθάιηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Οη ηξάπεδεο 

απαηηνχζαλ θαη ζα απαηηνχλ εγγπήζεηο γηα ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπο είηε φηαλ ηα 

απαηηνχκελα θεθάιαηα είλαη κεγάια είηε φηαλ ν πειάηεο απαηηεί πνιχ κηθξά επηηφθηα 

δαλεηζκνχ. Ο ξφινο ησλ εγγπήζεσλ εζηηάδεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ θαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο πνζνζηηαίαο δεκηάο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο (Loss Given Default- LGD), 

(Αγγειφπνπινο, 2010). Καη νη δχν πεξηπηψζεηο έρνπλ επηζεκαλζεί απφ ηνπο θαλφλεο ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ φπνπ ηα παξαθξαηνχκελα Ίδηα Κεθάιαηα θάζε ηξάπεδαο ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηηο εμαζθαιίζεηο ησλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ (www.taxheaven.gr).  

Σν δίιεκκα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη εδψ κηα επηρείξεζε είλαη ην αλ ζα επηιέμεη λα 

δαλεηνδνηεζεί κε έλα πςειφηεξν επηηφθην απφ ην θαλνληθφ ή ην αλ ζα πξέπεη λα απμήζεη ηηο 

εγγπήζεηο ηεο. Οη εγγπήζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηηο «ελνρηθέο» (π.ρ. πξνζσπηθέο 

εγγπήζεηο), ηηο «εκπξάγκαηεο» (πξνζεκείσζε/ ππνζήθε αθηλήησλ, ελέρπξν επί θηλεηψλ 

πξαγκάησλ), ην Σακείν Δγγπνδνηήζεσλ ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ., είηε ην Δζληθφ Σακείν 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΔΑΝ ΑΔ) (http://www.etean.gr) 

 

2.1.2. Σξόπνη Αμηνιόγεζεο ησλ Δπελδπηηθώλ ρεδίσλ από ηα Υξεκαηνπηζησηηθά 

Ιδξύκαηα  

 

Δίλαη βέβαηα απηνλφεην φηη νη Σξαπεδηθνί Οξγαληζκνί, πξνηνχ πξνβνχλ ζε νπνηαδήπνηε 

ζπλεξγαζία- επηρνξήγεζε κηαο επηρείξεζεο, πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ ηελ ππνςήθηα πξνο 

ρξεκαηνδφηεζε επηρείξεζε. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο επηβάιιεηαη πιένλ απφ ηελ πιεπξά 

ησλ ηξαπεδψλ, κηαο θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη θαηαζηήζεη κεγάιν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

σο αλαμηφπηζηεο θαη κε ζπρλή αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ δαλεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 

θνπφο ησλ Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ είλαη ε αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο θαη ε απνθπγή 

δεκηνγφλσλ ζπλεξγαζηψλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαία πιένλ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο.  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ αθνξά θπξίσο ζηε ζπλεξγαζία ηεο επηρείξεζεο κε 

ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα (Σζαθιάγθαλνο, 2008). Μηα ηέηνηα ζπλεξγαζία κπνξεί λα αλαθέξεηαη 

είηε ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο είηε ζε επηρνξεγνχκελα επελδπηηθά ζρέδηα, ζηα νπνία ε 

Σξάπεδα αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ αμηνινγεηή.  

 

 

 

http://www.etean.gr/


                                                                                                                                                               Σελίδα  |  29   
 

2.1.2.1. Ιδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο  

ηνλ θιάδν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ε αμηνιφγεζε ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ είλαη ην βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ απφθαζε ζπκκεηνρήο ή φρη ζηελ 

πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ είλαη 

θξίζηκε κφλν γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη, αιιά είλαη απνθαζηζηηθήο 

ζεκαζίαο θαη γηα ηελ Δζληθή Οηθνλνκία, αθνχ νη εχζηνρεο θαη πγηείο ρξεκαηνδνηήζεηο 

δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο άκεζεο ή έκκεζεο δηεχξπλζεο ηεο νηθνλνκίαο. ην ζεκείν 

απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί πσο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ αλαδεηνχληαη θαη 

εληνπίδνληαη νη πιένλ αμηφπηζηνη επελδπηέο θαη ηα θαηαιιειφηεξα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα 

(Αξαβψζεο, 2011).   

Λφγσ ηνπ έληνλα αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο θαη ηνπ απμεκέλνπ 

επηπέδνπ θηλδχλνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ νη επελδχζεηο, νη ηερληθέο αμηνιφγεζεο ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ βνεζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ θαιχηεξε πξφβιεςε ηεο πνξείαο 

πινπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ, κε αληίζηνηρε εθηίκεζε ηνπ αλακελφκελνπ νθέινπο θαη ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ππάξρνπλ.  

 

Βαζηδφκελνη ζηε ζχγρξνλε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζεσξία, ε αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη θπξίσο κε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο:  

 

• Μέζσ ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο.  

• Ζ κέζνδνο ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο (payback period). 

• Ζ κέζνδνο ηεο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο.  

• H κέζνδνο ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο (net present value).  

• Ζ κέζνδνο ηνπ εζσηεξηθνχ βαζκνχ απφδνζεο ηνπ θεθαιαίνπ (internal rate 

of return).  

• Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επέλδπζεο. 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο, δχν είλαη νη επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελεο θαη απνδεθηέο απφ 

ηελ αθαδεκατθή φζν θαη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα: ε κέζνδνο ηεο Καζαξήο 

Παξνχζαο Αμίαο (ΚΠΑ - Net Present Value) θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Βαζκνχ Απφδνζεο (ΔΒΑ 

- Internal Rate of Return).  
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Αμίδεη εδψ λα ππελζπκίζνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

επέλδπζε:  

α) Γηα ηελ επέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο κνλάδαο (αλέγεξζε πξφζζεησλ θηηξίσλ, αγνξά λένπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ή ηελ 

παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ θιπ.).  

β) Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο πθηζηάκελεο κνλάδαο (αλαλέσζε κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, βειηίσζε πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ή ηελ αχμεζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο).  

γ) Γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο απφ κηα πεξηνρή ζε άιιε, ε νπνία κπνξεί λα 

ζπλδπάδεηαη θαη κε ηνπο ζθνπνχο α θαη β.  

δ) Γηα ηελ ίδξπζε θάπνηαο λέαο παξαγσγηθήο κνλάδαο.  

 

 

 

Έηζη, ηα ππνβαιιφκελα ζρεηηθά ρξεκαηνδνηηθά αηηήκαηα είλαη δπλαηφ λα πξνέξρνληαη:  

 Απφ ήδε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο κε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 Απφ επηρεηξήζεηο - εηαηξείεο λενζπζηαζείζεο πνπ δελ έρνπλ  μεθηλήζεη αθφκε ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο  δξαζηεξηφηεηα.  

 Απφ επηρεηξήζεηο - εηαηξείεο πνπ είλαη αθφκα ππφ ζχζηαζε.  

 

Δίλαη βέβαηα απηνλφεην πσο απηφ πνπ αξρηθά απαζρνιεί θάζε ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ, είλαη ε 

ηαθηηθή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα απνπιεξσκή ηνπ πνζνχ ηνπ δαλείνπ ή ησλ δαλείσλ απφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο. Ζ επηινγή ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ εθ κέξνπο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ κεηαμχ κηαο ζεηξάο ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ πξέπεη λα έρεη σο ηειηθφ 

ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ κεηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Βέβαηα, ε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο δελ πξέπεη λα είλαη κνλνδηάζηαηε αιιά ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε θαη άιινη παξάγνληεο πέξα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε 

επίδξαζε ηεο πινπνίεζεο ζρεδίνπ ζηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο, ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, 

ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε νξζφηεξε επηινγή 

γηα φινπο. Ζ δηαδηθαζία αλάιπζεο επελδχζεσλ είλαη κία αξθεηά πνιχπινθε ππφζεζε, 

δεδνκέλνπ φηη θάζε επηρεηξεκαηηθή θίλεζε δηέπεηαη απφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο.  
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2.1.2.2. Δπηρνξεγνύκελα Δπελδπηηθά ρέδηα  

ηα ζεκαληηθά επηρνξεγνχκελα πξνγξάκκαηα, πνιιέο θνξέο, νη ηξάπεδεο είλαη εθείλεο πνπ 

αλαιακβάλνπλ έλα κεξίδην ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηνπο. Σα επηρνξεγνχκελα 

πξνγξάκκαηα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πινπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ αλαλέσζε, ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ, ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ ππνθαηαζηήκαηνο, ηελ απφθηεζε λέσλ 

κεραλεκάησλ, ηελ αγνξά λένπ εμνπιηζκνχ εθφζνλ βέβαηα θαιχπηνπλ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο.  

Ζ δηαδηθαζία έγθξηζεο ζπλήζσο έρεη σο εμήο: Ζ ππνςήθηα επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιεη 

αίηεζε επηρνξήγεζεο ζηελ ειεγθηηθή αξρή γηα ηα έμνδα πνπ εθείλε ζέιεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη, κέζσ ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ πξνηηκνινγίσλ πνπ θαιείηαη λα 

θαηαζέζεη. Οη δαπάλεο απηέο κπνξεί λα πξννξίδνληαη γηα θηηξηαθέο βειηηψζεηο, κεραλήκαηα 

θαη εμνπιηζκφ, ζπζηήκαηα πνηφηεηαο θαη απηνκαηνπνίεζεο, δαπάλεο πξνβνιήο, 

δηαθήκηζεο, πξνψζεζεο ή θαη άιινπ ηχπνπ δαπάλεο. Δάλ εγθξηζεί ε ππνβαιιφκελε 

πξφηαζε απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ νξγαληζκφ ηφηε ε επηρείξεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ηηο δαπάλεο απηέο, εάλ ην επηζπκεί θαη λα επηρνξεγεζεί κεηά απφ ηνλ έιεγρν πινπνίεζεο κε 

έλα πνζνζηφ επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ δαπαλψλ.  

Μηα θαηεγνξία επηρνξεγνχκελσλ πξνγξακκάησλ αθνξά ζηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο θαη 

ζηελ ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ, ρξεκαηνδνηψληαο ηα αξρηθά έμνδα- ππνρξεψζεηο πξνο ην 

δεκφζην, αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θηι. Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο έρεη 

ηνπο δηθνχο ηηο φξνπο, ηηο δηθέο ηεο πξνυπνζέζεηο θαη θπζηθά ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν 

αμηνιφγεζεο.  

 

Ζ πιένλ ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

επελδπηέο, κέρξη θαη ηελ έγθξηζε ηνπο, πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα:  

 

1
ν
 ηάδην: Αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ απφ ηνλ ελδηάκεζν θνξέα. είηε απηφ 

γίλεηαη απφ ελδηάκεζν θνξέα είηε απεπζείαο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. ην ζπγθεθξηκέλν 

βήκα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο 

επελδπηέο θαη ζπκπιεξψλεηαη ην «δειηίν αμηνιφγεζεο». Δμεηάδεηαη αλ ν δηθαηνχρνο 

θαιχπηεη ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη απφ ην εθάζηνηε πξφγξακκα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηδίαο ζπκκεηνρήο (εθφζνλ απαηηείηαη), ε βησζηκφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο, ε δεκηνπξγία ή θαη ε δηαηήξεζε λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ε 
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επηρεηξεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη ε ζπλέπεηα ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ ηεο 

ελίζρπζεο.  

Δθφζνλ θαιπθζεί ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη φια ηα ππφινηπα ζηάδηα έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηνλ επαλέιεγρν, ηελ αλάγθε ή φρη αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δεκφζηαο 

επηρνξήγεζεο θαη ηέινο ηεο ππνγξαθή ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο εθφζνλ εγθξηζνχλ ή ηελ 

ππνβνιή έλζηαζεο εθφζνλ απνξξηθηνχλ. Γειαδή ηα ζηάδηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ είλαη: 

 

2
ν
 ηάδην: Έιεγρνο ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηελ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή.  

3
ν
 ηάδην: Έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ θαη νξηζηηθνπνίεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ.  

4
ν
 ηάδην: Κνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο ζηνπο επελδπηέο – ελζηάζεηο – 

πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζπκβάζεσλ.  

(Δλεκεξσηηθφο Οδεγφο γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ απφ ηηο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, http://www.antagonistikotita.gr). 

 

2.1.3. Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Δπηρεηξήζεσλ από ηα Υξεκαηνπηζησηηθά 

Ιδξύκαηα  

 

Κάζε ρξεκαηνδφηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζέζεη ηα θεθάιαηά ηνπ ζε κηα επηρείξεζε, πξέπεη 

πξνεγνπκέλσο λα ηελ αμηνινγήζεη. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο αθνξνχλ φρη κφλν ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο φπσο ν θχθινο εξγαζηψλ, ν κέγηζηνο ρξφλνο είζπξαμεο ησλ 

απαηηήζεσλ ή απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ, ε θεξδνθνξία θαη ε αλάπηπμε ηεο 

επηρείξεζεο, αιιά θαη ζε πνηνηηθά θξηηήξηα φπσο ε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο 

επηρείξεζεο, ην επίπεδν νξγάλσζήο ηεο, ν πηζησηηθφο έιεγρνο θαη ε πηζησηηθή πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζεί, ην εχξνο ηεο πειαηείαο, ε θεξεγγπφηεηα θαη ε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζηειερψλ ηεο. Οη ηξφπνη ειέγρνπ ηεο ρξεκαηνδφηξηαο εηαηξείαο, είλαη θπξίσο δχν: κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ππνςήθηαο εηαηξείαο θαη ηεο 

αλάιπζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηεο θηλδχλνπ. Παξαθάησ αλαιχνληαη νη δχν απηνί ηξφπνη θαη πσο 

κπνξεί ε ρξεκαηνδφηξηα εηαηξεία, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο, λα απνθαζίζεη αλ ζα πξνβεί ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ή φρη. 
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2.1.3.1. Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία πνπ έρνπλ ζήκεξα ζηα ρέξηα ηνπο νη επηρεηξήζεηο είλαη 

θαη ε Αλάιπζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Οη θνξείο πνπ επσθεινχληαη 

θπξίσο απφ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο είλαη νη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί, νη εηαηξείεο επελδχζεσλ, 

νη κεκνλσκέλνη επελδπηέο, θαζψο θαη ε Γηνίθεζε φισλ ησλ εηδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαιχζεηο είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επελδπηέο, δηφηη κέζσ απηψλ κπνξνχλ λα 

δηαπηζηψζνπλ θαηά πφζνλ ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ είλαη επσθειήο θαη θεξδνθφξα γηα 

ηελ επηρείξεζε, θαζψο θαη ην πσο δηαγξάθνληαη νη κειινληηθέο ηεο πξννπηηθέο.  

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. θνπφο ηεο είλαη αξρηθά ε 

αλάιπζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ε 

εθηίκεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ηεο θαηάζηαζεο. ηε ζπλέρεηα, αμηνινγείηαη ε αλάιπζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο ξεπζηφηεηαο, ησλ επελδχζεσλ, ησλ απνζβέζεσλ, ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ, ηεο ζχλζεζεο ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εζφδσλ, ησλ νηθνλνκηθψλ πεγψλ, ησλ 

θεξδψλ θαη ηεο δηάζεζεο απηψλ (Νηάξρνο, 2004). 

 

Α. Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

Ζ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αθνξά επίζεο ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο. Μέζσ ηεο εζσηεξηθήο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο θάζε 

εηαηξείαο, θαηαγξάθνληαη θαη κειεηνχληαη φια εθείλα ηα γεγνλφηα πνπ ηελ αθνξνχλ, έηζη 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν έιεγρνο θαη ε νξζφηεξε ιεηηνπξγία ηεο. Πεγέο ηξνθνδφηεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη:  

 Ο Ηζνινγηζκφο  

 Ζ θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο  

 Ο Πίλαθαο Γηάζεζεο Κεξδψλ  

 Σν Πξνζάξηεκα (Ν. 2190/1920 παξ. 42 β)  

 

Β. Αλάιπζε Αξηζκνδεηθηώλ  

Οη αξηζκνδείθηεο ζεσξνχληαη κηα απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο θαη ρξήζηκεο κεζφδνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο (Καξαγηάλλεο, 2008).
 

Οη ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ σζηφζν, 

δελ είλαη αξθεηέο ψζηε λα δψζνπλ ηελ πξαγκαηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα θαη 

θαηάζηαζε κηαο εηαηξείαο θαη απνηεινχλ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, απιέο ελδείμεηο. Γηα ην 
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ιφγν απηφ, νη αξηζκνδείθηεο ζα πξέπεη λα ζπγθξίλνληαη ή λα ζπλδπάδνληαη θαη κε άιινπο, 

αληηπξνζσπεπηηθνχο ή πξφηππνπ επηπέδνπ  αληίζηνηρνπο δείθηεο.  

Οη πην επξέσο δηαδεδνκέλνη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη:  

• Αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο: Οη δείθηεο απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

κεηξνχλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηα  

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. 

• Αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο: Οη δείθηεο απηνί πξνζδηνξίδνπλ ηε βξαρπρξφληα νηθνλνκηθή 

ζέζε κηαο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο.  

• Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο: Με ηνπο δείθηεο απηνχο ππνινγίδεηαη ε απνδνηηθφηεηα κίαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε ζσζηή εθκεηάιιεπζε ησλ θεξδψλ ηεο θαζψο επίζεο θαη ην αλ ε 

δηνίθεζή ηεο είλαη απνηειεζκαηηθή ή φρη. 

• Αξηζκνδείθηεο δηαζξψζεσο θεθαιαίσλ: Οη δείθηεο απηνί πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο καθξνρξφληα θαζψο 

επίζεο βνεζνχλ θαη ζην λα εθηηκεζεί ην επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ απνιακβάλνπλ νη 

πηζησηέο ηεο.  

• Αξηζκνδείθηεο επελδχζεσλ: Οη αξηζκνδείθηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζρεηίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηνρψλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηνπο ηηκή, κε ηα θέξδε, ηα 

κεξίζκαηα θαη ηα ππφινηπα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία.  

• Αξηζκνδείθηεο δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο: Οη δείθηεο απηνί παξέρνπλ έλδεημε γηα ηελ πνιηηηθή 

πνπ αθνινπζεί ε δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απέλαληη ζηηο δηάθνξεο δαπάλεο 

ιεηηνπξγίαο θαζψο επίζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απέλαληη ζηηο επηκέξνπο 

δαπάλεο.  

 

Σα δηάθνξα είδε αξηζκνδεηθηψλ πξέπεη λα κειεηνχληαη θαη λα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ 

ηαπηνρξφλσο, πξνθεηκέλνπ ν ελδηαθεξφκελνο λα έρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ δεηθηψλ ζε θαηεγνξίεο βνεζά 

ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ αλαιπηή λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε εθείλα ηα ζεκεία πνπ ηνλ 

ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν, αλάινγα πάληα κε ην ζεκείν ελδηαθέξνληφο ηνπ.  
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Γ. Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ  

Ζ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ έρεη ζθνπφ λα πιεξνθνξήζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηηο 

κεηαβνιέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηα κεηξεηά ηεο επηρείξεζεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν. Καη απηέο νη θαηαζηάζεηο, φπσο θαη ην πξνζάξηεκα, ιεηηνπξγνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο ππφινηπεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο.  

Μηα θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ πιεξνθνξεί γηα ηα εμήο:  

 Γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη πνπ είραλ 

επηπηψζεηο ζηα κεηξεηά θαη ζηα κεηξεηά ηζνδχλακα ηεο επηρείξεζεο.  

 Γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηα ζηνηρεία ηνπ Παζεηηθνχ κε επηπηψζεηο 

ζηα κεηξεηά θαη ζηα κεηξεηά ηζνδχλακα ηεο επηρείξεζεο.  

 Γηα ηηο κεηαβνιέο ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

κνλάδαο, δειαδή ζηε δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο 

(ξεπζηφηεηα), ζηελ ηθαλφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν (θεξεγγπφηεηα) θ.α. 

 Σελ ηθαλφηεηα ηεο λα κεηαηξέπεη ηα ινγηζηηθά θέξδε ζε κεηξεηά.  

 Σελ ηθαλφηεηα λα θαηαβάιεη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο.  

 Σελ δπλαηφηεηά ηεο λα ρξεκαηνδνηεί ηα επελδπηηθά ηεο ζρέδηα.  

 Σν επίπεδν ηνπ ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ζπληνληζκνχ, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

εηζξνψλ θαη εθξνψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο εθ κέξνπο ησλ ζηειερψλ ηεο.  

 

Απηφ αθνξά ζηελ:  

 σζηή ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο ή ηνπ νξγαληζκνχ, έηζη ψζηε 

λα κπνξεί λα απνθεπρζεί ε έιιεηςε κεηξεηψλ.  

 Έγθαηξε πιεξσκή ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ. 

 Έγθαηξε θαηαβνιή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο.  

 σζηή δηαρείξηζε ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ ηεο επηρείξεζεο, κε ηέηνηεο επελδχζεηο ψζηε 

λα αξηζηνπνηείηαη κειινληηθά ε απφδνζή ηνπο.  

 ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ζηειερψλ ηεο λα παξάγεη κεηξεηά θαζψο θαη 

ζηνλ εληνπηζκφ ηεο πεγήο ηνπο. Πρ αλ πξνέξρνληαη  απφ παξαγσγηθή, επελδπηηθή ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 ηε δπλαηφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο λα αληηκεησπίζεη ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο 

ηεο αλάγθεο. 
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Γ. Αλάιπζε θεθαιαίνπ θίλεζεο  

Ζ αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα κηα επηρείξεζε, κηαο θαη 

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο ηξέρνπζεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα ηηο 

θαιχπηεη έγθαηξα. Μηα ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε ή αθφκα θαη ε αλεπάξθεηα ηνπ είλαη απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο πνπ κία νηθνλνκηθή κνλάδα κπνξεί λα νδεγεζεί ζε πηψρεπζε. 

 

Δ. Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ιεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθφζνλ ζπληαρζνχλ, ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ ηνλ 

αξκφδην ειεγθηή πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί φηη έρνπλ εθαξκνζηεί ππφ νιέο ηηο 

απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαη φηη είλαη πιήξεηο. Ωζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη ε γλψκε 

ηνπ ειεγθηή εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν ρξήζηεο ηνπο δελ 

πξέπεη λα ππνζέζεη φηη ε ειεγθηηθή γλψκε είλαη κηα εγγχεζε θαη ηεο κειινληηθήο 

βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο κε ηηο νπνίεο 

έρνπλ αληηκεησπηζζεί νη ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο απφ ηελ δηνίθεζή ηεο.  

Με βάζε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα, ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη 

λα είλαη ζρεδηαζκέλνο έηζη ψζηε λα παξέρεη ινγηθέο επηβεβαηψζεηο φηη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ιακβαλφκελεο σο ζχλνιν είλαη απαιιαγκέλεο  απφ «νπζηψδε» ζθάικαηα.  

Ζ έλλνηα ηνπ «νπζηψδνπο ζθάικαηνο» είλαη έλα θξίζηκν φξην ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ νη 

ειεγθηέο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Μηα πιεξνθνξία ινηπφλ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

«νπζηψδεο» φηαλ ε παξάιεηςή ηεο ή ε ιαλζαζκέλε δηαηχπσζή ηεο κπνξεί λα επεξεάζεη 

ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ νη νπνίεο ιακβάλνληαη κε βάζε 

αθξηβψο απηά ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Ωο ινγηθή επηβεβαίσζε λνείηαη εθείλε ε ειεγθηηθή αξρή κε ηελ νπνία ν ειεγθηήο 

ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο απνδείμεηο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

ζρεκαηίζεη κηα νινθιεξσκέλε γλψκε.  

Ο ειεγθηήο, φπσο πξναλαθέξακε, δελ κπνξεί λα παξάζρεη απφιπηε επηβεβαίσζε γηα ηε 

κειινληηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο δηφηη πεξηνξίδεηαη απφ νξηζκέλνπο ελδνγελείο 

παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εληνπίζεη ηα νπζηψδε 

ιάζε.  
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Οη παξάγνληεο απηνί κπνξεί λα είλαη:  

(α)  Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο θαηά ηνλ έιεγρφ ηνπ.  

(β) Δλδνγελείο πεξηνξηζκνί ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ π.ρ. ε πηζαλφηεηα λα ππάξρνπλ 

ππεξβάζεηο ηεο δηνίθεζεο, ή αθφκα θαη παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Ο αλαγλψζηεο θαη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θξίλεηαη αλαγθαίν λα έρεη 

βαζηθέο γλψζεηο ινγηζηηθήο ψζηε λα κπνξεί λα αληηιεθζεί νξζά θαη νινθιεξσκέλα ην 

πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη επίζεο, λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αληηιακβάλεηαη ην πεξηερφκελν ησλ ζεκεηψζεσλ ηεο εηαηξείαο ζηνλ Ηζνινγηζκφ, θαζψο θαη 

ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Δηδηθά νη ηειεπηαίεο είλαη θξίζηκεο, 

θαζψο αλαθέξνπλ ηπρφλ απνθιίζεηο ηεο κειεηψκελεο επηρείξεζεο απφ ηηο αξρέο ζχληαμεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θπζηθά ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ θαη λα αλακνξθσζνχλ ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο απηέο, ψζηε λα είλαη 

ζχκθσλεο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θάζε θνξά.  

 

Σ. Δπζύλε γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

Σφζν ν Νφκνο 2190/1920 πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 

(https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31), φζν θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

ηα Γηεζλή Διεγθηηθά πξφηππα θαη νη αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο αλαγλσξίδνπλ φηη ηελ 

επζχλε θαηάξηηζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο 

θέξεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή/θαη θάπνην άιιν φξγαλν ηεο δηνίθεζήο θάζε επηρείξεζεο 

ή νξγαληζκνχ.  

 

2.1.3.2. Πηζησηηθόο θίλδπλνο - Credit Risk 

Ωο Πηζησηηθφο Κίλδπλνο νξίδεηαη ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη κηα επηρείξεζε ή έλαο 

νξγαληζκφο λα κελ εηζπξάμεη έγθαηξα ηηο απαηηήζεηο ηεο ή αθφκα, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαη 

λα κελ ηηο εηζπξάμεη θαζφινπ.  

Ο Πηζησηηθφο Κίλδπλνο πθίζηαηαη φηαλ ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ππνςήθηαο 

επηρείξεζεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε είλαη ρακειή, άξα θαη εχθνιν λα επεξεαζηεί, αθφκε θαη 

απφ κεδακηλέο κεηαβνιέο ηνπ νηθνλνκηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο. Οη επηρεηξήζεηο κε πηζησηηθφ 

θίλδπλν ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπο θαη ε κείσζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Οη ζπλέπεηεο απηέο είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκεο εθφζνλ 

ελδερφκελεο αιιαγέο ζην κηθξννηθνλνκηθφ ή θαη καθξννηθνλνκηθφ ηνπο πεξηβάιινλ κπνξεί 
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εχθνια λα νδεγήζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ζε αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ο έιεγρνο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ επηβάιινληαη απφ ηηο 

Δπνπηηθέο Αξρέο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ θαη γηα ην χςνο 

ησλ θηλδχλσλ αλάινγα κε ην χςνο ησλ επελδχζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ αλά 

πεξίπησζε (Αγγειφπνπινο, 2010). 

Ο Πηζησηηθφο Κίλδπλνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα αθφκα θαη ησλ 

Υξεκαηνπηζησηηθψλ Οξγαληζκψλ, παξ’ φιεο ηηο εγγπήζεηο πνπ ιακβάλνπλ γηα θάζε 

παξερφκελν πξντφλ ρξεκαηνδφηεζεο. Ο θίλδπλνο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλνο ζηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο ηφζν ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, φζν θαη ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ πειαηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη νη νξγαληζκνί απηνί.  

Γηα ην ιφγν απηφ θαη εηδηθά γηα ηνπο Σξαπεδηθνχο Οξγαληζκνχο, ν Πηζησηηθφο Κίλδπλνο ζα 

πξέπεη λα κεηξηέηαη κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα, έηζη ψζηε ε Σξάπεδα λα δεζκεχεη ηα 

ιηγφηεξα δπλαηά θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ επηζθαιεηψλ.  

Σα παξαπάλσ έρνπλ ήδε βέβαηα επηζεκαλζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία κε ηελ 

νδεγία πεξί θεθαιαηαθήο επάξθεηαο CAD II, έρεη αλαβαζκίζεη ην ζρεηηθφ επνπηηθφ πιαίζην, 

ζην νπνίν έρεη ελαξκνληζζεί θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.  

Έηζη νη Σξάπεδεο, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο απηέο, κπνξνχλ λα ειέγρνπλ πιεξέζηεξα ηηο 

επηζθάιεηεο ηνπο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα επελδχνπλ παξαγσγηθφηεξα θαη αζθαιέζηεξα ηα 

θεθάιαηά ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο Δλψζεσο.  

 

Α. Μέηξεζε ηνπ Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ εθ κέξνπο ησλ Υξεκαηνπηζησηηθώλ 

Οξγαληζκώλ  

Ο Πηζησηηθφο Κίλδπλνο κπνξεί λα κεηξεζεί κε δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο αθνξά ζηε κέηξεζε 

ηεο επηζθάιεηαο ηνπ πειαηνινγίνπ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. Οη 

Υξεκαηνπηζησηηθνί Οξγαληζκνί, κεηξνχλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θάζε ππνςήθηαο πξνο 

ρξεκαηνδφηεζε επηρείξεζεο, θαη θαηεγνξηνπνηνχλ θάζε κία βάζεη ηεο πηζηνιεπηηθήο ηεο 

ηθαλφηεηαο. Με βάζε απηήλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, γίλεηαη θαη ε αληίζηνηρε πξφβιεςε ηεο 

πηζαλήο επηζθάιεηαο ησλ πειαηψλ. Έηζη ν ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο είλαη ζε ζέζε λα 

ρσξίζεη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ ζε δψλεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, άξα ζε δψλεο 

ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ θαη ζπλεπψο ζε ζπγθεθξηκέλε επηζθάιεηα.  
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Ο δεχηεξνο ηξφπνο αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηερληθψλ ψζηε λα απνηππσζεί ν βαζκφο 

επεξεαζκνχ ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ ζπκπεξηθνξά απηή. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί κηα 

ζεηξά απφ εξγαιεία θαη εθαξκνγέο πνπ κεηξνχλ ηελ «αμία ζε θίλδπλν» (Value at Risk) θαη νη 

νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο Σξαπεδηθνχο 

Οξγαληζκνχο θαη ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο.  

Ζ κέηξεζε ηνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί  

ζπγθέληξσζε πνιιψλ ζηνηρείσλ, εχζηνρε νκαδνπνίεζε θαη ζπλδπαζκέλε αλάιπζε κηαο 

ζεηξάο ηφζν πνηνηηθψλ φζν θαη πνζνηηθψλ παξαγφλησλ.  

 

 

Β. Πηζησηηθόο Κίλδπλνο θαη Σξάπεδεο  

Οη Σξαπεδηθνί Οξγαληζκνί, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, 

είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ πιήξε γλψζε ηνπ πειάηε θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη λα απαηηήζνπλ έηζη απφ 

απηφλ ηηο απαξαίηεηεο εμαζθαιίζεηο (Κνζκίδνπ, Ενπνπλίδεο, 2003). Γηα ην ιφγν απηφ θαη γηα 

λα δηαζθαιίζεη ε ηξάπεδα ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα, ειαρηζηνπνηψληαο ην επίπεδν ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πηζηνδνηήζεσλ.  

 

 

Γ. Κξηηήξηα Πηζηνδόηεζεο 

Σα θξηηήξηα απηά ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ζηα βαζηθά (πηζησηηθά) θαη ζηα επηθνπξηθά. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 

Βαζηθά – Πηζησηηθά θξηηήξηα 

 

Με ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πηζησηηθψλ θξηηεξίσλ, κπνξεί λα πξνθχςεη άκεζα 

ε χπαξμε ή φρη πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαζψο επίζεο ε δπλαηφηεηα ηνπ πηζηνχρνπ λα 

εμππεξεηήζεη ηελ πηζηνδφηεζε. Σα θξηηήξηα απηά είλαη:  

• Ο εληνπηζκφο ηεο αλάγθεο πνπ πξφθεηηαη λα θαιχςεη ε αηηνχκελε πηζηνδφηεζε θαζψο επίζεο 

θαη ν ππνινγηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ πηζησηηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο πνπ αηηείηαη ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε.  

• Ζ εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαζψο θαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πηζηνδφηεζεο.  
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• Ζ εμέηαζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) θαη ε 

αθξηβήο εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο γηα ηελ νκαιή εμππεξέηεζε ηεο πηζηνδφηεζεο.  

 

 

      Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Πξνζδηνξηζκόο Πηζησηηθώλ Αλαγθώλ  

Σν βαζηθφ ζηάδην πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ελδειερψο πξνηνχ δνζεί κηα πηζηνδφηεζε, 

είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ πνπ πξφθεηηαη λα 

θαιπθζνχλ θαη ε επηβεβαίσζε φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ζα θαιχςεη αλάγθεο πνπ έρνπλ άκεζε 

ζρέζε κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. θνπφο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ είλαη λα 

απνθεχγνληαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο γηα θάιπςε δεκηνγφλσλ απνηειεζκάησλ ή γηα 

θεξδνζθνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γεγνλφο πνπ ζα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ απνπιεξσκή ηεο 

πηζηνδφηεζεο.  

 

 Αλάιπζε ζπλζεθώλ αγνξάο  

Ζ γλψζε θαη ε νξζή αληίιεςε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε, είλαη βαζηθή γηα ηελ ζσζηφηεξε θαη αθξηβέζηεξε 

εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο ηεο πνξείαο. Οη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο κεηαβάιινληαη ζπλερψο κε 

έληνλν ξπζκφ, ιφγσ θαη ηεο γεληθφηεξεο θξίζεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη νη 

κεηαβνιέο απηέο έρνπλ εκθαλείο επηπηψζεηο ζηελ ιεηηνπξγία θάζε είδνπο επηρείξεζεο. Σα 

ζηνηρεία ηεο αγνξάο κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ πνηθίιεο πεγέο, φπσο είλαη ε  Δζληθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ν εηήζηνο νδεγφο ΗCAP, νη δηάθνξεο θιαδηθέο κειέηεο, ηα 

ζπγθεθξηκέλα έλζεηα εκεξεζίνπ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ θαη άιιεο πεγέο. 

Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη θπξίσο είλαη :  

•  Σα ζπλνιηθά κεγέζε ηνπ θιάδνπ. Αξηζκφο θαη κεγέζε επηρεηξήζεσλ, κεξίδηα ζηελ αγνξά, 

πεξηζψξηα θέξδνπο, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (δείθηεο ξεπζηφηεηαο, δαλεηαθήο 

επηβάξπλζεο, απνδνηηθφηεηαο θηι.).  

•   Ζ ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν.  

• Ζ κνξθή ηεο αγνξάο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε (κνλνπσιηαθή, 

νιηγνπσιηαθή) θαη ε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ ζηελ νπνία βξίζθεηαη  (άλζεζε, 

χθεζε θηι.)  

•   Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. 
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 Πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο  

Πξνυπφζεζε γηα ηελ ιήςε κηαο ζεηηθήο πηζησηηθήο απφθαζεο απνηειεί ε γλψζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα ηεο λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, βαζηδφκελε ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαη φρη ζε έθηαθηεο 

εληζρχζεηο ησλ θεθαιαίσλ ηεο απφ δαλεηζκφ ή απφ εθπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο 

ζε πεξίπησζε αλάγθεο.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο κηαο επηρείξεζεο γίλεηαη αμηνιφγεζε 

ησλ απαξαίηεησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ εμέιημε ηεο πηζηνδνηνχκελεο επηρείξεζεο.  

Σα πνηνηηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα εξεπλεζνχλ είλαη ην ηζηνξηθφ ηεο ππνςήθηαο πξνο 

ρξεκαηνδφηεζε επηρείξεζεο (ίδξπζε, κεηαβνιέο, αληηθείκελν εξγαζηψλ), ε Γηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο (ζηειέρσζε, αξκνδηφηεηεο, νξγάλσζε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο, δηάδνρε 

θαηάζηαζε), ε θήκε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ παξαγσγηθνχ 

θαη ζπλαιιαθηηθνχ θπθιψκαηνο ηεο επηρείξεζεο (παξαγσγηθά κέζα, πξνκεζεπηέο, 

πξντφληα, πειάηεο, φξνη ζπλαιιαγψλ).  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα πνζνηηθά ζηνηρεία, αθνξνχλ  ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο επηρείξεζεο. Θα πξέπεη λα γίλεηαη αλάιπζε ησλ απνινγηζηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαίαο ηξηεηίαο θαη ν αμηνινγεηήο νθείιεη λα 

εμεηάδεη ηελ εμέιημε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, φπσο είλαη νη πσιήζεηο (θαηά 

πνζφηεηα θαη αμία), νη απνζβέζεηο, ην ιεηηνπξγηθφ θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα, ε εμέιημε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, ε εμέιημε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ θαη νη βαζηθνί αξηζκνδείθηεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Δπηθνπξηθά Κξηηήξηα 

 

ηα επηθνπξηθά θξηηήξηα, πεξηιακβάλνληαη νη παξερφκελεο εμαζθαιίζεηο, δειαδή ν βαζκφο 

ππνζηήξημεο ηεο πηζηνδφηεζεο απφ ελνρηθέο, εκπξάγκαηεο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

εμαζθαιίζεηο θαζψο θαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Δμαζθάιηζε ηεο απνπιεξσκήο ηεο πηζηνδόηεζεο  

Πέξαλ ησλ βαζηθψλ θξηηεξίσλ πνπ αλαθέξακε, ν αμηνινγεηήο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη ζε ζέζε λα  πξνζδηνξίζεη ηελ δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο 
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ηεο πηζηνδφηεζεο ε νπνία πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε πεγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ιεηηνπξγία θαη κφλν ηεο επηρείξεζεο.  

Ζ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζεσξείηαη ε κέγηζηε δηαζθάιηζε γηα κία ηξάπεδα. Δπεηδή 

φκσο ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη πιένλ νη επηρεηξήζεηο είλαη 

ξαγδαία κεηαβαιιφκελν θαη νη θίλδπλνη είλαη πνιιαπινί θαη αζηάζκεηνη, ρξεηάδεηαη ε 

χπαξμε θαη άιισλ πεγψλ εμππεξέηεζεο ηεο πηζηνδφηεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη 

εμήο:  

 

 Παξνρή εγγπήζεσλ. 

 Γηάζεζε ππνζεθψλ (ππνζήθεο – πξνζεκεηψζεηο).  

 Δλέρπξα (αμηφγξαθα, θαηαζέζεηο, ηίηινη). 

 

ηαλ ην επηβάιεη ε κνξθή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα παξάδεηγκα φηαλ ε δηάξθεηά ηνπο 

πξνβιέπεηαη λα είλαη κεγάιε ή φηαλ ν νξγαληζκφο ή ε ηξάπεδα πνπ ζα παξέρεη ηελ 

πηζηνδφηεζε δελ θαιχπηεηαη πιήξσο απφ ηα πξνεγνχκελα θξηηήξηα, ηφηε θαηαθεχγεη ζηελ 

ιήςε εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ.  

 

 Απνδνηηθόηεηα  

 

Αθνχ ν αμηνινγεηήο έρεη βεβαησζεί πσο ε αηηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε πιεξνί ηθαλνπνηεηηθά 

ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ηφηε, πξνβαίλεη ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. ην ζηάδην 

απηφ, ν αμηνινγεηήο ηνπ ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ ειέγρεη αλ ππάξρεη σθέιεηα γηα ηνλ 

ρξεκαηνδφηε νξγαληζκφ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία. Σν φθεινο πνπ ζα έρεη ε 

ηξάπεδα απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε πξέπεη λα θαιχπηεη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο θφζηνο θαη λα έρεη 

έλα αμηνπξεπέο πεξηζψξην θέξδνπο.  

Ωο απνδνηηθφηεηα νξίδεηαη ε πνζνζηηαία αλαινγία ηνπ ζπλφινπ ησλ σθειεηψλ απφ φιεο ηηο 

εξγαζίεο πξνο ην κέζν φξν ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ, δειαδή ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

δέζκεπζε θαηά ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο.  

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη ε ηάζε γηα δαλεηζκφ ζηε δψλε ηνπ Δπξψ, ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία: 
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Γηάγξακκα 2.1. Δμέιημε ηνπ Σξαπεδηθνχ Γαλεηζκνχ ζηε δψλε ηνπ Δπξψ 

 

Πεγή: ΔΚΣ, 2015 

 

2.2. Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο ΔΠΑ  

To ΔΠΑ είλαη ην ειιεληθφ πξφγξακκα πνπ δηνρεηεχεη ζηελ Διιάδα ηα θνλδχιηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα εμνκάιπλζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ, ε εθάζηνηε θπβέξλεζε 

δηακνηξάδεη ρξεκαηνδνηήζεηο ζηνρεπκέλεο ζηελ Δκπνξία, Μεηαπνίεζε ή Πξσηνγελή 

παξαγσγή (αιηεία, γεσξγία θιπ). Οη ππνβνιέο δηεμάγνληαη ζε ρξνληθά πεξηνξηζκέλεο 

πεξηφδνπο ππνβνιψλ, πνπ πξναλαγγέιινληαη απφ ηα εθάζηνηε αξκφδηα Τπνπξγεία. Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη καδηθά, δεκνζηεχνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ζηε 

ζπλέρεηα δίλεηαη δηνξία ελφο έσο ηξηψλ εηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε 

είλαη έλα πνζνζηφ ηεο επέλδπζεο  ή θνξναπαιιαγέο (ζπλήζσο θαηά 40-60%), κε 

πξναπαηηνχκελν ηα εμνθιεκέλα παξαζηαηηθά ησλ δαπαλψλ, ηα νπνία εμεηάδνληαη κε 

επηηφπηνπο ειέγρνπο. 

 

Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ ΔΠΑ είλαη ε άληιεζε πφξσλ ρσξίο ηελ ππνρξέσζε 

απνπιεξσκήο ηνπο. Σα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα είλαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε έπεηαη θαηά έλα 

αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δαπαλψλ, θαζψο θαη ην φηη απαηηείηαη κηα επίπνλε 

γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία κέρξη ηελ ηειηθή έγθξηζε. Σα δχν απηά ζηνηρεία θαζηζηνχλ 

απηφ ην είδνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ειθπζηηθφ γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηελ θαηλνηνκία, νη νπνίεο έρνπλ αλάγθε απφ άκεζεο, γξήγνξεο θαη επέιηθηεο δηαδηθαζίεο. 
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Ωζηφζν, είλαη κηα ηδηαίηεξα ειθπζηηθή επηινγή αλ κπνξέζεη λα ζπλδπαζηεί κε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ινηπνχο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο (www.espa.gr). 

 

2.3. Κξαηηθέο Δληζρύζεηο  

Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο έρεη σο αθεηεξία 

ηα άξζξα 77 έσο 93 ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δηδηθφηεξα ην άξζξν 87 παξ.1 ηεο πλζήθεο Δ.Δ., ην νπνίν πξνβιέπεη φηη "εληζρχζεηο πνπ 

ρνξεγνχληαη ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή απφ ηα θξάηε ή κε θξαηηθνχο πφξνπο θαη πνπ λνζεχνπλ 

ή απεηινχλ λα λνζεχζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ δηα ηεο επλντθήο κεηαρεηξίζεσο νξηζκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ ή νξηζκέλσλ θιάδσλ παξαγσγήο, είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ θνηλή αγνξά, θαηά 

ην κέηξν πνπ επεξεάδνπλ ηηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζπλαιιαγέο, εθηφο αλ ε παξνχζα 

πλζήθε νξίδεη άιισο". 

χκθσλα κε ηνπο θνηλνηηθνχο θαλφλεο ε έλλνηα ηεο ελίζρπζεο έρεη πιένλ θαηαζηεί θαηά 

πνιχ επξχηεξε απφ ηελ έλλνηα ηεο επηρνξήγεζεο ή ηεο επηδφηεζεο, δηφηη ζπκπεξηιακβάλεη 

φρη κφλν ζεηηθέο παξνρέο, αιιά θαη ηηο παξεκβάζεηο εθείλεο νη νπνίεο, αλεμαξηήησο κνξθήο, 

κεηψλνπλ ηηο επηβαξχλζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. πλεπψο, ν φξνο "ελίζρπζε" θαιχπηεη φια ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνληαη άκεζα ή έκκεζα κε δεκφζηνπο (εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο) 

πφξνπο θαη επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, δίρσο ην Γεκφζην λα ιακβάλεη 

αληίζηνηρν αληάιιαγκα.  

Ωο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζεσξνχληαη νη εμήο:  

 νη απιέο επηρνξεγήζεηο. 

 νη θάζε είδνπο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο απαιιαγέο θαη ειαθξχλζεηο. 

 ηα εηδηθά ηξαπεδηθά επηηφθηα θαη νη επηδνηήζεηο επηηνθίσλ. 

 ε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε απφ θξαηηθνχο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 νη θξαηηθέο εγγπήζεηο δαλείσλ ή πηζηψζεσλ. 

 νη θξαηηθέο εηζθνξέο/ζπκκεηνρέο ζην θεθάιαην επηρεηξήζεσλ. 

 ε πψιεζε δεκφζηαο έθηαζεο κε επλντθνχο φξνπο. 

 νη ηδησηηθνπνηήζεηο κε ηδηαίηεξα επλντθνχο φξνπο. 

Σα εηδηθφηεξα ζέκαηα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ εμεηάδνληαη ζήκεξα ζην πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ηα εμήο :  
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 εληζρχζεηο γηα ηε δηάζσζε θαη αλαζπγθξφηεζε πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 αλακφξθσζε θαλφλσλ πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ. 

 απινπνίεζε θαλφλσλ γηα εληζρχζεηο ζε έξεπλα - αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία. 

 ξχζκηζε ζεκάησλ εληζρχζεσλ ζε Τπεξεζίεο Γεληθνχ Οηθνλνκηθνχ πκθέξνληνο. 

 εηδηθά ηνκεαθά ζέκαηα (εληζρχζεηο ζε λαπηηιία, αεξνκεηαθνξέο, λαππεγεία). 

 δηαδηθαζηηθά ζέκαηα: αλακφξθσζε θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ. 

Ζ Διιάδα ζηαδηαθά, αθνινπζψληαο ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. έρεη επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, κε παξάιιειε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ, κεηαηνπίδνληαο ην θέληξν βάξνπο απφ ηελ ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξηψλ 

ή θιάδσλ, πξνο ηελ αληηκεηψπηζε επξχηεξσλ ζεκάησλ φπσο ε απαζρφιεζε, ε πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε, ην πεξηβάιινλ, ε θαηάξηηζε θαη ε έξεπλα. 

Παξάιιεια, ε Διιάδα θαηεπζχλεη πάλσ απφ ην 95% ησλ εληζρχζεσλ πξνο ηε κεηαπνίεζε, ζε 

νξηδφληηνπο ζηφρνπο θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο (πεξηθεξεηαθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

έξεπλα θαη αλάπηπμε, απαζρφιεζε - θαηάξηηζε εξγαδνκέλσλ, πεξηβάιινλ θιπ). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη έρεη νπζηαζηηθά θαηαξγήζεη ηηο ηνκεαθέο εληζρχζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη έμσ 

απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

2.4. Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.  

 

Έλαο θιαζηθφο θαη ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε έθδνζε 

λέσλ κεηνρψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, σο κέζνδνο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ραίξεη κηαο ζεηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ππνςήθησλ επελδπηψλ πνπ δείρλνπλ ιηγφηεξν επηθπιαθηηθνί ζηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο ζε εηαηξείεο πνπ παξνπζηάδνπλ κηα αηζηφδνμε θαη ζεηηθή 

πνξεία ζε επίπεδν νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί λα γίλεη 

κε: 

 

2.4.1. Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηώλ 

Ζ επηρείξεζε κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαιεί ηνπο κεηφρνπο ηεο λα 

επελδχζνπλ ζε απηή λέα θεθάιαηα παίξλνληαο σο αληάιιαγκα λέεο κεηνρέο. Απηφ ζπκβαίλεη 

φηαλ κηα αχμεζε θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ. Δλαιιαθηηθά κηα 
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επηρείξεζε κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο αχμεζεο θεθαιαίνπ κε 

θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη 

λέεο κεηνρέο εθδίδνληαη ππέξ ηξίησλ φπσο ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, θάπνηνο 

ζηξαηεγηθφο επελδπηήο ή ην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ φηαλ ε αχμεζε θεθαιαίνπ ζπλνδεχεηαη 

απφ δεκφζηα εγγξαθή θαη εηζαγσγή ζε θάπνην Υξεκαηηζηήξην. 

 

2.4.2. Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κέζσ θεθαιαηνπνίεζεο απνζεκαηηθώλ θαη δηαλνκήο 

δσξεάλ κεηνρώλ 

 

Πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία φπνπ κηα επηρείξεζε κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

εθδίδεη λέεο δσξεάλ κεηνρέο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ. ε ινγηζηηθφ επίπεδν, κεηψλεηαη 

αληίζηνηρα κέξνο ησλ απνζεκαηηθψλ, ψζηε ν ινγαξηαζκφο Ίδηα Κεθάιαηα (πνπ απνηειείηαη 

απφ ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ηα απνζεκαηηθά) λα παξακέλεη ίδηνο. Ζ δηαλνκή δσξεάλ 

κεηνρψλ ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη  γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο εκπνξεπζηκφηεηαο ησλ 

κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξεηψλ. 

 

Ζ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο ζπλήζσο απνζθνπεί ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

επελδχζεψλ ηεο. Γελ απνθιείεηαη φκσο ν ζθνπφο ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ λα είλαη 

είηε ε εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο είηε ε δεκηνπξγία ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ξεπζηφηεηαο (financial slack). Έηζη, είλαη πηζαλφλ κηα εηαηξεία πνπ έρεη ήδε επελδχζεη 

δαλεηδφκελε, λα πξνβαίλεη ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ψζηε λα εμνθιήζεη ην δάλεηφ 

ηεο. Δίλαη επίζεο πηζαλφλ κηα εηαηξεία πνπ πξφθεηηαη λα επελδχζεη ζην κέιινλ λα πξνβαίλεη 

ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ψζηε λα έρεη ηελ απαξαίηεηε ξεπζηφηεηα φηαλ ρξεηαζηεί. 

 

Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ έρεη ηελ εμήο ηδηαηηεξφηεηα. Δλψ ηα λέα θεθάιαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε κηαο επέλδπζεο, νη λέεο κεηνρέο δίλνπλ δηθαίσκα 

φρη κφλνλ ζηελ αμία ηεο επέλδπζεο, αιιά θαη ζηελ αμία ηεο ππάξρνπζαο εηαηξείαο. Ζ 

ηδηαηηεξφηεηα απηή έρεη ζεκαζία, φηαλ ε κεηνρή ηεο εηαηξείαο δελ είλαη νξζά απνηηκεκέλε 

θαη φηαλ νη απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο ιακβάλνληαη κε θξηηήξην ηα ζπκθέξνληα ησλ παιηψλ 

κεηφρσλ. 
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ΤΓΥΡΟΝΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

 

2.5. Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε (Leasing)  

Ζ Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε απνηειεί έλαλ νινθιεξσκέλν ρξεκαηνδνηηθφ κεραληζκφ πνπ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε κηα επηρείξεζε λα απνθηήζεη, λα αλαλεψζεη ή λα επεθηείλεη ην 

κεραλνινγηθφ ηεο εμνπιηζκφ ρσξίο λα θαηαλαιψζεη δηθά ηεο θεθάιαηα.  

Σα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο, παξέρνληαη απφ ηελ 

εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ε νπνία αγνξάδεη ε ίδηα ηνλ εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζέζεη ε επηρείξεζε. ηελ ζπλέρεηα εθκηζζψλεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ 

ζηελ επηρείξεζε γηα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έλαληη ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ.  

Καηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζεη ηνλ εμνπιηζκφ 

πνπ κέρξη ηψξα ελνηθίαδε θαη ρξεζηκνπνηνχζε, θαηαβάιινληαο έλα ελδεηθηηθφ πνζφ ην 

νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, δειαδή ηελ 

ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία (http://www.aglc.gr). Δλαιιαθηηθά κπνξεί είηε λα επηζηξέςεη ηνλ 

εμνπιηζκφ ζηελ εηαηξεία Leasing  είηε λα ζπλερίζεη ηε κίζζσζε κε ηνπο ίδηνπο ή 

αλαλεσκέλνπο φξνπο.  

Σν ζπκθσλεκέλν πνζφ θαηαβάιιεηαη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ εηαηξεία κίζζσζεο είηε ζε 

κεληαία βάζε, είηε αλά ηξίκελν είηε αλά εμάκελν. Σν επηηφθην γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

δφζεσλ είλαη ειάρηζηα πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πξνθαζνξηζκέλν επηηφθην δαλεηζκνχ. 

Ωο επηπιένλ έμνδν, ε επηρείξεζε θαιείηαη επίζεο λα θαηαβάιιεη εθάπαμ θαη έλα πνζφ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 0,1% έσο 1% επί ηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο σο αληηζηάζκηζκα γηα ην 

δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο. Ζ πεξίνδνο απνπιεξσκήο δηαξθεί απφ ηξία έσο πέληε ρξφληα, ε δε 

ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ην 100% ηεο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 

2.5.1. Πιενλεθηήκαηα 

Σν Leasing σο κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο παξνπζηάδεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία 

αθνξνχλ ηδηαίηεξα ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε κέζνδνο απηή δελ 

είλαη ζπκθέξνπζα θαη γηα ηηο ήδε ππάξρνπζεο (http://www.aglc.gr).  

Σα πιενλεθηήκαηα απηά είλαη: 

 Γελ ππάξρεη άκεζε ππνρξέσζε εμφθιεζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ έρεη 

ζπκθσλεζεί. Σν γεγνλφο απηφ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο, εηδηθά γηα ηηο λενζχζηαηεο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ηελ πξψηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπο δελ δηαζέηνπλ επαξθή 

ξεπζηφηεηα γηα ηελ αγνξά ηνπ απαξαίηεηνπ ζε απηέο εμνπιηζκνχ. 
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 Μηα επηρείξεζε κε άκεζεο αλάγθεο, δελ εμαλαγθάδεηαη λα θαηαθχγεη ζε ππέξκεηξν 

δαλεηζκφ, πξάγκα πνπ ζα ηελ πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη 

απνπιεξσκήο ζην κέιινλ.  

 Μεηά ην πέξαο ηεο κίζζσζεο, ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επηινγή είηε 

λα αγνξάζεη ηνλ εμνπιηζκφ, είηε λα ηεξκαηίζεη ηε ζχκβαζε είηε λα ηελ αλαλεψζεη.  

 Ζ επηρείξεζε απαιιάζζεηαη απφ ηνλ θφξν γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ κηζζψλεη αθνχ ην 

ζχλνιν ησλ δφζεσλ αλαγλσξίδεηαη ζαλ ιεηηνπξγηθή δαπάλε. Ωζηφζν είλαη ζε 

εθθξεκφηεηα κηα λέα λνκνζεηηθή ξχζκηζε ε νπνία, εάλ θαη εθφζνλ εθαξκνζηεί, 

ππνρξεψλεη ην ρξήζηε ησλ εηαηξηθψλ απηνθηλήησλ ζε θαηαβνιή ηεο αληίζηνηρεο 

θνξνινγίαο απφ ην 2016 θαη κεηά, ζέηνληαο σο εηζφδεκα, ζηνλ θάηνρν ηνπ 

απηνθηλήηνπ, ην 80% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα απηφ, απφ ην 30% πνπ ίζρπε κέρξη 

ζήκεξα, πξάγκα ην νπνίν ζα απνβεί βέβαηα θαηαζηξνθηθφ γηα ηηο εηαηξείεο Leasing.  

 ε φ,ηη αθνξά ζηελ παξνρή εγγπήζεσλ, ε επηρείξεζε δε ρξεηάδεηαη λα παξέρεη 

ππέξνγθεο εγγπήζεηο φπσο ζα ζπλέβαηλε κε ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Απηφ δηφηη νη 

δηαδηθαζίεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη απινπνηεκέλεο θαη πην γξήγνξεο.  

 Ζ επηρείξεζε εκθαλίδεη νξζφηεξε εηθφλα ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο θαζψο δελ 

επεξεάδνληαη αξλεηηθά νξηζκέλνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο 

ζηηο δαπάλεο γηα πάγηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. 

 

χκθσλα κε Μειέηε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ κε ηίηιν: «Υξεκαηνδφηεζε 

κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ» (2009), ζηα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ 

Leasing κπνξνχλ επίζεο λα εληαρζνχλ (http://www.imegsevee.gr): 

 

o Ζ δπλαηφηεηα πιήξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ/αθηλήηνπ θαηά 

100% θαη ε άκεζε ρξήζε απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ/αθηλήηνπ. 

o Σα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ εηαηξία Leasing γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην 

ηκήκα ησλ κηζζσκάησλ πνπ αθνξά εηδηθά ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ζεσξνχληαη δαπάλεο θαη κεηψλνπλ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα.  

o Ζ δηαδηθαζία ζχληαμεο κίαο ζχκβαζεο Leasing είλαη ηαρχηεξε θαη ιηγφηεξν 

δαπαλεξή απφ φηη κηα ζχκβαζε καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ απφ έλα 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. πλήζσο δελ ρξεηάδνληαη εγγπήζεηο, πξνζεκεηψζεηο ή 

ππνζήθεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελψ πξνβιέπνληαη κεησκέλα 

ζπκβνιαηνγξαθηθά δηθαηψκαηα θαη απαιιαγή απφ δηάθνξα ηέιε θαη θφξνπο.  
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o O επελδπηήο κπνξεί λα πξνβεί ζε δηαπξαγκάηεπζε θαη λα επηηχρεη θαιχηεξνπο 

φξνπο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ ή αγνξάο επαγγεικαηηθνχ αθηλήηνπ, θαζψο ε αμία 

ηνπο κπνξεί λα εμνθιεζεί άκεζα θαη ζε κεηξεηά.  

o Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαη ην χςνο ηνπ κηζζψκαηνο ζπκθσλνχληαη απφ 

θνηλνχ απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηπρφλ πεξηνξηζκνί θαη 

επνρηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο.  

o Ζ αγνξά λένπ εμνπιηζκνχ κέζσ leasing απφ λέεο ή ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο 

κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππαγσγή ηεο 

επηρείξεζεο ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ππφινηπεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ απηφλ.  

o Μεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο, φπσο πξνείπακε, ν επελδπηήο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ παγίνπ έλαληη πξνζπκθσλεκέλνπ 

(ζπλήζσο ζπκβνιηθνχ) ηηκήκαηνο. Σν πιενλέθηεκα εδψ είλαη φηη ε απφθηεζε ηνπ 

αθηλήηνπ είλαη απαιιαγκέλε απφ ην θφξν κεηαβίβαζεο.  

o O επελδπηήο πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ ηερλνινγηθή απαμίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, 

ηνλ νπνίν κπνξεί λα αλαλεψλεη ρσξίο λα δεζκεχεη ηα δηαζέζηκα θεθάιαηά ηνπ.  

o Ζ ζέζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη βειηησκέλε φπσο επίζεο 

θαη νη δείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο.  

o Οθέιε πξνθχπηνπλ θαη γηα ηε κηζζψηξηα επηρείξεζε, ε νπνία δηαηεξεί ηα νθέιε 

ησλ Αλαπηπμηαθψλ Νφκσλ θαη ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

o Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Σξαπεδηθφ Σνκέα, ε κέζνδνο 

ηνπ Leasing απνηειεί κία ηερληθή δηεχξπλζεο ηεο πειαηείαο ηνπο θαη πεγή 

θεξδνθνξίαο, αθνχ, εθηφο ησλ άιισλ απνθηνχλ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε έλαληη 

ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ. Παξάιιεια απνθνκίδνπλ νθέιε απφ ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηηο νπνίεο εθνδηάδνπλ κε πειάηεο 

έλαληη θπζηθά θάπνηνπ ηηκήκαηνο. Παξφκνηα νθέιε πξνθχπηνπλ θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ίδηα ε ηξάπεδα δηαζέηεη αζθαιηζηηθά πξντφληα.  

o Έλα αθφκα πιενλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη γηα ηηο εηαηξείεο Leasing είλαη θαη ην φηη 

δηαζθαιίδνληαη απφ ηνλ θίλδπλν πηψρεπζεο ηνπ κηζζσηή. Οη εηαηξείεο απηέο 

δηαηεξνχλ ηελ πιήξε ηδηνθηεζία ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ αθηλήησλ θαη επηπιένλ 

απνιακβάλνπλ δηάθνξα ζεκαληηθά θνξνινγηθά πξνλφκηα (απνζβέζεηο, ζχζηαζε 

αθνξνινγήηνπ απνζεκαηηθνχ θηι).  
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2.5.2. Μεηνλεθηήκαηα 

Ωζηφζν, ε κέζνδνο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, δελ παξνπζηάδεη κφλν πιενλεθηήκαηα 

αιιά ζαθψο έρεη θαη νξηζκέλα κεκπηά ζεκεία. Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ ζηα παξαθάησ: 

 

o Ζ σθέιεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη απφ ηε θνξναπαιιαγή ησλ απνζβέζεσλ ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ηδηφθηεηνπ εμνπιηζκνχ ράλεηαη, σθέιεηα πνπ ππνινγίδεηαη βέβαηα σο έλα 

βαζκφ απφ ηελ πιήξε θνξναπαιιαγή ησλ κηζζσκάησλ.  

 

o Παξά ηε ζεηηθή ζρέζε Ίδηα Κεθάιαηα/ Ξέλα Κεθάιαηα, κπνξεί ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα λα παξνπζηάζνπλ δηζηαγκνχο ζε φ,ηη αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε κίαο 

επηρείξεζεο, φηαλ ν εμνπιηζκφο ηεο ηειεπηαίαο βαζίδεηαη ζηε κέζνδν Leasing.  

 

o Ο κηζζσηήο (ν ρξήζηεο ηνπ εμνπιηζκνχ) αλαιακβάλεη φιεο ηηο επζχλεο απφ ηπραία 

πεξηζηαηηθά ή αλσηέξα βία έλαληη ηνπ εθκηζζσηή θαη δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο έθηαθηεο 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο αλ αζεηήζεη θάπνηνλ φξν ηεο γηα ζεκαληηθφ δηάζηεκα. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ν εθκηζζσηήο κπνξεί λα ηνπ αθαηξέζεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη λα απαηηήζεη 

ηελ άκεζε πιεξσκή φισλ ησλ κηζζσκάησλ κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.  

 

o Ο κηζζσηήο ππφθεηηαη ζηελ ππνρξέσζε λα επηηξέπεη ζηνλ εθκηζζσηή (εηαηξεία Leasing) 

λα ειέγρεη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ηνλ εμνπιηζκφ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο ηνπ 

θαηάζηαζεο.  

 

o Λνγηζηηθά, νη ππνρξεψζεηο κίαο επηρείξεζεο απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαηαρσξνχληαη 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο, επεηδή δελ έρεη απνθηεζεί ε θπξηφηεηα επί ησλ ζρεηηθψλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα αληηθείκελα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαη δελ απνζβέλνληαη.  

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ην χςνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ γηα ην 

2015, αλά είδνο εμνπιηζκνχ, αλά δξαζηεξηφηεηα, αλά δηάξθεηα ζπκβνιαίνπ θαη αλά 

γεσγξαθηθή πεξηνρή. 
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Πίλαθαο 2.1. Όςνο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ, 2015 

 

Πεγή: Έλσζε Διιεληθψλ Δηαηξεηψλ Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο, 2015 

 

2.6. Πξαθηόξεπζε Απαηηήζεσλ (Factoring)  

Σα έληνλα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ ηδηαίηεξα έληνλε πξνηίκεζε ζηνλ ηνκέα Factoring ζηελ 

Διιάδα. Πξφθεηηαη γηα έλα ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα εθρσξνχλ ζηηο ηξάπεδεο εκπνξηθέο απαηηήζεηο (ηηκνιφγηα) θαη λα αληινχλ 

ξεπζηφηεηα κέζσ πξνθαηαβνιψλ. Σν ζχλεζεο πνζφ πξνεμφθιεζεο αλέξρεηαη ζε 80% – 

90% θαη ην ππφινηπν πνζφ απνδίδεηαη θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο ζπλαιιαγήο κεησκέλν 

θαηά ην πνζφ ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ πξνεμνθιεηηθψλ ηφθσλ. ήκεξα ππνινγίδεηαη φηη 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ Factoring ζηελ ρψξα καο θάλνπλ πεξίπνπ 1.500 ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, θπξίσο κηθξνκεζαίεο, απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, κε ηηο ζπλνιηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο απηέο λα ππεξβαίλνπλ ηα 2,5 δηο επξψ.  

Ζ πξαθηφξεπζε απαηηήζεσλ εθαξκφδεηαη εθηφο απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο θαη απφ 

αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ (Δηαηξείεο Factoring). Ζ 

πξαθηφξεπζε απαηηήζεσλ αθνξά κηα ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ κηαο επηρείξεζεο ή 

ελφο νξγαληζκνχ θαη ελφο πξάθηνξα (ηξάπεδα ή εηαηξεία factoring) βάζε ηεο νπνίαο ε 

επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο εθρσξεί ζηνλ πξάθηνξα ηηο απαηηήζεηο ηεο έλαληη ησλ πειαηψλ 
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ηεο. Ο πξάθηνξαο αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε, ηελ είζπξαμε, ηελ πξνεμφθιεζε, ηνλ 

πηζησηηθφ έιεγρν θαη ηελ θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο.  

Ζ εηαηξεία Factoring ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πιεξψλεη άκεζα ζηελ επηρείξεζε ην 

80% πεξίπνπ ησλ απαηηνχκελσλ νθεηιψλ ησλ πειαηψλ. Υξεψλεη επίζεο ηελ εηαηξεία 0,5% 

έσο θαη 2% ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο απαηηήζεηο πξνο πειάηεο. Σν επηπιένλ απηφ 

θφζηνο αλαινγεί ζηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο Πξαθηφξεπζεο 

(Κφληνο, 2010).  

Ζ Πξαθηφξεπζε Απαηηήζεσλ είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο κηαο επηρείξεζεο, θαη απνηειεί έλαλ άκεζν θαη γξήγνξν ηξφπν αχμεζεο 

ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο. Σαπηφρξνλα ειαρηζηνπνηείηαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη απμάλεηαη ε 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη 

φιεο νη ρξνλνβφξεο θαη επίπνλεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο, ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη 

είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο αλαηίζεληαη ζην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ 

ιεηηνπξγεί σο πξάθηνξαο.  

 

Ο ηξφπνο απηφο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηδαληθφο ζηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο:  

 

 ηαλ ε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη άκεζε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ αλαγθψλ ηεο θαη 

αδπλαηεί λα παξάζρεη  εκπξάγκαηεο εγγπήζεηο.  

 ηαλ ππάξρεη απμεκέλε δήηεζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη 

εθείλε δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί άκεζα κε ζπλέπεηα λα πξέπεη λα απνδερηεί 

αζχκθνξνπο φξνπο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο πξνθεηκέλνπ λα ηελ εμππεξεηήζνπλ 

άκεζα.  

 ηαλ νη δηαδηθαζίεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεψλ ηεο είλαη εμαηξεηηθά δαπαλεξέο (γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ πξέπεη λα πάεη ε ίδηα ζηνλ πειάηε πξνθεηκέλνπ λα εμνθιεζεί). 

 ηαλ ην πιήζνο ησλ αθεξέγγπσλ πειαηψλ είλαη δπζαλάινγν πξνο ηηο εηζπξαθηέεο 

απαηηήζεηο (Noel, 2006).  
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2.6.1.Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ Factoring.  

Σν Factoring σο κέζνδνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζαθψο παξνπζηάδεη νξηζκέλα 

πιενλεθηήκαηα έλαληη άιισλ κεζφδσλ ρξεκαηνδφηεζεο. Σέηνηα είλαη:  

 Ζ κεγάιε επειημία ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. 

 Ζ εμάιεηςε ηνπ θφζηνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ πειαηψλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο & ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο. Ζ 

δηαρείξηζε ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ ηεο απινπνηείηαη ζεκαληηθά θαη 

δηεπθνιχλεηαη. 

 Ζ αχμεζε ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ, αθνχ εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο. 

 Ζ πξνείζπξαμε ησλ πνζψλ ζε πνζνζηφ 80-90% εμαζθαιίδεη ζηελ επηρείξεζε 

άκεζα ρξεκαηηθνχο πφξνπο, ηελ απαιιάζζεη απφ ηφθνπο δαλείσλ εθφζνλ δελ 

αλαγθάδεηαη λα πξνβεί ζε δαλεηζκφ θαη ηζρπξνπνηεί ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο 

δχλακε έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο.  

 Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ησλ πσιεηψλ, ηνπ ινγηζηεξίνπ αιιά θαη ησλ 

ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο πξνζθεχγνπλ ζε εηαηξείεο Factoring .Έηζη 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ρξφλν ηνπο πην απνδνηηθά ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζχλζεζε ηεο επηρείξεζεο αιιάδεη θαη ε ζεηηθή απηή 

επίπησζε είλαη εκθαλήο ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ηεο 

δείθηεο. Ζ βειηησκέλε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ν ηζνινγηζκφο ηεο 

ρξεκαηνδνηνχκελεο επηρείξεζεο απμάλεη θαη ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα, 

αθνχ νη πξνθαηαβνιέο πνπ εηζπξάηηεη (80%) δελ παξνπζηάδνληαη ζην παζεηηθφ 

ζαλ βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αιιά ζην ελεξγεηηθφ σο δηαζέζηκα. 

 

Ωζηφζν, ε κέζνδνο Factoring δελ έρεη κφλν ζεηηθέο επηπηψζεηο γηα κηα επηρείξεζε, αιιά 

παξάιιεια παξνπζηάδεη θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα, φπσο είλαη: 

 

 Δάλ ην θεθάιαην πνπ εμαζθαιίδεη ε επηρείξεζε κέζσ factoring ρξεζηκνπνηείηαη 

κφλν γηα ξεπζηφηεηα ην θφζηνο είλαη πςειφηεξν απφ ηνλ απιφ δαλεηζκφ.  

 Δίλαη πνιχ πηζαλφο ν θινληζκφο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο, ιφγσ ππνςίαο εθ 

κέξνπο ηνπο φηη ππάξρεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο.  

 Μπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ δπζθνιίεο θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ κηα ζπκθσλίαο. Οη 

πεξηζζφηεξεο ζπκθσλίεο θαζνξίδνπλ κηα πεξίνδν εηδνπνίεζεο θαη γηα ηα δχν κέξε 
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(ζπλήζσο 3 κελψλ). Γη’ απηφ ζηελ πξάμε ζπαλίσο ζπκθσλίεο ηεξκαηίδνληαη εθ 

κέξνπο ηνπ πσιεηή.  

 Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα εθρσξήζεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζηελ εηαηξεία 

Factoring. Δίλαη ππνρξεσκέλε λα εθρσξήζεη ζε απηήλ, φρη κφλν ηηο πθηζηάκελεο 

απαηηήζεηο , αιιά αθφκε θαη εθείλεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κεηά ηε ζχκβαζε.  

 Σα πηζησηηθά φξηα πνπ νξίδεη ν πξάθηνξαο γηα θάζε πειάηε κπνξεί λα είλαη 

ηδηαίηεξα ρακειά πεξηνξίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο πσιήζεηο. 

 Σα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, δειαδή νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο, 

δελ παξνπζηάδνληαη ιφγσ ηνπ Factoring ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηεο, θξαηψληαο έηζη ην χςνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε ρακειφηεξα 

επίπεδα απφ ηα πξαγκαηηθά. Γηα απηφ είλαη πηζαλφ νη πξνκεζεπηέο λα δηζηάδνπλ 

λα ρνξεγνχλ πηζηψζεηο (http://www.hellenicfactors.gr). 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα δηαθαίλεηαη ε εμέιημε ησλ εξγαζηψλ factoring ηφζν ζηε ρψξα καο, 

φζν θαη ζε ζχγθξηζε κε ην Γηεζλέο Factoring. 

 

Γηάγξακκα 2.2. Δμέιημε Δξγαζηψλ Factoring 2007-2015 

 

Πεγή: www.hellenicfactors.gr 

 

 

 

 

http://www.hellenicfactors.gr/
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2.7. Κεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθώλ πκκεηνρώλ (Venture Capital)  

Έλαο αθφκα ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα εθαξκφδεηαη θαη ζηε ρψξα 

καο, είλαη θαη ηα Κεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ γλσζηά δηεζλψο σο «Venture 

Capital».  

Αξθεηέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα ζηελ Διιάδα ζην ρψξν ηνπ Venture 

Capital. Σν Venture Capital απνηειεί θαηά θαλφλα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

απεπζχλεηαη ζε λέεο, θηιφδνμεο θαη ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο εηαηξείεο πνπ ζπλήζσο 

εθκεηαιιεχνληαη επηρεηξεκαηηθά θαηλνηφκεο ηδέεο.  

 

2.7.1. Πώο ιεηηνπξγεί 

Οη εηαηξείεο Venture Capital ρξεκαηνδνηνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο κε αληάιιαγκα ηελ 

απφθηεζε ελφο πνζνζηνχ ησλ κεηνρψλ ηνπο. Σν πνζνζηφ απηφ πνηθίιεη αλάινγα κε ην χςνο 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο- πειάηε, αιιά ζπλήζσο θπκαίλεηαη 

γχξσ ζην 30%. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επέλδπζεο θπκαίλεηαη ζπλήζσο κεηαμχ ηξηψλ θαη 

επηά εηψλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη είλαη ζπλήζσο δπλακηθά 

αλαπηπζζφκελεο, κε λέεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο θαη επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ ππφζρνληαη 

πςειέο απνδφζεηο, ηέηνηεο ψζηε λα αληακείςνπλ ηηο εηαηξείεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην ξίζθν 

πνπ ζα αλαιάβνπλ.  

Οη παξνρέο ησλ εηαηξεηψλ Venture Capital δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ παξνρή 

ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ αιιά παξέρνπλ επίζεο ππνζηήξημε θαη ζε φ, ηη αθνξά ηε δηνίθεζε 

ηεο επηρείξεζεο, ηε ιεηηνπξγία marketing, ηε ζηειέρσζε θαη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο. 

εκαληηθέο επίζεο γηα ηε ρξεκαηνδνηνχκελε επηρείξεζε είλαη νη δηαζπλδέζεηο ηεο εηαηξείαο 

Venture Capital θαη κε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν θαη πνπ 

κπνξεί λα θαλνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζηελ ζχλαςε κειινληηθψλ ζπλεξγαζηψλ.  

 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ Venture Capital είλαη ην 

φηη ε  ρξεκαηνδνηνχκελε επηρείξεζε δελ ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή εγγπήζεσλ γηα ην 

θεθάιαην πνπ ηεο παξέρεηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη αθφκα θαη ζε πεξίπησζε ρξεσθνπίαο ηεο 

επηρείξεζεο, ε εηαηξεία Venture Capital δε δηεθδηθεί επηζηξνθή ησλ επελδπκέλσλ ρξεκάησλ 

ηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξήζεθαλ επαθξηβψο νη φξνη ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν 

πιεπξψλ.  
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εηαηξείεο πνπ επηδεηνχλ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ Venture Capitals 

δηαθξίλνληαη απφ κεγάιν θίλδπλν θαη ηα θεθάιαηα απηά είλαη ε κφλε ηνπο δπλαηφηεηα γηα 

ρξεκαηνδφηεζε, αθνχ, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ απηνχ δελ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ 

«παξαδνζηαθέο» πεγέο, φπσο είλαη ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο. Οη εηαηξείεο πνπ επηιέγνληαη, 

ζπλήζσο αζρνινχληαη κε ππνθιάδνπο ηεο ηερλνινγίαο, αλ θαη απηφ δελ απνηειεί θαλφλα. Ο 

θαλφλαο είλαη φηη επηιέγνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξννπηηθέο αλάπηπμεο κεγαιχηεξεο 

απφ ηα θαλνληθά επίπεδα θαη επεηδή ε ηερλνινγία είλαη, αλακθηζβήηεηα, ν θιάδνο κε ηελ 

ηαρχηεξε άλζεζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηα πεξηζζφηεξα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκκεηνρψλ θαηεπζχλνληαη ζε εθείλν ην θιάδν.  

Καηά κέζν φξν κία ζηηο δηαθφζηεο πξνηάζεηο γίλεηαη απνδεθηή απφ ηνπο Venture 

Capitalists, νη νπνίνη αλακέλνπλ φηη κφλν κία ή δχν ζηηο δέθα επελδχζεηο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπο ζα έρνπλ ηελ επηζπκεηή απφδνζε θαη ζα αλαπιεξψζνπλ ηηο δεκηέο απφ 

ηηο ππφινηπεο «ιαλζαζκέλεο» επελδχζεηο. Δπίζεο, νη Venture Capitalists ίζσο λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο εληππψζεηο γηα κία εηαηξεία πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη. Κάπνηνη ίζσο λα 

ελδηαθέξνληαη κφλν γηα ηερλνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ εηαηξείεο, άιινη κφλν γηα start-up 

εηαηξίεο θηι. 

Ζ ζπλεηζθνξά ησλ Venture Capitals γίλεηαη είηε απνθιεηζηηθά, κέζσ αχμεζεο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, φπνπ θαη απνθηνχλ έλα πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

φπσο πξναλαθέξακε είηε, ελ κέξεη, κε δάλεην ην νπνίν, φηαλ ε εηαηξεία μεπεξάζεη θάπνην 

επίπεδν θηλδχλνπ, κεηαηξέπεηαη ζε επηπξφζζεην πνζνζηφ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

(ηέηνηνο ηχπνο ζηξαηεγηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζπρλά πηνζεηείηαη απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

Venture Capital ηξαπεδψλ).  

Πξνζζήθε ζε απηά απνηειεί ε εμνπζία πνπ απνθηνχλ νη ρξεκαηνδφηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζηε 

ιήςε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, θάηη ην νπνίν απφ θάπνηνπο επηρεηξεκαηίεο κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ζεηηθφ (κε ην ζθεπηηθφ φηη νη λένη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηελ πείξα θαη ηα 

θαηάιιεια κέζα γηα λα ελδπλακψζνπλ ην θνκκάηη ηεο Γηνίθεζεο θαη άιιεο πηπρέο ηεο 

επηρείξεζεο) θαη απφ άιινπο αξλεηηθφ (κε ην ζθεπηηθφ φηη δηεηζδχνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

επηρείξεζεο). πλέπεηα απηνχ θαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Venture Capitalists, είλαη φηη 

ζηνρεχνπλ ζηελ καθξνπξφζεζκε ζηαζεξφηεηα θαη βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη φρη ζε 

βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα. 
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2.8. Δπηρεηξεκαηηθνί Άγγεινη (Business Angels)  

ηνπο «Δπηρεηξεκαηηθνχο Αγγέινπο» πεξηιακβάλνληαη φια εθείλα ηα άηνκα ηα νπνία 

δηαζέηνπλ θεθάιαηα θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ηα παξέρνπλ ζε λένπο επηρεηξεκαηίεο κε ηε κνξθή καθξνπξφζεζκεο επέλδπζεο.  

ηελ Διιάδα ε ρξεκαηνδφηεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε αθφκα, 

φπσο είλαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη πεξηνξίδεηαη ζπλήζσο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ζπγγεληθά θαη νηθεία πξφζσπα. Ωζηφζν ηα επφκελα ρξφληα αλακέλεηαη 

λα αλαπηπρζεί θαη ζηε ρψξα καο ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηδηψηεο επελδπηέο.  

 

2.8.1. Σν Διιεληθό Γίθηπν Δπηρεηξεκαηηθώλ Αγγέισλ  

ηε ρψξα καο, απφ ην 2014, πθίζηαηαη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ην Γίθηπν Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Αγγέισλ κέζσ ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ. (Γ.Δ.Α- 

Δ.Β.Δ.Α.). 

Σν Γίθηπν Δπηρεηξεκαηηθψλ Αγγέισλ ηνπ Δ.Β.Δ.Α. ζθνπεχεη ζην λα θαιχςεη έλα 

ζεκαληηθφ θελφ πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ππνζηήξημε ησλ λενθπψλ 

θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα καο. Ο ξφινο ηνπ είλαη λα θέξεη ζε επαθή ηνπο 

«Δπηρεηξεκαηηθνχο Αγγέινπο», δειαδή ηα κέιε ηνπ, κε ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

ππνβάιινπλ επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνο ρξεκαηνδφηεζε κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Σα κέιε κνηξάδνληαη ηελ εκπεηξία ηνπο θαη 

επεθηείλνληαο ηηο ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

αλάπηπμε θαη ζηελ απαζρφιεζε. 

Σν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα θηλείηαη απφ ιίγεο δεθάδεο ρηιηάδεο επξψ έσο ηα 

δχν εθαηνκκχξηα επξψ αλά επηρείξεζε, πνζά ηα νπνία ηα Venture Capitals θαη νη 

Σξαπεδηθνί Οξγαληζκνί δελ πξνηίζεληαη λα θαιχςνπλ φηαλ πξφθεηηαη γηα λενθπείο εηαηξείεο 

ή επηρεηξήζεηο ζην αξρηθφ ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο ην Γίθηπν Δπηρεηξεκαηηθψλ Αγγέισλ δέρεηαη σο κέιε ηνπ 

εχπνξνπο ηδηψηεο, επηρεηξεκαηίεο θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε, εηαηξείεο πνπ ήδε 

δξαζηεξηνπνηνχληαη σο επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη ή πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε ή 

παξνρή δηνηθεηηθήο βνήζεηαο πξνο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο θαηά ηα πξψηα ζηάδηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

Δπίζεο ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ, πξνζθαιεί ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο λα αμηνπνηήζνπλ ην ζεζκφ ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Αγγέισλ θαη λα εμεηάζνπλ 
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πψο ην Γίθηπν απηφ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ησλ δηθψλ ηνπο 

ζηφρσλ.  

Σν Γίθηπν Δπηρεηξεκαηηθψλ Αγγέισλ, θηινδνμεί λα απνηειέζεη θπξίαξρν κέζν πξνψζεζεο 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε ρψξα καο, παξεκβαίλνληαο ζην θξίζηκν 

ζηάδην πνπ δεκηνπξγνχληαη νη λέεο ηδέεο θαη ζέινπλ ζηήξημε γηα λα αλαπηπρζνχλ. ην 

πιαίζην απηφ ην Γίθηπν Δπηρεηξεκαηηθψλ Αγγέισλ πξνζβιέπεη λα απνηειέζεη πφιν 

ζπγθέληξσζεο: 

 

• Σσλ επελδπηψλ, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε κίαο εληαίαο πιαηθφξκαο φπνπ ζα εληαρζνχλ 

θεθαιαηνχρνη απφ φιε ηε ρψξα πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνχ ηνπο σο 

«επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη». 

 

• Σσλ επηρεηξεκαηηψλ, νη νπνίνη ζα επηδηψθνπλ ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο ηδέαο. 

 

Μέζα απφ ηελ εκπινθή ηνπ ηφζν κε ηνπο επελδπηέο φζν θαη κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ην 

Γίθηπν δχλαηαη λα αλαιάβεη θαη άιινπο ζεκαληηθνχο ξφινπο, φπσο : 

 

• Σελ παξνρή ζπκβνπιψλ πξνο ηελ Πνιηηεία πάλσ ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο,  

ηδηαίηεξα ζε απηή ηελ επαίζζεηε θάζε ηεο ζχζηαζεο θαη αλάπηπμεο κηαο εηαηξείαο. 

 

• Σελ πξνψζεζε ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ θαη ζπλαθφινπζα ηε ζέζπηζε πξνηχπσλ γηα ηε 

βηνκεραλία, θαζηζηψληαο ηελ πην αληαγσληζηηθή ζην εμσηεξηθφ. 

 

Ζ δηαδηθαζία ξνήο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ (Deal Flow) εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: 

 Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπλνδεπφκελσλ απφ επελδπηηθέο πξνηάζεηο.  

 Δμέηαζε επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ (deal screening), κε βάζεη ην πξφηππν 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γ.Δ.Α./Δ.Β.Δ.Α. 

 Καζνξηζκφο επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ πξνο παξνπζίαζε ζηνπο «Δπηρεηξεκαηηθνχο 

Αγγέινπο».  

 Καζνξηζκφο εκεξνκελίαο παξνπζίαζεο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο 
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Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα επηζεκαλζεί φηη έλα δεχηεξν κέξνο ηνπ deal flow, ην νπνίν 

μεθεχγεη ηεο δνκήο ηνπ Γ.Δ.Α./Δ.Β.Δ.Α. , είλαη απηφ ηεο εθδήισζεο αξρηθνχ ελδηαθέξνληνο 

απφ ηνπο «Δπηρεηξεκαηηθνχο Αγγέινπο» λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε.  

 

2.8.2. Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο 

ην πιαίζην απηφ αθνινπζνχλ ηα ζηάδηα ηνπ ιεπηνκεξνχο λνκηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο (due diligence), ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ 

ζπκβάζεσλ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο θαη πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. Απηφ ην κέξνο 

αλαιακβάλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο «Δπηρεηξεκαηηθνχο Αγγέινπο»  

 

i. ε φηη αθνξά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ απφ επηρεηξήζεηο ζπλνδεπφκελσλ απφ 

επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνο ην Γ.Δ.Α./Δ.Β.Δ.Α., θάζε ελδηαθεξφκελε 

επηρείξεζε, ζπκπιεξψλεη ζρεηηθή αίηεζε πνπ είλαη εληαγκέλε ζηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα ηνπ δηθηχνπ θαη θαηά ηελ απνζηνιή ηεο θαηαβάιεη ηελ 

πξνζπκθσλεκέλε ακνηβή εμέηαζεο ησλ εθαηφ επξψ. Σαπηφρξνλα, ππνβάιεη θαη 

έλα πεξηεθηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, εχξνπο πέληε ζειίδσλ, ηεο επελδπηηθήο 

πξφηαζεο ην νπνίν ζπληάζζεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο παξέρνληαη απφ ην 

Γ.Δ.Α./Δ.Β.Δ.Α. Σν επελδπηηθφ ζρέδην είλαη επαξθψο δνκεκέλν κε ζηνηρεία ηεο 

εηαηξείαο θαη ηνπ κάλαηδκελη απηήο, ηεο αγνξάο θαη ηνπ θιάδνπ, ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πξντφληνο, ηε δνκή ηεο πξνηεηλφκελεο 

επέλδπζεο, ηε ρξεκαηνδνηηθή ηνπ δνκή, ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο ζε φξνπο 

εζφδσλ, θφζηνπο θαη εζσηεξηθνχ βαζκνχ απφδνζεο, ησλ θαηλνηνκηθψλ 

ζηνηρείσλ, ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαη ηέινο ηηο 

πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Απνζηέιιεη ζηε ζπλέρεηα ηελ αίηεζε 

θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζην Γ.Δ.Α./Δ.Β.Δ.Α. θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Δπελδπηηθψλ Πξνηάζεσλ.  

 

ii. ην δεχηεξν ζηάδην αθνινπζεί ε εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ. Αξρηθά επηρεηξείηαη κηα πξψηε αλάιπζε (pre screening) ψζηε λα 

απνθιεηζζνχλ επελδπηηθά ζρέδηα ηα νπνία ρξήδνπλ πεξαηηέξσ νπζηαζηηθήο 

ζπκπιήξσζεο ζηα πεξηερφκελα ηνπο, ψζηε λα αμηνπνηεζεί απνηειεζκαηηθφηεξα 

ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. ηε ζπλέρεηα, πέξα απφ ηηο 

πξνηάζεηο πνπ είλαη εμ’ αξρήο έηνηκεο γηα παξνπζίαζε, γηα εθείλεο πνπ ρξήδνπλ 
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θαιχηεξεο πξνεηνηκαζίαο, μεθηλά κηα εζσηεξηθή επηθνηλσλία κε θάζε 

επηρείξεζε γηα λα βειηηψζεη ηελ πξφηαζή ηεο ψζηε λα θζάζεη λα γίλεη απνδεθηή 

γηα παξνπζίαζε ζηνπο «Δπηρεηξεκαηηθνχο Αγγέινπο». ηε πεξίπησζε απηή, ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα ππνβάιιεη κηα επηπξφζζεηε ακνηβή, χςνπο πελήληα επξψ, 

πνπ είλαη θαη ε ηειηθή πιεξσκή αλεμαξηήησο ηεο έθηαζεο απηήο ηεο 

επηθνηλσλίαο. Σν ζηάδην απηφ είλαη ην θξηζηκφηεξν. Οη γλψζεηο θαη ε εκπεηξία 

ηνπ Τπεχζπλνπ Δμέηαζεο Δπελδπηηθψλ Πξνηάζεσλ θαη ηεο νκάδαο ησλ 

εξεπλεηψλ, είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ νξζή πξνεηνηκαζία ησλ 

ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ επελδπηηθψλ έξγσλ. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη, ε 

πνηφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

παξνπζίαζε κηαο επελδπηηθήο πξφηαζεο ζηε ζπλέρεηα ζηνπο «Δπηρεηξεκαηηθνχο 

Αγγέινπο» , αιιά θαη γηα ηε ζπλνιηθή επηηπρία ηνπ Γ.Δ.Α./Δ.Β.Δ.Α. Οη έκπεηξνη 

«Δπηρεηξεκαηηθνί Άγγεινη» επηζπκνχλ λα δνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο 

επελδπηηθέο πξνηάζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο νκάδεο κε θαιέο δεμηφηεηεο. Πξέπεη 

λα δηαζθαιίδεηαη φηη θάζε επηρείξεζε παξνπζηάδεη ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε κηα απνηειεζκαηηθή κνξθή.  

Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο πξφηαζήο ηεο, θάζε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα αμηνπνηήζεη ην δίθηπν ησλ ρνξεγψλ (παξφρσλ ππεξεζηψλ) ηνπ Γηθηχνπ, νη 

νπνίνη εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο πξνεηνηκαζίαο ρσξίο 

θφζηνο -θαη απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα φθεινο απφ ηε ρνξεγία, γεληθψο 

αιιά θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο ηνπο δεηείηαη ε θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ 

απφ ην δίθηπν.  

 

iii. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ζχληαμε ηππνπνηεκέλεο αλαθνξάο αλά επηρείξεζε 

απφ ηνλ Τπεχζπλν Δμέηαζεο Δπελδπηηθψλ Πξνηάζεσλ, γηα ηα επηρεηξεκαηηθά 

ζρέδηα. Οη επηρεηξήζεηο πνπ αξρηθά επηιέγνληαη θάζε ρξνληθή πεξίνδν 

παξνπζηάδνληαη πξψηα εζσηεξηθά ζην Γ.Δ.Α./Δ.Β.Δ.Α., ζηελ Δπηηξνπή 

Δπελδπηηθψλ Πξνηάζεσλ (Δ.Δ.Π.) ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηνλ Αξκφδην 

Αληηπξφεδξν Δ.Β.Δ.Α., ην Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ Μειεηψλ θαη Έξεπλαο 

(ΚεΜΔ), ην Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ Μειεηψλ θαη Δθπαίδεπζεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο (ΚΔΜΔΥ), ελψ ν Τπεχζπλνο Δμέηαζεο Δπελδπηηθψλ 

Πξνηάζεσλ (ΤΔΔΠ) εηζεγείηαη ζηελ επηηξνπή. Ζ Δπηηξνπή ηειηθά απνθαζίδεη 
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γηα ηηο επελδπηηθέο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα θαηεπζπλζνχλ γηα παξνπζίαζε ζηνπο 

«Δπηρεηξεκαηηθνχο Αγγέινπο».  

 

iv. ηε ζπλέρεηα ν ΤΔΔΠ ελεκεξψλεη ηηο επηιεγκέλεο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά, θαη 

δεηά απφ απηέο φπσο εηνηκάζνπλ πεξηεθηηθή παξνπζίαζε ζε κνξθή PowerPoint, 

γηα ηελ νιηγφιεπηε παξνπζίαζε ηεο πξφηαζήο ηνπο ζηνπο «Δπηρεηξεκαηηθνχο 

Αγγέινπο» ηνπ Γηθηχνπ. Καη εδψ θαηεπζχλεη ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα 

εηνηκάδεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή παξνπζίαζε. Αθνχ θάζε επηρείξεζε 

αληαπνθξηζεί επαξθψο ζε απηή ηε πξνεηνηκαζία, ζηε ζπλέρεηα νξίδεηαη 

εκεξνκελία παξνπζίαζεο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζήο ηεο. 

  

v. Αθνινχζσο, ν ΤΔΔΠ ζπληνλίδεη ηελ εηνηκαζία ειεθηξνληθνχ θαθέινπ θάζε 

επηιεγείζαο επηρείξεζεο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ αίηεζή ηεο, ην 

επηρεηξεκαηηθφ ηεο ζρέδην θαη ηελ παξνπζίαζή ηεο. Ο θάθεινο ζηε ζπλέρεηα 

απνζηέιιεηαη πξνο ην Γ.Δ.Α./Δ.Β.Δ.Α. , ην νπνίν θαιείηαη ζηελ παξνπζίαζή ηεο 

ζρεηηθήο επελδπηηθήο πξφηαζεο ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη θαζνξηζηεί. Ο ΤΔΔΠ 

ζπκκεηέρεη ελεξγά θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνηάζεσλ ζηνπο 

«Δπηρεηξεκαηηθνχο Αγγέινπο». (http://www.businessangelsgreece.gr/) 
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2.9. Θεξκνθνηηίδεο ή Δθθνιαπηήξηα Δπηρεηξήζεσλ (Business Incubators)  

 

Έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ κπνξεί λα  ζπκβάιιεη ζηελ  παξεκπφδηζε ή ζηελ αλαζηξνθή 

ηεο θαζνδηθήο πνξείαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη (πέξαλ ησλ φπνησλ 

εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ) ε αμηνπνίεζε ηνπ ζχγρξνλνπ ζεζκνχ ησλ 

Θεξκνθνηηίδσλ ή Δθθνιαπηεξίσλ (Incubators). 

 

2.9.1. Ιζηνξηθή Αλαδξνκή - Γηεζλήο Δκπεηξία 

Οη παιαηφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο Θεξκνθνηηίδεο (business incubators),  ζηε ζχγρξνλε κνξθή 

ηνπο, δεκηνπξγήζεθαλ αξρηθά ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ήηαλ απνηέιεζκα δχν δηαδνρηθψλ 

γεγνλφησλ : 

• Σνπ εζσηεξηθνχ δηαρσξηζκνχ παιαηψλ άδεησλ θηηξίσλ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

«εξγαηηθέο θνηλσλίεο» (working communities), κε θνηλέο εμππεξεηήζεηο, ππεξεζίεο θαη 

management. Σν εγρείξεκα απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ αξρηηέθηνλεο. 

• Σεο αλαζπγθξφηεζεο θαη επαλαιεηηνπξγίαο ηζηνξηθψλ θηηξίσλ, σο εξγαζηεξίσλ γηα 

θαιιηηέρλεο θαη ηερλίηεο. 

 

Ζ λέα επφκελε ψζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Θεξκνθνηηίδσλ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία δφζεθε 

απφ ην θιείζηκν εξγνζηαζηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.  

Ζ British Steel Corporation ίδξπζε  κηα λέα  ζπγαηξηθή εηαηξεία, ηελ BSC Ltd, ην 1975, γηα 

λα βνεζήζεη  ζηελ εχξεζε εξγαζίαο ζε αλζξψπνπο πνπο έκεηλαλ άλεξγνη ιφγσ ηεξκαηηζκνχ  

ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνζηαζίσλ ζηδήξνπ. 

 

Έλαο βαζηθφο ζηφρνο ησλ Θεξκνθνηηίδσλ ηφηε, ήηαλ λα νξγαλσζεί κία «θνηλσλία 

εξγνηαμίσλ» (community workshops), φπνπ κία επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα μεθηλήζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη λα αλαπηπρζεί. 

 

Σν πξψην επηρεηξεκαηηθφ «εξγνηάμην» (enterprise workshop), ιεηηνχξγεζε ζην Clyde 

Ironworks θνληά ζηε Γιαζθφβε.  Ζ  BSC  έρεη αλαπηχμεη 10 ηέηνηα «εξγνηάμηα» . 

 

Μεηά απφ ηα παξαπάλσ θαη άιιεο επηρεηξήζεηο πξνρψξεζαλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

δεκηνπξγψληαο παξφκνηα «εξγνηάμηα», γλσζηά σο  «managed workshops»  θαη ζήκεξα σο 
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«business incubators» ή «Βηνκεραληθέο Θεξκνθνηηίδεο». Σέινο εθηηκάηαη φηη, ζήκεξα, 

ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 250 ζεξκνθνηηίδεο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. 

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ εμέιημε ησλ ζεξκνθνηηίδσλ ζηηο Ζ.Π.Α., απηή είρε ηελ παξαθάησ 

ηζηνξηθή δηαδξνκή: 

• Έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθ λένπ κεηαθνξά θαη αλάπηπμε βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ 

εληφο ησλ πφιεσλ, ζε Κεληξνδπηηθέο θαη Βνξεηναλαηνιηθέο Πνιηηείεο. 

• Έγηλε πξνζπάζεηα ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δπηζηεκψλ (National Science Foundation) λα 

δεκηνπξγήζεη επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία ζηα κεγάια παλεπηζηήκηα. 

• Τπήξμαλ πνιινί επηηπρεκέλνη επηρεηξεκαηίεο θαη φκηινη επελδπηψλ νη νπνίνη κεηέθεξαλ 

ηελ εκπεηξία ηνπο ζε φηη αθνξά ηνλ Τςειφ Δπηρεηξεκαηηθφ Κίλδπλν (Venture Experiances) 

γηα ηε ίδξπζε επηρεηξήζεσλ . 

 

Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Θεξκνθνηηίδσλ, ηδηαίηεξα απηψλ  πνπ ζρεηίδνληαη  κε 

αθαδεκατθά ηλζηηηνχηα, ζε Ακεξηθή θαη Δπξψπε είλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθή. 

Δλδεηθηηθά λα αλαθεξζεί φηη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1998 είραλ  ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγνχζαλ  

πεξηζζφηεξεο απφ νθηαθφζηεο ζεξκνθνηηίδεο  ζηηο Ζ.Π.Α,  ελψ ην 1988 ιεηηνπξγνχζαλ 

δηαθφζηεο ηέηνηεο κνλάδεο, δειαδή ζεκεηψζεθε ηεηξαπιαζηαζκφο απηψλ ησλ κνλάδσλ ζε 

δηάζηεκα κφιηο κηαο δεθαεηίαο. 

ήκεξα νη ζεξκνθνηηίδεο έρνπλ εμειηρζεί ζε πνιχ ζεκαληηθά ηερλνινγηθά εξγαιεία, 

δεκηνπξγψληαο ηζρπξνχο δεζκνχο κεηαμχ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ, επηρεηξεκαηηψλ,  

βηνκεραλίαο θαη  θεθαιαηαθψλ πεγψλ. 

 

ε αληίζεζε κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζεξκνθνηηίδεο, νη ηερλνινγηθέο δε ιεηηνπξγνχλ 

αλεμάξηεηα αιιά βξίζθνληαη πάληα θνληά ζε πεγέο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, δεκφζηαο 

εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (R&D) . 

Σέινο, ζηελ Διιάδα νη Θεξκνθνηηίδεο έθαλαλ ηελ παξνπζία ηνπο κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θπξίσο κε πξσηνβνπιία ηνπ ΔΟΜΜΔΥ ζηα Υαληά θαη ζηε Λάξηζα. εκεηψλεηαη θαη ε 

παξνπζία Θεξκνθνηηίδσλ ζηα Σερλνινγηθά Πάξθα Πάηξαο, Ζξαθιείνπ Κξήηεο, 

Θεζζαινλίθε θαη Βφινπ. 

Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί ε ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ Θεξκνθνηηίδσλ 

ζηελ Θεζζαινλίθε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο I4G θαη ηεο ζεξκνθνηηίδαο Θέξκε θαη θαζψο 

θαη ησλ I-cube θαη Velti ζηελ Αζήλα. Σα απνηειέζκαηα ησλ Θεξκνθνηηίδσλ απηψλ δελ 
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έρνπλ αθφκα αμηνινγεζεί ιφγσ ηνπ ζρεηηθά κηθξνχ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, πιελ φκσο 

φινη ζπκθσλνχλ φηη είλαη ειπηδνθφξνο ζεζκφο γηα ηελ ηερλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

Δπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη ην Business Innovation Centre of Attika (ή BIC Αηηηθήο) 

πξνρψξεζε ην 2007 ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δηθήο ηνπ Θεξκνθνηηίδαο ζην ρψξν ηνπ 

Σερλνινγηθνχ θαη Πνιηηηζηηθνχ Πάξθνπ Λαπξίνπ (http://www.bicofattika.gr/). Άιισζηε ε 

πξσηνβνπιία απηή ηνπ BIC Αηηηθήο ήηαλ ζηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ απφ ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ σο ν θνηλνηηθφο ζχκβνπινο ησλ ΜΜΔ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο πιήξεο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ ησλ BICs (European Business 

and Innovation Centers Network – EBN), (http://ebn.be). 

 

2.9.2. Η αλάγθε επέθηαζεο ηνπ ζεζκνύ ησλ Θεξκνθνηηίδσλ ζηελ Διιάδα  

 

Ζ δπλαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα θαηλνηνκνχλ θαη λα αλαπηχζζνληαη είλαη, θαηά θνηλή 

νκνινγία, ε πξσηαξρηθή δχλακε πνπ νδεγεί ζε αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ  

επηπέδνπ ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά. 

 

Οη κηθξέο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο, απνηεινχλ βαζηθφ ηκήκα απηήο δηαδηθαζίαο θαζψο 

επηηπγράλνπλ δνκηθέο αιιαγέο θαη δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ππνθαζηζηψληαο  

εθείλεο πνπ  ράζεθαλ ιφγσ ηεο θξίζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

α. Σεο παξαθκήο δηαθφξσλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ (π.ρ ε πεξίπησζε ηεο βηνκεραληθήο 

θαηαζηξνθήο ηνπ Λαπξίνπ, ε θξίζε ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηνίκσλ ελδπκάησλ ζηε 

βφξεηα Διιάδα ιφγσ ηνπ εληεηλφκελνπ αληαγσληζκνχ απφ ηηο ρψξεο ρακεινχ θφζηνπο θαη 

ην παξαεκπφξην)  

β. Σεο απνβηνκεραλνπνίεζεο πνπ ζπληειείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα είηε κε ην θιείζηκν είηε 

κε  ηελ πηψρεπζε  αληίζηνηρσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ πνπ άκεζα 

ή έκκεζα ζπλδένληαη δνξπθνξηθά κε απηέο. 

          

Οη Θεξκνθνηηίδεο αλαδσνγνλνχλ βηνκεραληθέο πεξηνρέο παξέρνληαο ζηνπο επηρεηξεκαηίεο 

λέν έδαθνο γηα λα αλαπηχμνπλ λέεο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο θαη απνηεινχλ ηε βάζε ηεο 

αλάπηπμεο θαη άλζηζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο . 
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Δίλαη αμηνζεκείσην φηη απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’90 θαη κεηά, νη ζεξκνθνηηίδεο θηινμελνχλ 

θπξίσο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο βηνηερλνινγίαο, ηεο 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ, ηεο πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο κε 

ζθνπφ ηελ πξνψζεζε Δπηρεηξήζεσλ  Βαζηδφκελσλ ζηε  Νέα Σερλνινγία. 

 

Παξάιιεια, δε ζα πξέπεη λα αγλνεζεί ε ζπνπδαηφηεηα ησλ Θεξκνθνηηίδσλ γηα ηα 

Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα, κε ηα νπνία είλαη  ζπλδεδεκέλεο. 

 

Δηδηθφηεξα ζεκεηψλνληαη: 

 Ζ δεκηνπξγία λέσλ θαηλνηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, απφ δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο, 

εξγαζηήξηα θαη εξεπλεηέο. 

 Ζ άκεζε ζχλδεζε κε ηελ παξαγσγή κε απνηέιεζκα ην δηαξθή εθζπγρξνληζκφ ηεο 

ηερλνγλσζίαο θαη ηεο κεηαθνξάο ηεο ζηνπο λένπο θνηηεηέο. 

 Σα νηθνλνκηθά νθέιε ησλ παλεπηζηεκίσλ απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο 

εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο βάζεο ηνπο, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ ηεξκαηίδεηαη ε απνθιεηζηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπο απφ θξαηηθά θνλδχιηα θαη απφ επηρνξεγήζεηο. 

 Ζ απαζρφιεζε απνθνίησλ παλεπηζηεκίσλ (επαγγεικαηηθέο δηέμνδνη). 

 Ζ γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ κέζα απφ απηή ηε δξάζε. 

 

Οη Θεξκνθνηηίδεο αληηπξνζσπεχνπλ έλα επξέσο απνδεθηφ εξγαιείν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ. 

Απηφ πεηπραίλεη, εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο θαη ηελ ηερλνινγηθή  

εμέιημε θαη ηε βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ εηδηθφηεξα ζε ππναλάπηπθηεο 

ηερλνινγηθά ρψξεο είλαη αξλεηηθφ. 

 

Ζ δεκηνπξγία Θεξκνθνηηίδσλ εμππεξεηεί θαη ζηφρνπο ηνπηθήο αλάπηπμεο, πνπ ζπλήζσο 

ζρεηίδνληαη κε : 

•   Σε δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ θαη ινηπψλ επηρεηξήζεσλ. 

•   Σε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ  εξγαζίαο. 

• Σελ αλαδσνγφλεζε θαη ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ηζηνχ ησλ πεξηνρψλ 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο. 
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Ζ Θεξκνθνηηίδα εμππεξεηεί πνιιαπινχο αλαπηπμηαθνχο θαη θνηλσληθνχο ζηφρνπο αλ 

ιεθζεί ππφςε φηη κέζσ απηήο δηεπθνιχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε εγθαηάζηαζε θαη 

δξαζηεξηνπνίεζε λέσλ θαηλνηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα ρψξν φπνπ ππάξρεη κηα ζπλερήο 

θξνληίδα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ απεξίζπαζηε 

επηθέληξσζε ησλ αληίζηνηρσλ κνλάδσλ ζην παξαγσγηθφ έξγν ηνπο. 

Οη εθηηκήζεηο γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ Θεξκνθνηηίδσλ είλαη επνίσλεο ζε φ, ηη αθνξά ηνπο 

ξπζκνχο ηεο επηβίσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ «εθθνιάπηνληαη» ζε απηέο. 

 

Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη Έιιελεο incubators δηαθνξνπνηνχληαη ζε θάπνην βαζκφ απφ 

ηνπο μέλνπο ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ Θεξκνθνηηίδσλ. Οη Έιιελεο incubators έρνπλ 

ηα δηθά ηνπο θεθάιαηα κε ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχλ ηνπο incubates (ηηο λέεο επηρεηξήζεηο πνπ 

αλαιακβάλνπλ) θαη απιψο κεζνιαβνχλ θαη θέξλνπλ ζε επαθή ηηο λέεο εηαηξείεο κε 

εηαηξείεο Venture Capital νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο κε ηνλ ηξφπν 

πνπ πεξηγξάςακε ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επέλδπζεο ηνπ 

Incubator θπκαίλεηαη ζπλήζσο κεηαμχ έμη θαη δεθανθηψ κελψλ.  

 

Ο ζεζκφο απηφο δχλαηαη λα βνεζήζεη ζηε δηαδηθαζία ίδξπζεο λέσλ θαηλνηνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα έρνπλ επρέξεηα εηζφδνπ θαη αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

ζηνπο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο θαη εμνπιηζκέλνπο ρψξνπο ησλ Θεξκνθνηηίδσλ. 

Παξάιιεια δε, ζα παξέρνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο νη  αλαγθαίεο δηεπθνιχλζεηο θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε είζνδν θαη ζηαζεξνπνίεζή ηνπο ζηελ αγνξά θαηά ηα 

πξψηα θξίζηκα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Οη Θεξκνθνηηίδεο είλαη  ηππνπνηεκέλνη ρψξνη νη νπνίνη δεκηνπξγνχληαη γηα λα παξέρνπλ 

έλα πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεη θνηλέο ππνδνκέο θαη εηδηθέο ππεξεζίεο, γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (ηξηψλ έσο πέληε εηψλ) δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ έλαξμε 

θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα κεηαθηλνχληαη ζε 

δηθνχο ηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο θαη ηε ζέζε ηνπο ζηε Θεξκνθνηηίδα θαηαιακβάλνπλ 

άιιεο λεφηεξεο  επηρεηξήζεηο. 

 

Οη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ρσξίδνληαη νη Θεξκνθνηηίδεο, αλάινγα κε ην ζθνπφ θαη ην 

ραξαθηήξα ηνπο, είλαη: 

•Οη «Σερλνινγηθέο Θεξκνθνηηίδεο» πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ζπλήζσο βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ ησλ Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκνληθψλ Πάξθσλ. 
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•Οη «Δμεηδηθεπκέλεο Θεξκνθνηηίδεο» νη νπνίεο θηινμελνχλ επηρεηξήζεηο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Αλαθέξεηαη σο παξάδεηγκα ε Θεξκνθνηηίδα  Agripolis ζηελ   

Πάδνβα ηεο Ηηαιίαο πνπ πξνσζεί ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε 

(http://www.tesaf.unipd.it/campus-di-agripolis). 

•Οη Θεξκνθνηηίδεο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηε δηεπθφιπλζε κηθξψλ λέσλ ζπγαηξηθψλ ή γηα 

ηελ εθθίλεζε εκπνξηθψλ πξνζπαζεηψλ απφ ην ηκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο κηαο 

ππάξρνπζαο ηζρπξήο εηαηξείαο. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο Θεξκνθνηηίδσλ απνηεινχλ ηκήκα ελφο Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ 

θαη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε Παλεπηζηήκηα θαη ζε νξηζκέλεο  πεξηπηψζεηο κε 

Σερλνινγηθά Ηδξχκαηα. 

Βαζηθή ππνγξάκκηζε, απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη Θεξκνθνηηίδεο, ζε αληίζεζε κε ηα 

Σερλνινγηθά Πάξθα - κέζα ζηα νπνία ζπλήζσο εγθαζίζηαληαη - δελ έρνπλ θεξδνζθνπηθφ 

ραξαθηήξα. 

 

Οη βαζηθφηεξεο ζεξκνθνηηίδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, είλαη: 

 ΣΑΝΔΟ- Αλάπηπμε Νέσλ Δπηρεηξήζεσλ (www.taneo.gr) 

 Δπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ Πάξθν Κξήηεο (http://www.stepc.gr) 

 Euroconsultants- Αλάπηπμε & Σερλνινγία (http://www.euroconsultants.gr) 

 Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαινλίθεο (http://www.thestep.gr) 

 Capital Connect (http://www.capitalconnect.gr) 

 Thermi SA (http://www.thermi-group.com) 

 Attica Ventures (http://www.attica-ventures.gr) 

 

2.9.3. Μνξθέο Θεξκνθνηηίδαο 

 

Ζ κνξθή κηαο Θεξκνθνηηίδαο θαζνξίδεηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ ησλ παξαθάησ βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ: 

 Σσλ απνηειεζκάησλ  πνπ αλακέλνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 Σσλ κνξθψλ θαη ηνπ βαζκνχ βνήζεηαο πνπ παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο – ελνίθνπο ηεο. 

 Σσλ θχξησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζήο ηεο. 

 

 

http://www.taneo.gr/
http://www.stepc.gr/
http://www.euroconsultants.gr/
http://www.thestep.gr/
http://www.capitalconnect.gr/
http://www.thermi-group.com/
http://www.attica-ventures.gr/
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2.9.4. Ρόινο θαη  ηόρνη ηεο Θεξκνθνηηίδαο 

 

Οη Θεξκνθνηηίδεο έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ θαηλνηνκηψλ νη νπνίεο 

νδεγνχλ ζε επελδχζεηο κέζσ ηεο παξερφκελεο βνήζεηαο πξνο ηηο λεντδξπφκελεο (start up) 

επηρεηξήζεηο πνπ εγθαζίζηαληαη ζε απηέο. 

Οη επηρεηξήζεηο απηέο, θαηά θαλφλα, αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ηα νπνία πνηθίινπλ αλάινγα κε ην αθξηβέο αληηθείκελν θάζε 

κνλάδαο θαη ην πεξηβάιινλ (αγνξά) ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 

Οη βαζηθέο αλάγθεο θαη ηα εκπφδηα πνπ πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ νη ζεξκνθνηηίδεο 

γηα ινγαξηαζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ –ελνίθσλ ηνπο, είλαη: 

 

• Σν πςειφ αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο ηεο θαηλνηνκίαο. 

• Σελ έιιεηςε πξφζβαζεο ζε  πεγέο θεθαιαίσλ. 

• Σελ αλεπαξθή πιεξνθφξεζε αγνξάο θαη ηερληθήο πιεξνθφξεζεο  (ηερλνγλσζίαο). 

• Σελ αδπλακία δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο. 

• Σελ αδπλακία ηεο απνηακίεπζεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ππεξαμίαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ   

   ηελ πινπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

• Σελ αδπλακία δηαηήξεζεο θαη επέθηαζεο ησλ φπνησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. 

• Σελ έιιεηςε νξίδνληα πξνγξακκαηηζκνχ. 

• Σελ έιιεηςε εθηίκεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

• Σε δπζθνιία πξφζβαζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

 

Ωζηφζν, νη Θεξκνθνηηίδεο εθηφο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ, έρνπλ θαη 

θνηλσληθή ζπκβνιή: 

 

• Δπηηξέπνπλ ηελ ίδξπζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε επηρεηξήζεσλ κε θαηλνηφκεο νξγαλσηηθέο    

δνκέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ κέζα απφ έλα    

δίθηπν απηνδηνηθνχκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

• Δπηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ απφ θνηλσληθέο νκάδεο πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε    

ζε ρξεκαηνδφηεζε ή εμεηδηθεπκέλν management. 

• Γξαζηεξηνπνηνχληαη ζπρλά ζε απηέο άηνκα κε αλαπεξίεο. Παξάδεηγκα απνηειεί ε    

Θεξκνθνηηίδα ηνπ Brunel University Science Park , πνπ εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ    
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θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ βνεζεκάησλ γηα άηνκα κε αλαπεξίεο     

(http://www.brunel.ac.uk/business/science-park) . 

• Δθκεηαιιεχνληαη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ πξνζεγγίδνπλ κε παξαδνζηαθέο 

ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο γηα λα αλαδσνγνλήζνπλ πξντφληα, αλαδεηψληαο λέν αγνξαζηηθφ 

θνηλφ ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο εθαξκνγέο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζε ιχζεηο πνπ 

ειαρηζηνπνηνχλ ηα παξαγσγηθά θφζηε. 

 

2.9.5. Παξάγνληεο επηηπρίαο 

 

χκθσλα κε ηε δηεζλή εκπεηξία, ε επηηπρία κηαο Θεξκνθνηηίδαο ζρεηίδεηαη κε ηνπο 

παξαθάησ βαζηθνχο παξάγνληεο (http://ebn.be): 

 

• Με ηελ ππνδνκή πνπ δελ απνηειείηαη κφλν απφ ηελ θαηάιιειε θηηξηαθή εγθαηάζηαζε, 

αιιά θαη απφ έλα ζχζηεκα ππεξεζηψλ θαη παξνρψλ πνπ ζηεξίδεη νπζηαζηηθά ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο. 

• Με ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο πνπ πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ζηξαηεγηθήο θαη κεζφδσλ ζαθψο θαζνξηζκέλσλ, πνπ λα 

δηαζθαιίδνπλ ηε βησζηκφηεηα ηεο κνλάδαο. 

• Με ηε γεηηλίαζε θαη ζπλεξγαζία ηεο Θεξκνθνηηίδαο κε ην θαηάιιειν παλεπηζηεκηαθφ 

ίδξπκα γηα ην ζθνπφ δηεπθφιπλζεο ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 

Ζ ηαπηφρξνλε χπαξμε ησλ παξαγφλησλ απηψλ είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηβίσζε ησλ Θεξκνθνηηίδσλ, θπξίσο αλ ιεθζεί ππφςε θαη ν κε θεξδνζθνπηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπο  σο εηδηθνχ αλαπηπμηαθνχ ζεζκνχ. 

 

2.9.6. Δπηρεηξήζεηο -  Έλνηθνη  ηεο  Θεξκνθνηηίδαο 

 

Γεληθά, νη έλνηθνη ησλ Θεξκνθνηηίδσλ είλαη λέεο θαη θαηά θαλφλα θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο, 

φπσο νη παξαθάησ: 

 

• Νέεο επηρεηξήζεηο, εγθαηεζηεκέλεο εθηφο Σερλνινγηθψλ Πάξθσλ  πνπ αλαπηχζζνπλ 

ηερλνινγίεο κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε ην “Σνπηθφ Πεξηβάιινλ”, δειαδή ηα Α.Δ.Η πνπ είλαη 

http://www.brunel.ac.uk/business/science-park
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άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηε Θεξκνθνηηίδα ή κε ην Σερλνινγηθφ Πάξθν πνπ είλαη εληαγκέλε ε 

Θεξκνθνηηίδα. 

• Δπηρεηξήζεηο εθηφο Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ πνπ έρνπλ απνθεληξψζεη κέξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

• Σνπηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κεζνιαβεηέο κεηαμχ παξαγσγψλ θαη 

θαηαλαισηψλ. 

• Νεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην “Σνπηθφ Πεξηβάιινλ”. 

 

Μέζα ζην ρψξν ησλ Θεξκνθνηηίδσλ εγθαζίζηαληαη ζπλήζσο επηρεηξήζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ (π.ρ δηαδηθηχνπ, ηειεκαηηθήο θιπ) πεξηζζφηεξν απφ φηη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο 

πξντφλησλ. 

 

2.9.7. Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Τπνςήθησλ Δπηρεηξήζεσλ 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ππνςήθηεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζνχλ θαη λα ηηο αλαιάβεη έλαο Incubator, πξέπεη λα πιεξνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα θαη 

πξνδηαγξαθέο. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ-ππνςήθησλ incubates γηα 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο incubators είλαη θνηλά θαη πεξηιακβάλνπλ:  

1) Σε ζρεηηθή εκπεηξία, ηα εγεηηθά πξνζφληα, ηελ πνηφηεηα, ηελ απνθαζηζηηθφηεηα, ηελ 

πίζηε θαη ηελ αθνζίσζε ηεο εγεηηθήο νκάδαο ηεο λέαο επηρείξεζεο. 

2) Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πνπ ζα αθνινπζεζεί θαζψο θαη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία 

πνπ ζα πξνζθέξεη ε επηρείξεζε ζηνπο θαηαλαισηέο. Σα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ε 

αλάγθε ηεο αγνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή ηελ ππεξεζία, ε βησζηκφηεηα ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ, ην θεθάιαην θίλεζεο θαη επελδπηηθέο αλάγθεο, ε δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο ζε άιιεο αγνξέο, ην επίπεδν ηνπ πθηζηάκελνπ αληαγσληζκνχ, ηα εκπφδηα 

ζηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ, νη ελδερφκελεο ζπλεξγαζίεο, ην θφζηνο θαη ε 

βησζηκφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ, νη ελδερφκελεο 

ζπλεξγαζίεο κε άιιεο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζεξκνθνηηίδα, ην πξνηεηλφκελν 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, νη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη, 

είλαη ζηνηρεία εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απφθαζε ηνπ incubator λα αλαιάβεη ηελ 

ίδξπζε θαη αλάπηπμε ηεο λέαο εηαηξείαο. 

 

3) Γηάθνξα επελδπηηθά - ρξεκαηννηθνλνκηθά θξηηήξηα επίζεο ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ πξηλ 

ηελ απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο είλαη νη αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο έλαληη 
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πξνζθεξφκελεο εηαηξηθήο ζπκκεηνρήο, ην ζηάδην ηεο επέλδπζεο, ε δηάξζξσζε ηεο 

ζπκθσλίαο κεηφρσλ, ε ζπκβαηφηεηα κε ηνπο πθηζηάκελνπο incubates θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ κειψλ ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο γηα ππνζηήξημε ηεο εηαηξείαο.  

 

Ωζηφζν, θάπνηεο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηε ρψξα καο, είηε απφ ηνλ ηδησηηθφ είηε απφ 

ηνλ δεκφζην ηνκέα, κάιινλ δελ θηάλνπλ ζηελ πιήξε έλλνηα ηνπ Incubator, θπξίσο γηαηί δελ 

πεξηιακβάλνπλ ην θνκκάηη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ηεο ζπλαθφινπζεο θαηνρήο κέξνπο 

ηνπ θεθαιαίνπ ηεο λέαο επηρείξεζεο.  

Αληίζεηα, ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή ζηελ Διιάδα είλαη ηα «Σερλνινγηθά Πάξθα» ηα νπνία 

δεκηνπξγνχληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο, φπσο δήκνπο, επαγγεικαηηθέο θαη επηζηεκνληθέο 

ελψζεηο, κε ζθνπφ λα πξνσζήζνπλ ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ (π.ρ. αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ, κείσζε αλεξγίαο ζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή) θαη πεξηνξίδνληαη ζην λα παξέρνπλ ζε λέεο επηρεηξήζεηο (θπξίσο) 

εγθαηαζηάζεηο θαη (πξναηξεηηθά) ππεξεζίεο ππνζηήξημεο έλαληη αληακνηβήο.  

Σέηνηα πάξθα είλαη νη «ζεξκνθνηηίδεο» Λαπξίνπ, Υαλίσλ, Λάξηζαο θαη πην πξφζθαηα ε 

Σερλφπνιε Θεζζαινλίθεο, ε νπνία ζρεδηάζηεθε σο ζεξκνθνηηίδα κε ηελ πιήξε έλλνηα ηνπ 

φξνπ.  

 

2.10. Crowdfunding 

 

ε ειιεληθή απφδνζε είλαη ε «ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πιήζνο» ή «δηαδηθηπαθή 

κηθξνρξεκαηνδφηεζε». Πξφθεηηαη γηα έλα λέν θαη αλεξρφκελν ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο 

εηαηξεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ online πιαηθφξκεο γηα λα ππνβάιινπλ ην αίηεκα γηα 

crowdfunding θαη λα ζπιιέμνπλ θεθάιαηα. Ο δεκηνπξγφο ηεο θακπάληαο παξνπζηάδεη ηελ 

ηδέα ηνπ απεπζείαο ζην θνηλφ, θαζνξίδεη παθέηα ρξεκαηνδφηεζεο ηα νπνία κπνξεί λα 

θπκαίλνληαη απφ ιηγνζηά έσο ρηιηάδεο επξψ θαη πξνζθέξεη αληίζηνηρα πξνλφκηα «perks» σο 

θίλεηξα γηα ην θνηλφ. Γεκνθηιείο πιαηθφξκεο είλαη ην Kickstarter 

(http://gr.ign.com/features) θαη Indiegogo (https://www.indiegogo.com/projects). 

 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ θιαζηθνχ crowdfunding είλαη φηη εθείλνη πνπ ζα επελδχζνπλ δελ 

απνθηνχλ κεξίδην ή κεηνρέο ζηελ εηαηξεία θαη ν επηρεηξεκαηίαο δηαηεξεί ηνλ απφιπην 

έιεγρν ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Μηα επηηπρεκέλε θακπάληα crowdfunding είλαη δειεαζηηθή γηα 

ηνπο Δπηρεηξεκαηηθνχο Αγγέινπο θαη ηνπο Venture Capitalists, αθνχ δείρλεη δήηεζε ζηελ 
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αγνξά, θη επηηξέπεη ηαπηφρξνλα ζηνλ επηρεηξεκαηία λα βγάιεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα 

ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ηνπ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. 

 

Απηφο ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ζπληζηάηαη ζηελ εθθίλεζε ηεο εηαηξείαο. Ο 

επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα απνζπάζεη θεθάιαηα βξαρππξφζεζκα, αιιά δε ζα κπνξεί λα 

ρξεκαηνδνηήζεη ηα επφκελα ζηάδηα κε crowdfunding. Μηα κειεηεκέλε ηδέα, κηα 

νξγαλσκέλε θακπάληα, κηα θαιή παξνπζίαζε ζε κηα ζσζηά επηιεγκέλε πιαηθφξκα θαη ε 

παξάιιεια έμππλε ρξήζε ησλ social media κπνξνχλ λα θέξνπλ εληππσζηαθά 

απνηειέζκαηα. 

 

Σειεπηαία, ηελ εκθάληζή ηνπ έρεη θάλεη έλα λέν είδνο crowdfunding ην ιεγφκελν «equity 

funding» πνπ αλακέλεηαη λα αιιάμεη ηα δεδνκέλα ζην επελδπηηθφ ηνπίν. Με ην equity 

crowdfunding νη εηαηξείεο ζα ζπγθεληξψλνπλ θεθάιαηα κέζσ online πιαηθφξκαο κε 

αληάιιαγκα εηαηξηθφ κεξίδην ή κεηνρέο. Ήδε ζηηο Ζ.Π.Α. πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο δπκψζεηο ψζηε ν επελδπηήο ζην equity crowdfunding λα κπνξεί 

λα είλαη ν κέζνο πνιίηεο θαη φρη απνθιεηζηηθά δηαπηζηεπκέλνο επελδπηήο (accredited 

investor), φπσο απαηηείηαη κέρξη ηψξα ιφγσ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ/κεηνρψλ 

(http://www.epixeiro.gr/start-up). 

 

 

2.11. Δπηινγέο ρξεκαηνδόηεζεο  

Δθηφο απφ ηηο εμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη εθηφο 

απφ ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ είλαη κηα εζσηεξηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, 

ππάξρνπλ θαη άιιεο κνξθέο εζσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Σέηνηεο είλαη νη ρξεκαηηθέο ξνέο 

απφ επελδχζεηο ή απφ βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο, ηα απνζεκαηηθά θεθάιαηα (αδηαλέκεηα 

θέξδε) θαη ηειεπηαία ε εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλήζσο απνθεχγεηαη εθηφο 

αλ ε επηρείξεζε έρεη θηάζεη ζην έζραην ζεκείν.  

Θα πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί, φηη δελ ππάξρεη κηα κφλν πεγή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ λα 

ππεξηεξεί ησλ άιισλ. Ζ επηινγή γηα θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνζαξκνζκέλνο θάζε θνξά κε ηηο αλάγθεο 

ηεο.  
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2.12. ύγθξηζε ησλ κνξθώλ ρξεκαηνδόηεζεο.  

 

ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη ρξήζηκε ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ ζχγθξηζε ζα πεξηνξηζηεί ζηε κέζνδν ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ έλαληη 

ησλ ινηπψλ κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο.  

ιεο νη κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο δηαζέηνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ε επηρείξεζε πνπ ζθνπεχεη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη. Σν θξίζηκν 

ζεκείν ζην νπνίν πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή κηα επηρείξεζε είλαη, φρη κφλν ην 

επηηφθην αιιά θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θάζε κνξθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο:  

 

• Γηα κηα επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα θαιχςεη ηηο ηξέρνπζεο θαη άκεζεο αλάγθεο ηεο, 

(π.ρ. αγνξά πξψησλ πιψλ, εκπνξεπκάησλ θιπ.) ελδείθλπηαη ε ρξεκαηνδφηεζε κε 

βξαρππξφζεζκν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη πξαθηνξεία (factoring).  

 

• Απφ ηελ άιιε κεξηά, γηα ηελ θάιπςε επελδπηηθψλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ ζπλήζσο κεγάιε 

δηάξθεηα (π.ρ. αγνξά αθηλήηνπ) ελδείθλπηαη ν καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο θαη ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing).  

 

 Δίλαη ζαθέο πσο ν βξαρππξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο έρεη κελ πςειφ επηηφθην 

αιιά είλαη θαηαιιειφηεξνο γηα ηελ άκεζε εμφθιεζε ηξερνπζψλ αλαγθψλ. Σα 

εηήζηα ρξενιχζηα, ζπλήζσο ππεξβαίλνπλ ηελ εηήζηα απφζβεζε ηεο αγνξάο παγίνπ, 

εθπίπηνπλ φκσο απφ ηα θνξνινγηθά έζνδα.  

 

 Ζ κέζνδνο Factoring έρεη ειαθξψο πςειφηεξν επηηφθην απφ ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ 

φκσο ηα κηζζψκαηα απνηεινχλ ακνηβή ππεξεζίαο γηα ηελ ρξήζε ηνπ επελδπηηθνχ 

αγαζνχ άξα ζπληζηνχλ θνξνινγηθή δαπάλε θαη εθπίπηνπλ απφ ηα θνξνινγηθά 

έζνδα. Καηά ζπλέπεηα, κε ζηαζεξνχο ηνπο ινηπνχο παξάγνληεο, ππάξρνπλ κεησκέλα 

θέξδε ρξήζεο θαη ζπλεπψο ιηγφηεξε θνξνινγία.  

 

 Δάλ ε επηρείξεζε πξέπεη λα θαιχςεη ήδε ππάξρνπζεο ή αθφκα θαη λέεο επείγνπζεο 

ππνρξεψζεηο, ελδείθλπηαη θαη ε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  
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 Γηα κηα επηρείξεζε, ε νπνία ηψξα θάλεη ηελ έλαξμή ηεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

είηε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ (βξαρππξφζεζκν) είηε επηρνξεγνχκελα πξνγξάκκαηα είηε, 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θάπνηα επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία, ηε κέζνδν ηνπ Venture 

Capital. Σα επηρνξεγνχκελα πξνγξάκκαηα είλαη κηα κνξθή επέλδπζεο κε ρακειφ 

ξίζθν θαη εθφζνλ κηα επηρείξεζε εληαρζεί ζε έλα πξφγξακκα κπνξεί λα πξνρσξήζεη 

άκεζα ζηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο.  

 

 Ο ρξεκαηνδνηηθφο κεραληζκφο Venture Capital αθνξά ζηηο εηαηξείεο πνπ βξίζθνληαη 

ζηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπο θαη δηαζέηνπλ λέα πξντφληα. Οη εηαηξείεο Venture 

Capital παξέρνπλ ζπκβνπιέο δηαρείξηζεο, ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο θαη ππνζηήξημε 

αλαιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα έλα κεγάιν κέξνο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο θαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη νπζηαζηηθά κε αληάιιαγκα ηε ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είλαη φηη ρξεκαηνδνηεί 

αλαπηπμηαθά πιάλα ρσξίο ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηνλ πςειφ 

δαλεηζκφ, έρεη απμεκέλν θχξνο θαη είλαη έλαο έκπεηξνο ζχκβνπινο γηα φιεο ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο.  

 

πσο ήδε έρνπκε ηνλίζεη, ην πνηεο κέζνδνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θάζε θνξά, εμαξηάηαη απφ 

ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο αλάγθεο θάζε επηρείξεζεο ηε ζηηγκή πνπ ηεο πξνθχπηεη ε αλάγθε 

ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ επηινγή ηεο ζσζηήο κεζφδνπ ή ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ κεζφδσλ πνπ ζα 

επηιερζνχλ, είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε κειινληηθή πνξεία θάζε επηρείξεζεο. Σν 

επελδπηηθφ πεξηβάιινλ παξέρεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

επλνεί ηελ είζνδν λέσλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Καιφ ζα είλαη ν επηρεηξεκαηίαο λα θάλεη 

πξνεγνπκέλσο κηα ζσζηή έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα δεη πνηνη ηξφπνη ηνπ ηαηξηάδνπλ, λα κελ 

εζηηάζεη κφλν ζε έλαλ ή δχν θαη λα κε δηζηάζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο 

ηαπηφρξνλα. Ζ θαληαζία θαη ε επζηξνθία απαηηνχληαη ηφζν ζην δεκηνπξγηθφ φζν θαη ζην 

επηρεηξεκαηηθφ θνκκάηη πξνθεηκέλνπ ε ρξεκαηνδφηεζε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην 

επηηπρεκέλε. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, θαίλνληαη ζπλνπηηθά νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο κηα 

επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαζεκία απφ ηηο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο: 
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  Σξέρνπζεο  

Αλάγθεο  

Δπελδπηηθέο 

Αλάγθεο κεγάιεο 

δηάξθεηαο  

Τπάξρνπζεο 

Τπνρξεώζεηο  

Έλαξμε 

επηρείξεζεο  

ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ 

Σξαπεδηθόο Γαλεηζκόο  Δλδείθλπηαη/ 

(Τςειφ 

επηηφθην)  

Δλδείθλπηαη  Δλδείθλπηαη  

Μαθξνπξόζεζκνο Σξαπεδηθόο Γαλεηζκόο  Δλδείθλπηαη.  

(Μεγάιε δηάξθεηα απνπιεξσκήο)  

Κξαηηθέο Δληζρύζεηο  Δλδείθλπηαη.  

(Υακειφ ξίζθν)  

Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ  Δλδείθλπηαη.  

(Αχμεζε αξηζκνχ κεηφρσλ)  

ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ 

Factoring  Δλδείθλπηαη. 

(Τςειφ ζπλνιηθφ Κφζηνο)  

Leasing  Δλδείθλπηαη.  

(Γελ ππάξρεη θνξναπαιιαγή απνζβέζεσλ)  

Venture Capital  Δλδείθλπηαη.  

(Υξεκαηνδφηεζε κε ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην)  

Δπηρεηξεκαηηθνί Άγγεινη Δλδείθλπηαη. 

(Υξεκαηνδφηεζε ρσξίο ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην) 

Θεξκνθνηηίδεο Δλδείθλπηαη 

(Υακειφ ξίζθν) 

Crowdfunding Δλδείθλπηαη 

(Υξεκαηνδφηεζε ρσξίο ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην) 

Μορφζσ 

Χρηματοδότηςησ 

Ανάγκεσ 

Επιχείρηςησ 
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2.13. Δλαιιαθηηθέο Πεγέο Υξεκαηνδόηεζεο  

 

Λακβάλνληαο σο δεδνκέλν φηη ε επεκεξία κηαο νηθνλνκίαο εμαξηάηαη απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο θαη ην επίπεδν παξαγσγήο, είλαη εκθαλέο πσο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο 

λα απνξξνθήζεη ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο απφ άιιεο ελαιιαθηηθέο πεγέο εθηφο ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο φπσο ηνλίδεη ζε έθζεζή ηνπ ην Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ 

Δξεπλψλ (ΚΔΠΔ). 

χκθσλα κε ην ΚΔΠΔ (2014) νη ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζην λα μεπεξαζηεί ε θξίζε θαη λα δνζεί ζηηο επηρεηξήζεηο ε δπλαηφηεηα λα 

απνπιεξψζνπλ ηα ππάξρνληα δάλεηά ηνπο (εμππεξεηνχκελα θαη κε εμππεξεηνχκελα) ζηηο 

ηξάπεδεο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ νη επηρεηξήζεηο (θαη σο ζπλέπεηα θαη ηα λνηθνθπξηά) κπνξνχλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ απνηειεζκαηηθά θαη ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

ρψξαο, κηαο θαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο (φπσο απηή θαηαγξάθεηαη απφ ηελ ζρέζε ησλ δαλεηαθψλ 

ραξηνθπιαθίσλ κε ηα επνπηηθά θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ) είλαη ακθίδξνκε. 

Δπίζεο, ε νξζή θαη απαξέγθιηηε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο ζεσξείηαη 

πξνυπφζεζε ζε φ,ηη αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο ζχλζεζεο ησλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ 

ηξαπεδψλ, έηζη ψζηε θαη λα κπνξέζεη λα αλαδπζεί κηα πγηήο πηζησηηθή αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο, λα απνθεπρζνχλ ηα ηξαπεδηθά ιάζε ηνπ παξειζφληνο θαη λα δηεπθνιπλζεί ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απμάλνληαο ηε ξεπζηφηεηά ηνπο. 

Μηα νηθνλνκία, φπσο ε Διιεληθή, ράλνληαο έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πξαγκαηηθνχ ηεο ΑΔΠ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, δπζθνιεχεηαη λα δεκηνπξγήζεη ελδνγελψο λέα επνπηηθά 

θεθάιαηα γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαζψο, ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο χθεζεο, ηα ππάξρνληα 

δάλεηα εμππεξεηνχληαη κεξηθψο. 

Σα δαλεηαθά ραξηνθπιάθηα δειαδή (πνπ είλαη ν θαζξέπηεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο) δε 

δεκηνπξγνχλ ηελ απαξαίηεηε θεξδνθνξία ζηηο ηξάπεδεο πνπ είλαη ην θπξηφηεξν ζπζηαηηθφ 

ησλ λέσλ επνπηηθψλ ηνπο θεθαιαίσλ. 

Απφ ην 2013, κε ηελ ελδηάκεζε έθζεζή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο γηα ηελ Ννκηζκαηηθή 

Πνιηηηθή επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα πξνψζεζεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο ρψξαο. 
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ηελ έθζεζε απηή γίλεηαη ζαθέο φηη φζν νη απνηακηεχζεηο έρνπλ αξλεηηθή πνξεία, 

πηέδνληαο ηα επίπεδα ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο εθφζνλ ππάξρεη απνπζία 

θαηαζέζεσλ, ε εχξεζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

επελδπηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ γίλεηαη επηηαθηηθφηεξε. 

 

Έηζη ε παξαπάλσ ελδηάκεζε έθζεζε πξνρσξά ζε ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ψζηε λα 

ζηεξηρζεί ρξεκαηνδνηηθά, ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα, ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία (εηδηθά νη 

επηρεηξήζεηο). 

 

χκθσλα πάληα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΚΔΠΔ (2014), ζηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο 

παξαδνζηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ε 

δεκηνπξγία ελφο ηακείνπ βνήζεηαο γηα λένπο επηρεηξεκαηίεο (Microfinance Loan Fund). 

Αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηεο Ηξιαλδίαο (Action Plan for Jobs, 2012) ζα κπνξνχζε ην 

ειιεληθφ θξάηνο λα πξνρσξήζεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο ηακείνπ πνπ ζθνπφ ζα είρε λα 

βνεζήζεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηηο κηθξέο λέεο επηρεηξήζεηο (start-ups) νη νπνίεο απαζρνινχλ 

κέρξη 10 άηνκα. Σν ελ ιφγσ ηακείν ζα κπνξνχζε λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               Σελίδα  |  78   
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ  

ΟΜΙΛΟ «MELLON TECHNOLOGIES ΑΔ» 

 

3.1. Η Δηαηξεία 

 

Ζ Mellon είλαη έλαο πνιπεζληθφο κηινο ν νπνίνο παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο ιχζεηο θαη 

ππεξεζίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ νξγαληζκψλ κε κεγάιν αξηζκφ 

ζπλαιιαζζφκελσλ φπσο ηξάπεδεο, νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο, ηειεπηθνηλσληαθνχο 

παξφρνπο θαη κεγάιεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ.  

 

Ζ Mellon εθηφο απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία «MELLON TECHNOLOGIES», δηαζέηεη θαη ηηο 

εμήο ζπγαηξηθέο:  

 

 «ΜΔΛΛΟΝ ΑΔ- Δλεκέξσζεο Οθεηιεηψλ» 

 «ΜΔΛΛΟΝ Αλψλπκε Δηαηξεία Πξνζσξηλήο Απαζρφιεζεο» 

 «MELLON ROMANIA SA» 

 «MELLON BULGARIA EAD» 

 «MELLON SERBIA Doo» 

 «MELLON SOLUTIONS DOOEL» 

 «MELLON POLAND SP» 

 «MELLON CYPRUS LTD» 

 «MELLON ALBANIA Sh.P.K» 

 «MELLON UKRAINE» 

 

Με έδξα ηελ Αζήλα θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 4.500 εξγαδφκελνπο, ε Mellon έρεη παξνπζία 

ζε δψδεθα ρψξεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, 

βνεζψληαο ηνπο πειάηεο ηεο λα απμήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο θαη λα ιαλζάξνπλ λέα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ. 
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Ζ Mellon έρεη πέληε βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

 Πξνζθέξεη πξντφληα πνπ βαζίδνληαη ζε ηερλνινγίεο αηρκήο θαη αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο αλάγθεο ησλ νξγαληζκψλ γηα πην απνηειεζκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, 

ελψ βειηηψλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ πειάηε ζην ζεκείν ηεο επαθήο (ζην 

ππνθαηάζηεκα, ζην internet, ζην ηειέθσλν, ζην θαηάζηεκα, ζηελ έληππε 

επηθνηλσλία). 

 Παξέρεη Τπεξεζίεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο πνπ πεξηιακβάλνπλ δχν θαίξηεο 

δεμηφηεηεο ηεο Mellon: ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα 

ηα πξντφληα ηεο Mellon αιιά θαη ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ ππνζηεξηθηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ιχζεσλ ινγηζκηθνχ. 

 Τπεξεζίεο Call Center πνπ θαιχπηνπλ ηφζν εηζεξρφκελεο (inbound) φζν θαη 

εμεξρφκελεο (outbound) θακπάληεο θαη δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο – 

ελεκέξσζε νθεηιεηψλ γηα ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο, telemarketing θαη 

εμππεξέηεζε πειαηψλ.  

 Πξνζθέξεη ππεξεζίεο Business Process Management (BPM) πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

έλα κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ηερλνγλσζίαο, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηερλνινγηψλ 

πςειήο εμεηδίθεπζεο θαη επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε 

ζχλζεησλ θαη απαηηεηηθψλ έξγσλ outsourcing.  

 Σέινο, παξέρεη ππεξεζίεο Processing ζπλαιιαγψλ, γηα ηελ νινθιεξσκέλε παξνρή 

θαη δηαρείξηζε εμεηδηθεπκέλσλ ιχζεσλ θαη εθαξκνγψλ πνπ βαζίδνληαη ζε 

ζπλαιιαγέο κε θάξηα (loyalty, fleet θιπ) ή/θαη ηεξκαηηθφ (απφδνζε απνδείμεσλ 

ιηαληθήο εθηφο ηακείνπ, δξνκνιφγεζε ζπλαιιαγψλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θιπ) 

(http://mellongroup.com/). 

 

 

3.2. Οηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ θαη Βαζηθνί Αξηζκνδείθηεο 

 

χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Οκίινπ (2015), ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή. Σα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ 31/12/15 αλέξρνληαη ζε πνζφ 284.377€ έλαληη 

(649.942)€ ην 2014. 

 

 

 

http://mellongroup.com/
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Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηνπ Οκίινπ γηα ηα δχν ηειεπηαία έηε είλαη: 

 

 Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο 

  

 

Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζε 

θπθινθνξηαθφ θαη πάγην ελεξγεηηθφ. Παξαηεξνχκε πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

θεθαιαίσλ δηαηίζεηαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, κε ην πάγην ελεξγεηηθφ λα 

απνξξνθά κφιηο ην 5% ησλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο θάζε έηνο. 

 

ε φ,ηη αθνξά ζηελ θεθαιαηαθή απηάξθεηα ηνπ Οκίινπ, ν δείθηεο Ίδηα Κεθάιαηα/χλνιν 

Τπνρξεψζεσλ δείρλεη πσο ππάξρεη ειάρηζηε απηάξθεηα θαη είλαη δχζθνιν γηα ηελ 

επηρείξεζε λα θαιχπηεη ηηο ζπλνιηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ίδηα θεθάιαηα. Ζ 

αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο κε μέλα θεθάιαηα είλαη εκθαλήο ζε απηφ ην ζεκείν. 

 

 

 

Οη δείθηεο πνπ αθνινπζνχλ, δείρλνπλ ηε δαλεηαθή εμάξηεζε ηνπ Οκίινπ: 

 

 

πσο θαίλεηαη απφ ηνπο αξηζκνδείθηεο απηνχο, ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο 

γηα ην 2015 είλαη ζρεδφλ ίζν κε ην ζχλνιν ηνπ παζεηηθνχ ηεο. Ωζηφζν ε αλαινγία απηή, 

θαίλεηαη βειηησκέλε ζε ζρέζε κε ην 2014, φπνπ θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο μεπεξλνχζαλ ην 
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ζχλνιν ηνπ παζεηηθνχ ηεο, γεγνλφο πνπ νθεηιφηαλ ζηελ αξλεηηθή ηηκή ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο. Σα ίδηα θεθάιαηα απνηεινχλ έλα ειάρηζην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

παζεηηθνχ ηεο γηα ην 2015. 

 

ε φ,ηη αθνξά ζην βαζκφ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηνπ Οκίινπ απφ ηα ίδηα 

θεθάιαηά ηνπ, δίλεηαη ν παξαθάησ δείθηεο: 

  

 

Οη ηηκέο ηνπ δείθηε δείρλνπλ πσο ηα ίδηα θεθάιαηα ζπκκεηείραλ γηα ην 2015 ζε πνζνζηφ 

12,70% ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ. 

 

 

Ο παξαπάλσ δείθηεο είλαη ελδεηθηηθφο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ Οκίινπ λα θαιχςεη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ κε ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Ο δείθηεο 

απηφο θαίλεηαη λα έρεη κηα ειαθξηά ρεηξνηέξεπζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 

 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο 

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ησλ 

πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ. Φαίλεηαη πσο, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ππάξρεη κηα 

ειαθξηά πηψζε ηνπ δείθηε. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αλαινγηθά κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ θαη φρη ζηε κείσζε ησλ κηθηψλ θεξδψλ. Ζ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ νθείιεηαη ζην 
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φηη εηζήιζαλ ζηελ επηρείξεζε λένη ζπλεξγάηεο κε θαηλνηφκεο ηδέεο κε απνηέιεζκα λα 

πξνσζεζνχλ ζηελ αγνξά θαη λέα θαη επηηπρεκέλα πξντφληα.  

 

3.3. Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο 

Πξηλ ηελ Διιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε, ν κηινο ζπλήζηδε λα ρξεκαηνδνηεί ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κέζσ θεθαιαίνπ θίλεζεο ρσξίο θάιπκκα. Πιένλ, ιακβάλνληαο ππ’ 

φςηλ ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ν κηινο 

ρξεκαηνδνηείηαη θπξίσο θαη κέζσ θεθαιαίνπ θίλεζεο κε θάιπκκα ζπκβάζεηο πειαηείαο ή 

αθφκα θαη κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 

Ζ θχξηα αηηία ησλ αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζήο ηεο είλαη ην φηη νη Σξαπεδηθνί 

Οξγαληζκνί πιένλ δεηνχλ θαιχκκαηα γηα θάζε λέν δάλεην θη νη ηξάπεδεο είλαη πην 

πξνζεθηηθέο γηα ην είδνο ησλ θαιπκκάησλ θαζψο θαη ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. Τπάξρεη 

δειαδή δπζθνιία ζηε ζχλαςε καθξνρξφλησλ δαλείσλ. 

Δηδηθά ζηα πξψηα έηε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ ν 

κηινο, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, αλαγθάζηεθε λα πξνβεί ζε 

έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε. Απηφ πξνέθπςε θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη νη πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ, 

θνβνχκελνη ηελ θξίζε ζηελ Διιάδα, δεηνχζαλ πξνπιεξσκή ελψ αληίζεηα νη πειάηεο δελ 

έδεηρλαλ δηάζεζε, νχηε είραλ θαη ηε δπλαηφηεηα λα δψζνπλ εχθνια πξνθαηαβνιή. Σν 

πξφβιεκα απηφ, θαιχθζεθε κεξηθψο απφ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ θαη απφ θαζπζηέξεζε 

πιεξσκήο ησλ εγρψξησλ πξνκεζεπηψλ εθ κέξνπο ηνπ Οκίινπ, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα 

ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ Γηεπζχληξηαο. 

Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν κηινο πξνβαίλεη ζε ρξεκαηνδφηεζε, είλαη ε αχμεζε ηεο 

ξεπζηφηεηάο ηνπ. 

 

3.3.1. Μεηνρηθό Κεθάιαην 

πσο πξνθχπηεη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ, ε εηαηξεία πξνέβε ζε 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ηειεπηαία θνξά ην 2014 κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

α. Καηά ην πνζφ ησλ 134.493€ κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ απφ θνξνινγηθή 

αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ παγίσλ ηεο. 

β. Καηά ην πνζφ ησλ 4.507€ κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ πνπ είραλ ζρεκαηηζηεί απφ 

θέξδε πνπ δε θνξνινγήζεθαλ. 
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Καηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεο ηνπ 2015 ε εηαηξεία δελ αχμεζε ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην, ην 

νπνίν ζηηο 31/12/2015 αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 1.825.000€ θαη δηαηξείηαη ζε 1.825.000 

κεηνρέο, αμίαο 1€ εθάζηε. 

 

 

 

 

3.3.2. Σξαπεδηθόο Γαλεηζκόο 

 

χκθσλα πάληα κε ηελ ίδηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε, ν κηινο θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηεί θαη 

ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ σο κέζνδν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

 

 

 

 

Σν χςνο ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ θαίλεηαη λα έρεη κεησζεί θαηά 502.637€. Απηφ νθείιεηαη 

θπξίσο ζην φηη ζηε ρξήζε 2015 ν κηινο θαηάθεξε λα κεηψζεη ην χςνο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ 
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δαλεηζκνχ ηνπ. Ωζηφζν ρξεζηκνπνίεζε ηε κέζνδν ησλ ππεξαλαιήςεσλ θαη πξνέβε ζε 

βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ θαζψο θαη ζηελ αλάιεςε Οκνινγηαθνχ δαλείνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Ζ εηαηξεία πξνηίκεζε ηε κέζνδν ηνπ βξαρππξφζεζκνπ 

δαλεηζκνχ, έηζη ψζηε λα κε δεζκεχζεη ηα δηθά ηεο θεθάιαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή. 

αθψο, γηα λα εμαζθαιίζεη ηα ζπγθεθξηκέλα δάλεηα πξνέβε θαη ζηελ παξνρή εγγπήζεσλ 

πξνο ηνπο Σξαπεδηθνχο Οξγαληζκνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, επί ησλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ, 

έρνπλ εγγξαθεί δχν πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο πνζνχ 1.000.000€ ε θαζεκία, ππέξ ηεο EFG 

EUROBANK ERGASIAS AE. Ζ κία έγηλε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ 

πνπ έρεη απνπιεξσζεί θαη Αλνηθηνχ Αιιειφρξενπ Λνγαξηαζκνχ κε φξην πίζησζεο 

4.108.584€. Δπηπιένλ, έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνζνχ 1.400.000€ ππέξ ηεο 

EUROBANK ERGASIAS AE πξνο εμαζθάιηζε ζχκβαζεο δαλείνπ χςνπο 1.000.000€ πνπ 

ρνξεγήζεθε κε πφξνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. 

 

3.3.3. Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε 

Απφ ηνλ πίλαθα ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, είλαη ζαθέο πσο ε επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνίεζε απηφλ ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015, 

θάλνληαο πξνζζήθεο χςνπο 4.428.788€ ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ηνπ 2014 

φπνπ δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί θακία πξνζζήθε. 

Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηηο ππεξεζίεο ηεξκαηηθψλ POS. Οη 

POS Managed Services ηεο Mellon εθαξκφδνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 30 εγθαηαζηάζεηο 

πειαηψλ ζε φιε ηελ Κεληξηθή, Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Ζ εμσηεξηθή 

αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηεξκαηηθψλ ησλ πειαηψλ ζηε Mellon παξέρεηαη απφ κηα 

απνθιεηζηηθή νκάδα εηδηθψλ πνπ εξγάδνληαη κε πκθσλία Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ (SLA). 
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Φαίλεηαη πσο ν κηινο, ζα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ κειινληηθψλ κηζζσκάησλ γηα ηελ 

επφκελε ρξνληά πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηα ηεξκαηηθά POS, θαζψο θαη αθίλεηα θαη κεηαθνξηθά 

κέζα : 

 

 

3.4. Πξνηηκώκελνη ηξόπνη θαη ηάζεηο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Οκίινπ γηα ην 

κέιινλ 

χκθσλα κε ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηνπ Οκίινπ, ν πιένλ πξνηηκψκελνο ηξφπνο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ είλαη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ε νπνία εμππεξεηεί επαξθψο ην 

κεγαιχηεξν πιήζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Ωζηφζν θξίλνληαη εμίζνπ αλαγθαία θαη ηα 

θεθάιαηα θίλεζεο. Γηα ην βξαρππξφζεζκν δηάζηεκα, ν κηινο ζα ζπλερίζεη λα 

ρξεκαηνδνηείηαη κε ηνπο ίδηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ζήκεξα. 

3.5. Πξνβιεπόκελε Πνξεία ηνπ Οκίινπ 

χκθσλα κε ηελ πην πξφζθαηε Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

ζπληάρζεθε ζηηο 31/12/2015 αλαθέξεηαη φηη: Σν 2015 νινθιεξψζεθε ε ζπγρψλεπζε ηεο 

«Μπιε θαίξαο» θαη ηεο «Mellon International» κε ηε κεηξηθή «Mellon Technologies», 

ελψ εληζρχζεθε θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο «Mellon ΔΠΑ» πνπ μεθίλεζε ην 2012. 

πγρξφλσο, ζπλερίζηεθε ε αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ. 

Παξά ηε ζπλερηδφκελε θξίζε ζηελ Διιάδα θαη ην δπζρεξέο θιίκα ζηνλ Διιεληθφ 

Σξαπεδηθφ Κιάδν, ε Mellon μεθίλεζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο κε θαηλνηφκα πξντφληα, φπσο ην 

outsourcing εκπνξεπκάησλ (πρ POS), δφζεθαλ κεγάιεο αλαζέζεηο ηφζν ζε πνζφηεηα φζν 

θαη ζε αμία (πρ ΑΣΜ θαη ζπζηήκαηα πξνηεξαηφηεηαο) θαη γεληθφηεξα μεθίλεζαλ έξγα πνπ 

ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηε κειινληηθή πνξεία ηνπ Οκίινπ. 
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Αληίζηνηρα έξγα μεθίλεζαλ θαη ζην εμσηεξηθφ κε ζεκαληηθέο αλαζέζεηο ζην ρψξν ησλ 

ηεξκαηηθψλ (POS), ηφζν ζηε Βνπιγαξία φζν θαη ζηε εξβία, ελψ ζηελ Πνισλία 

νινθιεξψζεθε ε αλαδηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εθεί 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ εηαηξεία πξνβιέπεη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016 λα εθηειεζηνχλ πνιιά απφ ηα έξγα πνπ 

αλαιήθζεθαλ ζην 2014 θαη 2015, δπλακψλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ κηιν, ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε γλψκνλα ην θέξδνο, κέζα απφ ηηο 

πθηζηάκελεο δνκέο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη γίλεη πην απζηεξή ιφγσ ηεο 

ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη απνηειεί εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

Με βάζε ηελ δηεζλή εκπεηξία, νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ, παξέρνληαο ππνζηήξημε ηφζν ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία, φζν ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε πην κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. ηε 

κειέηε πνπ πξνεγήζεθε, δηεξεπλήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

κέζα απφ ελαιιαθηηθά δίθηπα ρξεκαηνδφηεζεο ζε θαηξνχο θξίζεο, ζε ζρέζε κε ηηο 

πθηζηάκελεο δνκέο πνπ αθνινπζεί ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. ην πξψην θεθάιαην ηεο 

κειέηεο, έγηλε κηα αλάιπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο. Παξνπζηάζηεθαλ 

ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο θαη έγηλε κηα ζχληνκε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςήθησλ πξνο 

ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ. Δδψ παξνπζηάζακε ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία έλαο 

ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο, θξίλεη ην αλ ζα πξνβεί ή φρη ζε ρξεκαηνδφηεζε θάπνηαο 

επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ. Καηφπηλ, κειεηήζακε ην πεξηβάιινλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηελ 

νπνία δηαλχεη έληνλα ε ρψξα καο θαζψο θαη ν ππφινηπνο θφζκνο θαη είδακε πσο απηή 

επεξεάδεη ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ξεπζηφηεηαο 

θαη ησλ θεθαιαίσλ ηνπο, παξαζέηνληαο ηαπηφρξνλα θαη νξηζκέλνπο ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο 

δχζθνιεο απηήο ζπγθπξίαο. Σέινο, κειεηήζακε ηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο MELLON 

TECHNOLOGIES θαη εληνπίζακε ην πψο ε εηαηξεία απηή ρξεκαηνδνηεί ηα έξγα ηεο θαη 

πνηνη είλαη νη κειινληηθνί ηεο ζηφρνη.  

Λφγσ ηεο απμαλφκελεο αλαγθαηφηεηαο πξφζβαζεο ζε θεθάιαηα φιν θαη πεξηζζφηεξσλ, 

πθηζηάκελσλ αιιά θαη λέσλ επηρεηξήζεσλ, ε δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπο, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο κέζα ζηελ θξίζε. Γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο κειέηεο, αθνινπζήζεθε κεζνδνινγία πνπ πεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε θαη ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ κέζα απφ 

δηαδηθηπαθή κειέηε πνπ αθνξά ζε έιεγρν πθηζηάκελσλ θαη ελαιιαθηηθψλ δνκψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ ειιεληθή θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 
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