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Αλέξανδρος Λυγγίτσος
O  Αλέξανδρος Λυγγίτσος είναι 
Καθηγητής Εφαρμογών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με εξειδίκευση 
στη Λογιστική του Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής 
του ΑΤΕΙ Καλαμάτας.
Είναι πτυχιούχος Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
ΑΣΟΕΕ, με μεταπτυχιακές σπουδές 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στις 
Επιστήμες της Αγωγής και στη 
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση.
Είναι συγγραφέας τεσσάρων 
βιβλίων και πολλών επιστημονικών 
εργασιών και άρθρων σε θέματα 
λογιστικής και ελεγκτικής.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ της μικρής επιχείρησης

•  Χρηματοοικονομική ανάλυση: Χρηματοοικονομική διάρθρωση, κεφαλαιακή δομή 
επιχείρησης, διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων, εμπορική πίστωση και αξιολόγηση 
φερεγγυότητας πελατών, διαχείριση αποθεμάτων, νομικές μορφές επιχειρήσεων και 
άντληση κεφαλαίων. 

•  Δυνατότητες και τρόποι χρηματοδότησης μικρής επιχείρησης: Κλασικές 
μορφές χρηματοδότησης (διάθεση ιδίων κεφαλαίων, τραπεζική χρηματοδότηση, 
υπολογισμός δανειακής επιβάρυνσης), σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία 
(leasing, franchising, factoring, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών κλπ).

• Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

Το Ινστιτούτο Μικρών 

Επιχειρήσεων της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 

(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι μη 

κερδοσκοπικός φορέας 

υλοποίησης μελετών και ερευνών 

για θέματα που αφορούν στις 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις της βιοτεχνίας, του 

εμπορίου και των υπηρεσιών. 

Ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί το 

φορέα τεκμηρίωσης, ανάπτυξης, 

υποστήριξης και προβολής των 

θέσεων και προτάσεων της 

ΓΣΕΒΕΕ για την οικονομία, την 

απασχόληση, τη φορολογία, την 

ασφάλιση, την εκπαίδευση - 

κατάρτιση και τα επαγγελματικά 

προσόντα. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαθέτει 

πιστοποιητικό διαχειριστικής 

επάρκειας δικαιούχου 

και παράλληλα είναι 

θεσμοθετημένος φορέας 

παροχής υπηρεσιών διά βίου 

εκπαίδευσης (ν.3879/2010) για το 

ανθρώπινο δυναμικό των μικρών 

επιχειρήσεων.

www.imegsevee.gr
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Η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) 
είναι τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων και 
ένας από τους βασικούς κοινωνικούς συνομιλητές που συνυπογράφουν την Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αποτελεί το ανώτατο και μαζικότερο  συνδι-
καλιστικό όργανο των επαγγελματοβιοτεχνών όλης της χώρας. Δραστηριοποιείται 
στην προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών 
και κοινωνικών συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, 
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας  
υλοποίησης μελετών και ερευνών για θέματα που αφορούν τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Το Ινστιτούτο ιδρύ-
θηκε το Δεκέμβριο του 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ. Αποτελεί τον επιστημο-
νικό της σύμβουλο σε θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Ασχολείται 
με τα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της φορολογίας, του 
ανταγωνισμού, της ασφάλισης και άλλων θεμάτων που αφορούν τις μικρές επιχει-
ρήσεις. Παρακολουθεί εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι 
κυβερνήσεις και αξιολογεί την πορεία των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αποτε-
λεί το φορέα τεκμηρίωσης των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ που στοχεύουν στην υποστή-
ριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα διά βίου εκπαίδευ-
σης και συνεργάζεται στενά με το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης της ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) που οργανώνει και πραγματοποιεί δράσεις επαγ-
γελματικής κατάρτισης.

Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για απασχολού-
μενους στις μικρές επιχειρήσεις

Ως φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, σύμφωνα με το νόμο 3879/2010 

Πρόλογος
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περί «Ανάπτυξης της διά βίου μάθησης», το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οργανώνει προγράμματα 
εκπαίδευσης που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαί-
δευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών 
πόρων. Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει κατά τα έτη 2012-2013 προ-
γράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρη-
σης. 

Οι έντονες πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
μέσα στο περιβάλλον της οξύτατης οικονομικής κρίσης οδήγησαν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επίκαιρα αντικείμενα μάθησης. 
Κύρια επιδίωξη είναι η αναβάθμιση των γενικών γνώσεων και των επαγγελματι-
κών προσόντων των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να συμβάλ-
λουμε, στο μέτρο του δυνατού, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και αντιμετώ-
πιση των πολλαπλών προβλημάτων. Πρόκειται για έξι θεματικές ενότητες που περι-
λαμβάνουν 23 αντικείμενα εκπαίδευσης και αντιστοιχούν σε 300 σεμινάρια (περίπου  
4.800 ωφελούμενοι/ες) που θα υλοποιηθούν σε πολλές πόλεις της χώρας.

Οι βασικές θεματικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι:
	 ●  Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών – Εφαρμογές του διαδικτύου 

στη μικρή επιχείρηση
	 ●  Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση
	 ●  Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας 
	 ●  Νέα διατροφικά πρότυπα
	 ●  Περιβαλλοντική εκπαίδευση και εξοικονόμηση ενέργειας
	 ●  Εξειδικευμένη ελληνόγλωσση & ξενόγλωσση  επιχειρηματική και επαγγελ-

ματική ορολογία για μικρές επιχειρήσεις

Τα προγράμματα εκπαίδευσης απευθύνονται σε απασχολούμενους στις μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλ. σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζό-
μενους και συμβοηθούντα μέλη των μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών οικονομι-
κών μονάδων, άνω των 18 ετών. 

Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά  Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνι-
κούς πόρους, επομένως παρέχονται στους ωφελούμενους ΔΩΡΕΑΝ και όσοι συμ-
μετάσχουν δεν πρόκειται να έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. 

Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα δοθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρί-
δια και σημειώσεις διδασκαλίας. Επίσης, θα αξιοποιηθούν έμπειροι εκπαιδευτές, με 
γνώσεις υψηλού επιπέδου στο αντικείμενο που θα διδάξουν, αλλά και με ικανότη-
τες αξιοποίησης των αρχών και των μεθόδων ενεργητικής και συμμετοχικής εκπαί-
δευσης ενηλίκων.
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Στόχοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης
	 ●  Ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των μικρών επιχειρήσεων και βελ-

τιωμένη παρουσία στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μέσω της διά 
βίου εκπαίδευσης. 

	 ●  Ανάδειξη της σημασίας της διά βίου μάθησης στην επιχειρηματική πορεία 
των μικρών οικονομικών μονάδων και αύξηση της συμμετοχής των εργο-
δοτών, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε προγράμματα εκπαίδευ-
σης. 

	 ●  Ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των αυτοαπασχολουμένων και 
εργοδοτών των μικρών επιχειρήσεων, με παράλληλη βελτίωση των γνώ-
σεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

	 ●  Βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και επικοινω-
νιών των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις.

	 ●  Ικανοποίηση διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών στους τομείς της υγι-
εινής & ασφάλειας, της ξενόγλωσσης επαγγελματικής ορολογίας, της περι-
βαλλοντικής αφύπνισης και της προστασίας του καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.imegsevee.gr.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και ευχόμαστε το παρόν βιβλίο και γενικότερα 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να αποδειχθεί χρήσιμο για σας και την επιχείρησή σας.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕE
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Α. Xρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή

Στόχος

Στόχος αυτής της ενότητας είναι η ανάλυση και παρουσίαση, με τρόπο 
εύληπτο και κατανοητό, των θεωρητικών κατασκευών, των πρακτι-
κών εργαλείων και των δυνατοτήτων που μας προσφέρει η χρηματο-
οικονομική ανάλυση, ώστε να χρησιμοποιηθούν από τους καταρτιζό-
μενους, όταν επιστρέψουν στην επιχείρησή τους.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:

■ Σε επίπεδο γνώσεων, θα πρέπει να είσαι σε θέση:

●  Να αναλύεις τη χρηματοοικονομική διάρθρωση της μικρομε-
σαίας επιχείρησης.

●  Να προσδιορίζεις το κεφάλαιο κίνησης μιας μικρομεσαίας επι-
χείρησης.

●  Να παραθέτεις τους κανόνες για μια υγιή χρηματοδοτική διάρ-
θρωση της μικρομεσαίας επιχείρησης.
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●  Να περιγράφεις πώς γίνεται η διαχείριση ταμιακών διαθεσί-
μων, η διοίκηση αποθεμάτων, η παροχή και η χρήση εμπορι-
κής πίστωσης από τη μικρομεσαία επιχείρηση.

●  Να ξεχωρίζεις τις διάφορες νομικές μορφές επιχειρήσεων και 
να παραθέτεις τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει 
κάθε νομική μορφή στην επιχείρηση.

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα πρέπει να είσαι σε θέση:

●  Να κατασκευάζεις τον πίνακα ενεργητικού και παθητικού μιας 
επιχείρησης (ισολογισμός).

●  Να αξιολογείς με αριθμοδείκτες τη φερεγγυότητα των πελατών 
σου.

●  Να υπολογίζεις τον συντελεστή μόχλευσης της επιχείρησής 
σου.

●  Να κατασκευάζεις μια εξαμηνιαία κατάσταση ταμιακής ροής για 
την επιχείρησή σου.

●  Να χρησιμοποιείς αποτελεσματικά τούς δείκτες ρευστότητας.

●  Να διαχειρίζεσαι με αριθμοδείκτες τις πιστώσεις που σου 
δίνουν οι προμηθευτές σου.

■ Σε επίπεδο στάσεων, θα πρέπει να είσαι σε θέση:

●  Να εξηγείς τους κανόνες χρηματοοικονομικής ανάλυσης που 
έμαθες και να αλλάξεις τη στάση σου έναντι στη χρηματοοικο-
νομική διαχείριση που έκανες.

●  Να αλλάξεις τη στάση σου εντοπίζοντας διάφορα λάθη που έκα-
νες στο παρελθόν στη χρηματοοικονομική διαχείριση της επι-
χείρησής σου.

●  Να μπορείς να χρησιμοποιήσεις με αυτοπεποίθηση τις γνώσεις 
και τα εργαλεία που σου προσφέρει η χρηματοοικονομική επι-
στήμη.
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Έννοιες-κλειδιά

Ισολογισμός, ενεργητικό, παθητικό, πάγιο ενεργητικό, ενσώματες ακινητοποιήσεις, 
ασώματες ακινητοποιήσεις, έξοδα πολυετούς απόσβεσης, συμμετοχές, λοιπές μακρο-
πρόθεσμες απαιτήσεις, κυκλοφορούν ενεργητικό, αποθέματα υλικών αξιών, βραχυ-
πρόθεσμες απαιτήσεις, χρεόγραφα, διαθέσιμα, ίδια κεφάλαια, αποθεματικά, διαφο-
ρές αναπροσαρμογής, ξένο κεφάλαιο, τραπεζική πίστωση, μακροπρόθεσμες υπο-
χρεώσεις, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, χρηματοοικονομική διάρθρωση, χρημα-
τοοικονομική δομή επιχείρησης, κεφαλαιακή δομή επιχείρησης, χρηματοοικονομική 
μόχλευση, χρηματοοικονομική πολιτική, κεφάλαιο κίνησης, διαχείριση ταμιακών δια-
θεσίμων, κατάσταση ταμιακής ροής, δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας, δείκτης 
άμεσης ρευστότητας, δείκτης ταμιακής ρευστότητας, δείκτης μέσης περιόδου είσπρα-
ξης των απαιτήσεων, δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων, 
δείκτης μέσης περιόδου εξόφλησης των πληρωτέων λογαριασμών, δείκτης κυκλο-
φοριακής ταχύτητας των πληρωτέων λογαριασμών, δείκτης διατήρησης ταμειακής 
ρευστότητας, εμπορική πίστωση, διοίκηση αποθεμάτων, ατομική επιχείρηση, ομόρ-
ρυθμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη 
εταιρεία.

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην ενότητα αυτή θα ξεκινήσουμε αναλύοντας τη χρηματοοικονομική διάρθρωση 
της επιχείρησης, η οποία αφορά τον συνδυασμό των ξένων κεφαλαίων (δηλαδή των 
κεφαλαίων που προέρχονται από τράπεζες, πιστωτές και προμηθευτές της επιχεί-
ρησης) και των ιδίων κεφαλαίων (δηλαδή των κεφαλαίων που προέρχονται από τον 
επιχειρηματία ή τους εταίρους) μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, και επομένως δεί-
χνει τον τρόπο χρηματοδότησης των επενδύσεών της.

Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τη χρηματοοικονομική δομή, την κεφαλαιακή δομή, 
καθώς και το κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης, ενώ θα επιχειρήσουμε να προσ-
διορίσουμε κάποιους χρήσιμους κανόνες χρηματοδότησης που πρέπει να ακολου-
θούμε, ώστε η επιχείρησή μας να έχει υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση.

Θα μάθουμε επίσης πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τα ταμιακά διαθέσιμα της επι-
χείρησής μας, ώστε να υπάρχει σε αυτήν πάντοτε το αναγκαίο ρευστό για τη λει-
τουργία της, και πώς να αποφεύγουμε τις παγίδες ρευστότητας στις οποίες πέφτουν 
συχνά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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Άλλο ένα θέμα που θα μας απασχολήσει είναι η παροχή εμπορικής πίστωσης προς 
τους πελάτες μας, καθώς πρέπει ως επιχειρηματίες να γνωρίζουμε πώς να αξιολο-
γούμε τη φερεγγυότητα των πελατών μας, διαδικασία απαραίτητη, αν δεν θέλουμε 
να γεμίσει η επιχείρησή μας επισφαλείς πελάτες, με άμεσο αντίκτυπο στη βιωσιμό-
τητά της.

Στην επόμενη ενότητα, θα ασχοληθούμε με τη διοίκηση των αποθεμάτων της επι-
χείρησής μας. Επειδή είναι αδύνατον να προβλέψουμε επακριβώς τη ζήτηση για τα 
προϊόντα ή τα εμπορεύματά μας, πρέπει να ακολουθούμε κάποιους κανόνες όσον 
αφορά τη διοίκηση των αποθεμάτων μας, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί 
έχει πολλές παραμέτρους, τις οποίες πρέπει να διαχειριζόμαστε με ορθό τρόπο, διότι 
αλλιώς μπορεί να ζημιωθεί σοβαρά η επιχείρησή μας.

Η χρήση εμπορικής πίστωσης εκ μέρους μας είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα με το 
οποίο θα ασχοληθούμε προσπαθώντας να καθορίσουμε τη στρατηγική μας έναντι 
των πολιτικών παροχής πιστώσεων εκ μέρους των προμηθευτών μας. Η στρατη-
γική αυτή αφορά την επιλογή εκείνων των προμηθευτών και των πιστώσεων που 
συμφέρουν περισσότερο την επιχείρησή μας.

Τέλος, θα εξετάσουμε τις διάφορες νομικές μορφές που μπορεί να πάρει η επιχεί-
ρησή μας και θα επισημάνουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μορ-
φής στην άντληση κεφαλαίων από την επιχείρηση.
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Α. Xρηματοοικονομική ανάλυση

   1.   Χρηματοοικονομική διάρθρωση της 
μικρομεσαίας επιχείρησης

Η χρηματοοικονομική διάρθρωση αφορά τον συνδυασμό των ξένων κεφαλαίων 
(δηλαδή των κεφαλαίων που προέρχονται από τράπεζες, πιστωτές και προμηθευ-
τές της επιχείρησης) και των ιδίων κεφαλαίων (δηλαδή των κεφαλαίων που προέρ-
χονται από τον επιχειρηματία ή τους εταίρους) μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, και 
επομένως δείχνει τον τρόπο χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της.

1.1.  Η περιουσία (επενδύσεις) της μικρομεσαίας επιχείρησης 
(ενεργητικό)

Ο συνδυασμός ξένων και ιδίων κεφαλαίων έχει γίνει για να πραγματοποιηθούν 
συγκεκριμένες επενδύσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην επιχείρηση και, με 
άλλα λόγια, αφορά τα μέσα της επιχείρησης. Αυτά τα μέσα αποτελούν την «περιου-
σία» της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Περιουσία είναι το σύνολο των αγαθών και μέσων που έχει η μικρομεσαία επι-
χείρηση στη διάθεσή της για να επιτύχει τον σκοπό της. Η περιουσία αποτελείται 
από διάφορες αξίες και απαιτήσεις, όπως είναι οι εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, 
τα σήματα, οι πρώτες και βοηθητικές ύλες, οι καταθέσεις, οι απαιτήσεις σε βάρος 
πελατών κλπ.

Ανατρέχοντας στον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, έχουμε 
σαφή εικόνα των επενδύσεων της επιχείρησης, δηλαδή με ποιο τρόπο έχει η επι-
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χείρηση διαθέσει τα κεφάλαιά της, ώστε να πραγματοποιήσει τις επενδύσεις της.

Ξεχωρίζουμε δύο μεγάλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων: τα πάγια και τα 
κυκλοφορούντα.

Πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι τα στοιχεία εκείνα (αγαθά και δικαιώματα) που 
προορίζονται να παραμείνουν με την ίδια σχεδόν μορφή και για πάνω από ένα έτος 
στην επιχείρηση. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία ή πάγιο ενεργητικό διακρίνονται σε:

1.  Ενσώματα πάγια ή ενσώματες ακινητοποιήσεις: Είναι πάγια τα οποία έχουν 
υλική υφή, π.χ. έπιπλα, κτίρια, οικόπεδα, αυτοκίνητα, μηχανολογικός εξοπλισμός 
κλπ. Συνήθως αγοράζονται από εξειδικευμένες εταιρείες και χρειάζονται πολύ 
μεγάλα ποσά για να αποκτηθούν. Είναι πολύτιμα, επειδή χωρίς αυτά μπορεί να 
ανασταλεί η εμπορική ή παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.

2.  Άυλα πάγια ή ασώματες ακινητοποιήσεις: Αυτά είναι άυλα αγαθά, τα οποία 
ανήκουν στην επιχείρηση, όπως φήμη και πελατεία, εμπορικό σήμα, διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας κλπ. Σε μερικές περιπτώσεις, αποτελούν πολύτιμα περιουσιακά 
στοιχεία που συντελούν κατά πολύ στην ευμάρεια της μικρομεσαίας επιχείρη-
σης.

3.  Έξοδα πολυετούς απόσβεσης: Είναι οι δαπάνες για την ίδρυση και οργάνωση 
της επιχείρησης, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της.

4.  Συμμετοχές: Εδώ περιλαμβάνονται οι συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχει-
ρήσεων, οι οποίες πρέπει, για να συγκαταλέγονται στα πάγια, να είναι στρατη-
γικού χαρακτήρα. Το κριτήριο που το αποδεικνύει αυτό είναι η συμμετοχή στη 
συνδεδεμένη ή θυγατρική εταιρεία με ποσοστό πάνω από το 10% του κεφαλαίου 
της.

5.  Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις: Είναι οι απαιτήσεις που η προθεσμία 
είσπραξής τους λήγει μετά το τέλος της επόμενης χρήσης, όπως γραμμάτια 
εισπρακτέα μακροπρόθεσμης διάρκειας, εγγυήσεις ΔΕΗ κλπ.

 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, ή κυκλοφορούν ενεργητικό, είναι τα στοι-
χεία εκείνα που προορίζονται να αλλάξουν μορφή και θέση μία ή περισσότερες 
φορές μέσα σε μία διαχειριστική χρήση, δηλαδή μέσα σε ένα έτος. Τα κυκλοφορού-
ντα περιουσιακά στοιχεία ή κυκλοφορούν ενεργητικό διακρίνονται σε: 

1.  Αποθέματα υλικών αξιών: Εδώ μπορούμε να κατατάξουμε τις πρώτες και βοη-
θητικές ύλες, τα έτοιμα και ημιτελή προϊόντα, τα εμπορεύματα, τα αναλώσιμα, 
καθώς και τα υλικά συσκευασίας. 

2.  Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις: Είναι οι απαιτήσεις που πρόκειται να εισπράξει η 
επιχείρηση εντός ενός έτους, όπως τα γραμμάτια εισπρακτέα, οι πελάτες κλπ.

3.  Χρεόγραφα: Είναι μετοχές Α.Ε. (κάτω του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της επι-
χείρησης), τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, τα ομόλογα, κλπ.

4.  Διαθέσιμα: Είναι εκείνα τα στοιχεία που μετατρέπονται άμεσα σε χρήμα, ώστε 
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να πληρωθούν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης. Τέτοια είναι τα χρήματα που 
έχουμε στο ταμείο (λογαριασμός «Ταμείο») και στο βιβλιάριο όψεως (λογαρια-
σμός «Καταθέσεις όψεως»).

Αν προσθέσουμε μαζί πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, σχηματί-
ζουμε με μια λέξη το ενεργητικό της μικρομεσαίας επιχείρησης. Το ενεργητικό μάς 
δείχνει πώς ο επιχειρηματίας έχει μετασχηματίσει τα κεφάλαια της εταιρείας του, 
ώστε η εταιρεία να δραστηριοποιηθεί σύμφωνα με τη στρατηγική του στην αγορά.

Εφαρμογή

Σκεφτείτε τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας. Σε ποιες από τις παρα-
πάνω κατηγορίες μπορείτε να τα κατατάξετε;

1.2. Η χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχείρησης (παθητικό)

Κεφάλαια είναι τα πάσης φύσεως αποταμιευτικά κεφάλαια που είναι επενδυμένα σε 
διάφορα στοιχεία του ενεργητικού της μικρομεσαίας επιχείρησης, τα οποία έχει στη 
διάθεσή της η επιχείρηση για την επίτευξη των στόχων της.

Το κεφάλαια ονομάζονται αλλιώς «παθητικό» της μικρομεσαίας επιχείρησης και 
διακρίνονται, ανάλογα με την ιδιοκτησία τους, σε ίδια και ξένα. Προσοχή στον όρο 
παθητικό γιατί στην καθομιλουμένη χρησιμοποιείται με άλλη σημασία. Συνήθως 
σημαίνει ζημιά, π.χ. «η επιχείρηση αυτή έχει πολύ παθητικό». Στη γλώσσα όμως 
της επιστήμης, το παθητικό έχει την έννοια όλων των διαθέσιμων κεφαλαίων σε μια 
επιχείρηση.

«Ίδια» είναι τα κεφάλαια που έχουν εισφερθεί από τον ίδιο τον επιχειρηματία ή τους 
εταίρους στην επιχείρηση προκειμένου να καλύψουν κάποιες ή όλες τις ανάγκες 
της. Είναι το κεφάλαιο στο οποίο στηρίζεται η ίδρυση της εταιρείας και δίνει στην 
επιχείρηση τη δυνατότητα να μπει στην αγορά αρχίζοντας τις συναλλαγές. Η εκποί-
ησή του αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο του επιχειρηματία για την κάλυψη τυχόν 
ζημιών.

Τα ίδια κεφάλαια διακρίνονται σε ιδρυτικά και σε μετέπειτα συνεισφερόμενα. Τα 
ιδρυτικά ίδια κεφάλαια είναι τα ατομικά (κεφάλαια της ατομικής επιχείρησης), τα 
εταιρικά (κεφάλαια των προσωπικών εταιρειών, όπως π.χ. της ομόρρυθμης εται-
ρείας), ή τα μετοχικά κεφάλαια (κεφάλαια των ανώνυμων εταιρειών), τα οποία 
συνεισφέρονται κατά την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης.

Τα μετέπειτα συνεισφερόμενα κεφάλαια προέρχονται είτε από νέες συνεισφορές 
του επιχειρηματία ή των εταίρων είτε από κέρδη της επιχείρησης που παραμέ-
νουν σε αυτήν μετά τη λήξη της χρήσης και αυξάνουν το συνολικό κεφάλαιο, ή από 
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αύξηση της περιουσίας της επιχείρησης λόγω νομοθετικής μεταβολής (π.χ. αύξηση 
των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων).

Τα κέρδη που πραγματοποιεί η επιχείρηση μπορεί να διανεμηθούν στους κατόχους 
της επιχείρησης ή να διανεμηθεί ένα μέρος αυτών και τα υπόλοιπα να επανεπεν-
δυθούν μέσα στην επιχείρηση. Τα κέρδη που παραμένουν μέσα στην επιχείρηση τα 
ονομάζουμε αποθεματικά κεφάλαια της επιχείρησης. 

Ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός, επειδή συμβάλλουν στην εξασφάλιση της βιω-
σιμότητας της επιχείρησης σε περίπτωση που υπάρχουν ζημιές. Από την άλλη, υπό 
ομαλές συνθήκες, τα αποθεματικά αποτελούν μια πάρα πολύ καλή μορφή εσωτερι-
κής χρηματοδότησης της επιχείρησης, καθώς επενδύονται σε διάφορα περιουσιακά 
στοιχεία είτε πάγια είτε κυκλοφορούντα. Αυτή η εσωτερική χρηματοδότηση αποτε-
λεί το καλύτερο είδος χρηματοδότησης που μπορεί να έχει μια επιχείρηση, καθώς 
δεν καταφεύγει σε ξένα κεφάλαια, μειώνει κατά πολύ το ρίσκο και τα έξοδά της σε 
τόκους και, συν τοις άλλοις, εκμεταλλεύεται τις ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις που 
συνήθως ισχύουν για τα αποθεματικά των επιχειρήσεων.

Μια άλλη κατηγορία ιδίων κεφαλαίων είναι οι διαφορές αναπροσαρμογής, οι οποίες 
προκύπτουν εξαιτίας της αύξησης με νόμο των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων 
από το Υπουργείο Οικονομικών. Αν η επιχείρηση έχει κτίρια, τότε αυξάνεται η αξία 
των κτιρίων της και ισόποσα αυξάνονται τα ίδια κεφάλαιά της. Το ποσό αυτό παρου-
σιάζεται σε έναν ειδικό λογαριασμό με το όνομα «διαφορές αναπροσαρμογής».

Από την άλλη πλευρά, ενώ τα κέρδη είναι γενικά προσθετικά των ιδίων κεφαλαίων 
της επιχείρησης, οι ζημιές, όταν υπάρχουν, αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια της 
επιχείρησης.

Το ξένο κεφάλαιο, ή πραγματικό παθητικό, προέρχεται από πάσης φύσεως δάνεια, 
και υπάρχει εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς ιδίου κεφαλαίου. Συμπληρώνει τα ίδια 
κεφάλαια, κάνει δυνατές τις επενδύσεις της εταιρείας, συνεπάγεται όμως τη σημα-
ντική εκροή χρημάτων από την επιχείρηση (τόκοι).

Σε περιόδους κατά τις οποίες έχει κανείς εύκολη πρόσβαση σε δάνεια, το επίπεδο 
των τιμών παραμένει σταθερό (δεν υπάρχει δηλαδή σημαντικός πληθωρισμός) και 
ο οικονομικός κύκλος είναι ανοδικός, τότε τα ξένα κεφάλαια συνήθως αποτελούν 
μεγάλο μερίδιο των συνολικών κεφαλαίων της επιχείρησης.

Σε περιόδους όμως σαν τη σημερινή, κατά την οποία υπάρχει ύφεση και τα δάνεια 
είναι δύσκολο να χορηγηθούν, τότε οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες αναγκάζονται να 
περιορίσουν τη συμμετοχή ξένων κεφαλαίων στην επιχείρησή τους.

Το ξένο κεφάλαιο της επιχείρησης διακρίνεται σε χρηματικό και εμπορευματικό, 
παραγωγικό και καταναλωτικό, ακάλυπτο και καλυμμένο, απρόθεσμο και προθε-
σμιακό. Χρηματικό είναι εκείνο το ξένο κεφάλαιο που χαρακτηρίζεται από τη μετα-
βίβαση χρημάτων προς την επιχείρηση (π.χ. δάνειο). Εμπορευματικό λέγεται εκείνο 
το ξένο κεφάλαιο που αφορά τη μεταβίβαση εμπορευμάτων, προϊόντων ή πρώτων 
υλών με πίστωση.
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Παραγωγικό λέγεται το ξένο κεφάλαιο που εισρέει στην επιχείρηση και κατευθύ-
νεται σε παραγωγικούς σκοπούς. Αντίθετα, καταναλωτικό λέγεται εκείνο το ξένο 
κεφάλαιο που εισρέει στην επιχείρηση και κατευθύνεται σε καταναλωτικούς σκο-
πούς. Για παράδειγμα, η αγορά ημιφορτηγού με δάνειο για τη μεταφορά των εμπο-
ρευμάτων της επιχείρησης είναι παραγωγικό ξένο κεφάλαιο, ενώ η αγορά πολυτε-
λούς αυτοκινήτου με δάνειο για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας συνιστά 
καταναλωτικό ξένο κεφάλαιο.

Ακάλυπτο ξένο κεφάλαιο έχουμε όταν το κεφάλαιο αυτό μας έχει δοθεί χωρίς καμία 
εγγύηση εκ μέρους μας. Αντίθετα, καλυμμένο ξένο κεφάλαιο έχουμε όταν αυτό μας 
έχει δοθεί αφού έχουμε υπογράψει εγγυήσεις ενεχύρου ή υποθήκης, για να δια-
σφαλιστεί η επιστροφή του δανείου.

Απρόθεσμο ξένο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο που παρέχεται στην επιχείρηση χωρίς 
τακτή ημερομηνία επιστροφής. Προθεσμιακό ξένο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο που 
χορηγείται στην επιχείρηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν το διάστημα 
αυτό είναι από λίγες μέρες μέχρι ένα έτος, τότε λέμε ότι έχουμε βραχυπρόθεσμο 
προθεσμιακό ξένο κεφάλαιο. Αν το διάστημα αυτό είναι από ένα ως πέντε έτη, τότε 
το ονομάζουμε μεσοπρόθεσμο προθεσμιακό ξένο κεφάλαιο, ενώ από πέντε έτη και 
πάνω το λέμε μακροπρόθεσμο.

Στις βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις ανήκουν οι τραπεζικές πιστώσεις και οι 
εμπορικές πιστώσεις. Τα σπουδαιότερα είδη τραπεζικών πιστώσεων είναι:

1.  Το άνοιγμα πίστωσης. Ο επιχειρηματίας έχει στη διάθεσή του ένα χρηματικό ποσό 
το οποίο του το παρέχει η τράπεζα προκειμένου να διευκολυνθεί στις συναλλα-
γές του, να εκδώσει και να αποπληρώσει τις επιταγές του και να εξοφλήσει τις 
συναλλαγματικές και τα γραμμάτιά του.

2.  Ο τρεχούμενος λογαριασμός. Ο επιχειρηματίας υπογράφει με την τράπεζα μια 
σύμβαση βάσει της οποίας η τράπεζα διαθέτει στον επιχειρηματία ένα συγκεκρι-
μένο ποσό.

3.  Η προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων. Για τη διευκόλυνση των επι-
χειρηματιών, οι τράπεζες προεξοφλούν γραμμάτια και συναλλαγματικές πελα-
τών του επιχειρηματία, δίνοντάς του την απαραίτητη ρευστότητα που χρειάζεται 
για να καλύψει τις υποχρεώσεις του.

4.  Η χορήγηση δανείων με ενέχυρο εμπορεύματα. Οι τράπεζες, προκειμένου να 
χρηματοδοτήσουν την επιχείρηση, παρέχουν δάνεια με εξασφάλιση ένα ενέ-
χυρο πάνω σε εμπορεύματα της επιχείρησης, τα οποία μεταφέρουν στις αποθή-
κες της τράπεζας ή στις αποθήκες της εταιρείας Γενικών Αποθηκών. Συνήθως, 
το δάνειο δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας των εμπορευμάτων.

Οι εμπορικές πιστώσεις είναι η πιο συνηθισμένη μορφή πίστωσης. Συνήθως, οι 
προμηθευτές μετά από τις πρώτες μία ή δύο παραγγελίες τοις μετρητοίς δίνουν στον 
επιχειρηματία ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, π.χ. δύο μηνών, για να αποπληρώ-
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σει τα εμπορεύματα που του πούλησαν. Εάν ο επιχειρηματίας γνωρίζει να εκμεταλ-
λεύεται τον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της παραλαβής του εμπορεύματος και της 
αποπληρωμής του, τότε χρειάζεται πολύ λίγο κεφάλαιο κίνησης. Αυτό είναι ένα από 
τα όπλα των επιτυχημένων επιχειρηματιών.

Οι εμπορικές πιστώσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία βραχυπρόθεσμων 
πιστώσεων (45% του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων των επιχει-
ρήσεων).

Όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο ξένο κεφάλαιο, αυτό συνήθως επενδύεται σε στοι-
χεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, με μακροπρόθεσμο όμως χαρακτήρα (π.χ. 
αποθέματα ασφαλείας, δηλαδή αποθέματα κάτω από το όριο των οποίων δεν πρέ-
πει να πέφτει το συνολικό απόθεμα της επιχείρησης, καθώς δημιουργείται σημα-
ντικό πρόβλημα, πιστώσεις προς τους πελάτες για περισσότερο από ένα έτος κλπ.). 
Αυτός ο τύπος ξένου κεφαλαίου συνήθως συνοδεύει τη χορήγηση μακροπρόθε-
σμων ξένων κεφαλαίων για την πραγματοποίηση ενός ολοκληρωμένου επενδυτι-
κού προγράμματος της επιχείρησης.

Το μακροπρόθεσμο ξένο κεφάλαιο χορηγείται για να γίνουν νέες επενδύσεις σε 
παραγωγικές δραστηριότητες ή για να επεκταθούν ή να αναδιοργανωθούν ήδη 
υπάρχουσες παραγωγικές δραστηριότητες. Η μορφή εξόφλησης των μακροπρόθε-
σμων δανείων είναι συνήθως τοκοχρεολυτική. Η επιχείρηση πληρώνει ένα δεδο-
μένο ποσό κάθε μήνα, το οποίο περικλείει τόκους και κεφάλαιο. Η εφάπαξ εξό-
φληση δεν προτιμάται ούτε από τους επιχειρηματίες ούτε από τις τράπεζες.

Τα κυριότερα είδη μακροπρόθεσμων δανείων είναι τα δάνεια με υποθήκη και τα 
ομολογιακά δάνεια. Τα δάνεια με υποθήκη δίνονται συνήθως με χαμηλό επιτόκιο, 
λόγω του ότι υπάρχει σημαντική εξασφάλιση της πίστωσης. Τα ομολογιακά δάνεια 
είναι δάνεια που είναι διαιρεμένα σε ομολογίες με συγκεκριμένο ποσό τόκου, ο 
οποίος καταβάλλεται σε ορισμένα χρονικά διαστήματα. Ομολογιακά δάνεια μπορούν 
να συνάπτουν μόνο οι ανώνυμες εταιρείες, με αναδόχους τράπεζες.

Το ποια θα είναι η σχέση λήψης μεταξύ μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων 
δανείων διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο βρίσκεται η επιχείρηση και τη 
στρατηγική του επιχειρηματία. Στον βιομηχανικό κλάδο, για παράδειγμα, τα μακρο-
πρόθεσμα δάνεια χρειάζονται επειδή οι βιομηχανίες επενδύουν σε κεφαλαιουχικά 
αγαθά (μηχανήματα, γραμμές παραγωγής κλπ.) που έχουν μεγάλη αξία και διάρ-
κεια ζωής. Στις μικρομεσαίες εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις πιο κρί-
σιμο είναι το βραχυπρόθεσμο κεφάλαιο, καθώς αυτό αποτελεί τον κινητήριο μοχλό 
της επιχείρησης.

Επίσης, το μέγεθος της επιχείρησης παίζει μεγάλο ρόλο, καθώς οι μικρές εταιρείες 
έχουν περιορισμένη πιστοληπτική ικανότητα και οι τράπεζες διστάζουν να τους 
χορηγήσουν μεγάλα μακροπρόθεσμα δάνεια, σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρή-
σεις, που έχουν το επιπρόσθετο πλεονέκτημα ότι μπορούν να συνάψουν ομολογι-
ακό δάνειο.
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Συνήθως, οι τράπεζες προσέχουν την αναλογία ιδίων προς ξένων κεφαλαίων, προ-
τού προχωρήσουν στη χορήγηση δανείων σε κάθε εταιρεία. Επιπλέον, ένα άλλο 
κριτήριο είναι η κερδοφορία της επιχείρησης. Επιχειρήσεις με μεγάλα ποσοστά κερ-
δών επί του κύκλου εργασιών είναι γρήγορα αναπτυσσόμενες και ελκυστικές για τις 
τράπεζες. Σημαντικό ρόλο βέβαια παίζει και η σταθερότητα που έχουν αυτές οι επι-
χειρήσεις στην παραγωγή των κερδών. Τα όποια σκαμπανεβάσματα ασφαλώς απο-
τελούν μειονέκτημα για τη χρηματοδότησή τους από τις τράπεζες. Τέλος, η χορήγηση 
δανείου εξαρτάται από τη φύση των αναγκών που αυτό πρόκειται να καλύψει και 
την εκτίμηση της αξίας των πάγιων ενεργητικών στοιχείων, σε περίπτωση που χρει-
αστεί να πωληθούν για να καλυφθούν χρέη της επιχείρησης.

Η περιουσιακή κατάσταση μιας επιχείρησης, που προσδιορίζεται με την απογραφή, 
είναι δυνατό να έχει μία από τις εξής πέντε μορφές:

1.  Το ενεργητικό να είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό παθητικό. Τότε τα ίδια 
κεφάλαια αποτελούν τη διαφορά τους.

2.  Το ενεργητικό να είναι όσο είναι και το πραγματικό παθητικό. Τότε δεν υπάρχουν 
ίδια κεφάλαια. Η επιχείρηση είναι μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.

3.  Το ενεργητικό να είναι μικρότερο από το πραγματικό παθητικό. Τότε η επιχεί-
ρηση έχει έλλειμμα, το οποίο πρέπει να καλύψει άμεσα ο ιδιοκτήτης, αλλιώς 
πάει για κλείσιμο.

4.  Το ενεργητικό είναι μηδέν και το μόνο που υπάρχει είναι το πραγματικό παθη-
τικό. Η επιχείρηση είναι χρεοκοπημένη αλλά οι πιστωτές της δεν μπορούν να 
εισπράξουν τίποτε από τις χορηγήσεις τους.

5.  Υπάρχει μόνο ενεργητικό και καθόλου παθητικό. Τότε τα ίδια κεφάλαια ισούνται 
με το ενεργητικό. Αυτή είναι και η πιο υγιής εταιρεία.

Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται συνοπτικά και εύληπτα στον ισολογισμό της 
εταιρείας. Ο ισολογισμός είναι ένας πίνακας όπου εμφανίζονται περιληπτικά κατά 
είδος και αξία τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης σε δεδομένη χρονική στιγμή, 
αποτιμημένα στο ίδιο νόμισμα. Ο ισολογισμός βασίζεται στη θεμελιώδη ισότητα:

Ενεργητικό = Παθητικό ή

Ενεργητικό = Ίδια κεφάλαια + Ξένα κεφάλαια (πραγματικό παθητικό)
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Ο παρακάτω ισολογισμός είναι ένα παράδειγμα παράθεσης ενεργητικού και παθη-
τικού στα λογιστικά βιβλία μιας επιχείρησης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. Πάγιο ενεργητικό Ίδια κεφάλαια

Ι. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Κεφάλαιο 3.930.000

Γήπεδα – Οικόπεδα   500.000 Αποθεματικά    800.000

Κτίρια 1.000.000 Διαφορές αναπροσαρμογής    100.000

Μηχανήματα   500.000 Κέρδη εις νέο    600.000

Έπιπλα και σκεύη   200.000

Φορτηγό     50.000 Β.  Ξένο κεφάλαιο ή  
πραγματικό παθητικό

ΙΙ. Ασώματες ακινητοποιήσεις Ι.  Μακροπρόθεσμες  
υποχρεώσεις

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 1.000.000 Ομολογιακά δάνεια 1.000.000

Εμπορικά σήματα    300.000 Γραμμάτια πληρωτέα 
μακροπρόθεσμης λήξεως

   200.000

ΙΙΙ.  Συμμετοχές και λοιπές 
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Μακροπρόθεσμα δάνεια 
τραπεζών

   500.000

Συμμετοχές 2.500.000

Γραμμάτια εισπρακτέα 100.000

IV. Έξοδα πολυετούς απόσβεσης   50.000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β. Κυκλοφορούν ενεργητικό 2. Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

Ι. Αποθέματα Προμηθευτές 100.000

Εμπορεύματα  40.000 Γραμμάτια πληρωτέα   50.000

Προϊόντα 100.000 Επιταγές πληρωτέες 150.000

Παραγωγή σε εξέλιξη   30.000 Προκαταβολές πελατών   20.000

Πρώτες και βοηθητικές ύλες   20.000 Τράπεζες – λογαριασμοί 
βραχυπρόθεσμων πιστώσεων

200.000

ΙΙ. Απαιτήσεις Πιστωτές διάφοροι   60.000

Πελάτες 100.000 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη   30.000

Γραμμάτια εισπρακτέα   50.000 Ασφαλιστικοί οργανισμοί   20.000

Χρεώστες διάφοροι   20.000

ΙΙΙ. Χρεόγραφα

Μετοχές 100.000
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ΙV. Χρηματικά διαθέσιμα

Ταμείο 500.000

Καταθέσεις όψεως 600.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.760.000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7.760.000

Εφαρμογή

Βρείτε έναν ισολογισμό από μια εφημερίδα ή από άλλη πηγή και προσπαθήστε 
να καταλάβετε την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης αυτής.
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Σύνοψη

Η χρηματοοικονομική διάρθρωση αφορά τον συνδυασμό των ξένων κεφαλαίων 
(δηλαδή των κεφαλαίων που προέρχονται από τράπεζες, πιστωτές και προμηθευ-
τές της επιχείρησης) και των ιδίων κεφαλαίων (δηλαδή των κεφαλαίων που προέρ-
χονται από τον επιχειρηματία ή τους εταίρους) μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, και 
επομένως δείχνει τον τρόπο χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της.

Περιουσία είναι το σύνολο των αγαθών και μέσων που έχει η μικρομεσαία επι-
χείρηση στη διάθεσή της για να επιτύχει τον σκοπό της. Η περιουσία αποτελείται 
από διάφορες αξίες και απαιτήσεις, όπως είναι οι εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, 
τα σήματα, οι πρώτες και βοηθητικές ύλες, οι καταθέσεις, οι απαιτήσεις σε βάρος 
πελατών κλπ.

Ξεχωρίζουμε δύο μεγάλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων: τα πάγια και τα 
κυκλοφορούντα.

Πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι τα στοιχεία εκείνα (αγαθά και δικαιώματα) που 
προορίζονται να παραμείνουν με την ίδια σχεδόν μορφή και για πάνω από ένα έτος 
στην επιχείρηση. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, ή πάγιο ενεργητικό, διακρίνονται 
σε:

1.  Ενσώματα πάγια ή ενσώματες ακινητοποιήσεις: Είναι πάγια που έχουν υλική 
υφή, π.χ. έπιπλα, κτίρια, οικόπεδα, αυτοκίνητα, μηχανολογικός εξοπλισμός 
κλπ. Συνήθως αγοράζονται από εξειδικευμένες εταιρείες και χρειάζονται πολύ 
μεγάλα ποσά για να αποκτηθούν. Είναι πολύτιμα, καθώς χωρίς αυτά μπορεί να 
ανασταλεί η εμπορική ή παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.

2.  Άυλα πάγια ή ασώματες ακινητοποιήσεις: Είναι τα άυλα αγαθά που ανήκουν 
στην επιχείρηση, όπως φήμη και πελατεία, εμπορικό σήμα, διπλώματα ευρεσι-
τεχνίας κλπ. Σε μερικές περιπτώσεις, αποτελούν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία 
που συντελούν κατά πολύ στην ευμάρεια της μικρομεσαίας επιχείρησης.

3.  Έξοδα πολυετούς απόσβεσης: Είναι οι δαπάνες για την ίδρυση και οργάνωση 
της επιχείρησης, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της.

4.  Συμμετοχές: Εδώ περιλαμβάνονται οι συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχει-
ρήσεων, οι οποίες πρέπει, για να συγκαταλέγονται στα πάγια, να είναι στρατη-
γικού χαρακτήρα. Το κριτήριο που το αποδεικνύει αυτό είναι η συμμετοχή στη 
συνδεδεμένη ή θυγατρική εταιρεία με ποσοστό πάνω από το 10% του κεφαλαίου 
της.

5.  Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις: Είναι οι απαιτήσεις που η προθεσμία 
είσπραξής τους λήγει μετά το τέλος της επόμενης χρήσης, όπως γραμμάτια 
εισπρακτέα μακροπρόθεσμης διάρκειας, εγγυήσεις ΔΕΗ κλπ.
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Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, ή κυκλοφορούν ενεργητικό, είναι τα στοι-
χεία εκείνα που προορίζονται να αλλάξουν μορφή και θέση μία ή περισσότερες 
φορές μέσα σε μία διαχειριστική χρήση, δηλαδή εντός ενός έτους. Τα κυκλοφορού-
ντα περιουσιακά στοιχεία ή κυκλοφορούν ενεργητικό διακρίνονται σε: 

1.  Αποθέματα υλικών αξιών: Εδώ μπορούμε να κατατάξουμε τις πρώτες και βοη-
θητικές ύλες, τα έτοιμα και ημιτελή προϊόντα, τα εμπορεύματα, τα αναλώσιμα, 
καθώς και τα υλικά συσκευασίας. 

2.  Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις: Είναι οι απαιτήσεις που πρόκειται να εισπράξει η 
επιχείρηση εντός ενός έτους, όπως τα γραμμάτια εισπρακτέα, οι πελάτες κλπ.

3.  Χρεόγραφα: Είναι οι μετοχές Α.Ε. (κάτω του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της 
επιχείρησης), τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, τα ομόλογα κλπ.

4.  Διαθέσιμα: Είναι εκείνα τα στοιχεία που μετατρέπονται άμεσα σε χρήμα, ώστε 
να πληρωθούν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης. Τέτοια είναι τα χρήματα που 
έχουμε στο ταμείο (λογαριασμός «Ταμείο») και στο βιβλιάριο όψεως (λογαρια-
σμός «Καταθέσεις όψεως»).

Αν προσθέσουμε μαζί πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, σχηματί-
ζουμε με μια λέξη το ενεργητικό της μικρομεσαίας επιχείρησης. Το ενεργητικό μάς 
δείχνει πώς ο επιχειρηματίας έχει μετασχηματίσει τα κεφάλαια της εταιρείας του, 
ώστε η εταιρεία να δραστηριοποιηθεί σύμφωνα με τη στρατηγική του στην αγορά.

Κεφάλαια είναι τα πάσης φύσεως αποταμιευτικά κεφάλαια που είναι επενδυμένα σε 
διάφορα στοιχεία του ενεργητικού της μικρομεσαίας επιχείρησης, τα οποία έχει στη 
διάθεσή της η επιχείρηση για την επίτευξη των στόχων της.

Τα κεφάλαια ονομάζονται αλλιώς παθητικό της μικρομεσαίας επιχείρησης και δια-
κρίνονται ανάλογα με την ιδιοκτησία τους σε ίδια και ξένα.

Ίδια είναι τα κεφάλαια που έχουν εισφερθεί από τον ίδιο τον επιχειρηματία ή τους 
εταίρους στην επιχείρηση, προκειμένου να καλύψουν κάποιες ή και όλες τις ανά-
γκες της. Είναι το κεφάλαιο στο οποίο στηρίζεται η ίδρυση της εταιρείας και το οποίο 
δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να μπει στην αγορά αρχίζοντας τις συναλλαγές. 
Η εκποίησή του αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο του επιχειρηματία για την κάλυψη 
τυχόν ζημιών.

Το ξένο κεφάλαιο της επιχείρησης διακρίνεται σε χρηματικό και εμπορευματικό, 
παραγωγικό και καταναλωτικό, ακάλυπτο και καλυμμένο, απρόθεσμο και προθε-
σμιακό. Χρηματικό είναι εκείνο το ξένο κεφάλαιο που το χαρακτηρίζει η μεταβίβαση 
χρημάτων προς την επιχείρηση (π.χ. δάνειο). Εμπορευματικό λέγεται εκείνο το ξένο 
κεφάλαιο που αφορά τη μεταβίβαση εμπορευμάτων, προϊόντων ή πρώτων υλών 
με πίστωση.

Παραγωγικό λέγεται το ξένο κεφάλαιο που εισρέει στην επιχείρηση και κατευθύ-
νεται σε παραγωγικούς σκοπούς. Αντίθετα, καταναλωτικό λέγεται εκείνο το ξένο 
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κεφάλαιο που εισρέει στην επιχείρηση και κατευθύνεται σε καταναλωτικούς σκο-
πούς. Για παράδειγμα, η αγορά ημιφορτηγού με δάνειο για τη μεταφορά των εμπο-
ρευμάτων της επιχείρησης είναι παραγωγικό ξένο κεφάλαιο, ενώ η αγορά πολυτε-
λούς αυτοκινήτου με δάνειο για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας συνιστά 
καταναλωτικό ξένο κεφάλαιο.

Ακάλυπτο ξένο κεφάλαιο έχουμε όταν το κεφάλαιο αυτό μάς έχει δοθεί χωρίς καμία 
εγγύηση εκ μέρους μας. Αντίθετα, καλυμμένο ξένο κεφάλαιο έχουμε όταν αυτό μας 
έχει δοθεί αφού έχουμε υπογράψει εγγυήσεις ενεχύρου ή υποθήκης, για να δια-
σφαλιστεί η επιστροφή του δανείου.

Απρόθεσμο ξένο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο που παρέχεται στην επιχείρηση χωρίς 
τακτή ημερομηνία επιστροφής. Προθεσμιακό ξένο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο που 
χορηγείται στην επιχείρηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν το διάστημα 
αυτό είναι από λίγες μέρες μέχρι ένα έτος, τότε λέμε ότι έχουμε βραχυπρόθεσμο 
προθεσμιακό ξένο κεφάλαιο. Αν το διάστημα αυτό είναι από ένα ως πέντε έτη, τότε 
το ονομάζουμε μεσοπρόθεσμο προθεσμιακό ξένο κεφάλαιο, ενώ από πέντε έτη και 
πάνω το λέμε μακροπρόθεσμο.
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
1.  Τι εννοούμε με τον όρο ενεργητικό;

2.  Να παραθέσετε παραδείγματα ασώματων ακινητοποιήσεων της επιχείρη-
σης.

3.  Να παραθέσετε παραδείγματα βραχυπρόθεσμου παθητικού της επιχείρη-
σης.

4.  Τι εννοούμε με τον όρο ίδια κεφάλαια;

5.  Τι εννοούμε με τον όρο κυκλοφορούν ενεργητικό;

Άσκηση 1 (Σωστό - Λάθος)  
1.  Το κυκλοφορούν ενεργητικό παρουσιάζει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης.

    Σωστό                                              Λάθος

2. Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ανήκουν συνήθως στους προμηθευτές της.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις είναι αποθέματα της επιχείρησης που είναι ακί-
νητα (δεν υπάρχει ζήτηση γι’ αυτά).

    Σωστό                                              Λάθος

4.  Το βραχυπρόθεσμο παθητικό αφορά υποχρεώσεις της επιχείρησης που λήγουν 
σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

    Σωστό                                              Λάθος
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5.  Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης περιλαμβάνουν τις δαπάνες για την ίδρυση και 
οργάνωση της επιχείρησης, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή 
της.

    Σωστό                                              Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)   
1.  Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις μιας επιχείρησης μπορεί να περιλάβουν αγαθά, 

όπως:

 Α. Κτίρια

 Β. Μηχανήματα

 Γ. Αυτοκίνητα

 Δ. Έπιπλα και σκεύη

 Ε. Όλα τα παραπάνω

2.  Οι συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών χαρακτηρίζονται ως πάγια στοι-
χεία του ενεργητικού της επιχείρησης μόνο όταν η συμμετοχή της επιχείρησης 
στη συνδεδεμένη εταιρεία υπερβαίνει το _____ % του κεφαλαίου της.

 Α. 5
 Β. 2
 Γ. 8
 Δ. 10

3.  Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης λήγουν σε διάστημα άνω 
των:

 Α. 6 μηνών

 Β. 8 μηνών

 Γ. 12 μηνών

 Δ. 24 μηνών

4. Τα διάφορα αποθεματικά σχηματίζονται μέσα:

 Α. Στο κυκλοφορούν ενεργητικό

 Β. Στα ίδια κεφάλαια

 Γ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 Δ. Στις ενσώματες ακινητοποιήσεις
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5. Τα αποθέματα της επιχείρησης περιλαμβάνουν:

 Α. Τα εμπορεύματα

 Β. Τα προϊόντα

 Γ. Τις  πρώτες και βοηθητικές ύλες

 Δ. Την παραγωγή σε εξέλιξη

 Ε. Όλα τα παραπάνω
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Παράρτημα

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Παράγραφος 1.1.

2. Παράγραφος 1.1.

3. Παράγραφος 1.2.

4. Παράγραφος 1.2.

5. Παράγραφος 1.1.

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος
2. Λάθος
3. Λάθος
4. Σωστό
5. Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Ε 
2. Δ 
3. Γ 
4. Β 
5. Ε
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      Προτάσεις περαιτέρω μελέτης

1.  Διαβάστε στο βιβλίο των Atrill, P. και McLaney, E. (2010). Χρηματοοικονομική 
λογιστική για τη λήψη αποφάσεων. Mετάφραση Μαρίνα Μίχου. 1η έκδoση, Θεσ-
σαλονίκη: University Studio Press. Ένα πολύ καλό κεφάλαιο που αφορά τον 
ισολογισμό της επιχείρησης.

2.  Για τον ίδιο λόγο μπορείτε να ασχοληθείτε με το θαυμάσιο βιβλίο των Γκίνο-
γλου, Δ., Ταχυνάκη, Π., Μωϋσή, Σ. (2005). Γενική χρηματοοικονομική λογιστική. 
1η έκδοση, Αθήνα: Rosili.

3.  Τέλος, από το βιβλίο του Ν. Νιάρχου (Νιάρχος, Ν. [2004]. Χρηματοοικοονομική 
ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. 7η έκδοση. Αθήνα: εκδόσεις Σταμούλη) δια-
βάστε το κεφάλαιο 9 (σσ. 215-230), «Συγκριτική ανάλυση λογιστικών καταστά-
σεων», για να έχετε μια άποψη του πώς μπορούμε να συγκρίνουμε ισολογι-
σμούς δύο ή περισσότερων χρήσεων της ιδίας ή διαφορετικής επιχείρησης.

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  http://www.hrima.gr/article.asp?view=317&ref=307 Διαβάστε το άρθρο «Η 
λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων μέσω της ανάλυσης του ισολογισμού» 
και άλλα άρθρα από το περιοδικό Χρήμα.

●  http://www.specisoft.gr/home/news/docs/Arthro_Isologismos_Erminia.pdf. 
Κατεβάστε και διαβάστε το άρθρο με τίτλο «Ο ισολογισμός της επιχείρησης και η 
ερμηνεία των στοιχείων του».

●  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE
%AE_%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7 Διαβάστε το άρθρο «Καθαρή θέση» 
στην ελληνική Wikipedia, που αφορά τα ίδια κεφάλαια και τον ισολογισμό μιας 
επιχείρησης.
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  2.  Χρηματοοικονομική και κεφαλαιακή δομή 
της επιχείρησης. Ανάλυση κεφαλαίου 
κίνησης: Αρμονία αναγκών επένδυσης και 
χρηματοδότησης

Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, η χρηματοοικονομική δομή μάς δείχνει 
τον τρόπο με τον οποίο έχουν χρηματοδοτηθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επι-
χείρησης, και φαίνεται καθαρά αν εξετάσουμε το παθητικό του ισολογισμού μιας 
επιχείρησης, δηλαδή τα ίδια κεφάλαια, το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο 
παθητικό.

Από την άλλη πλευρά, η κεφαλαιακή δομή περιλαμβάνει τη μόνιμη χρηματοδότηση 
της επιχείρησης, δηλαδή τον μακροπρόθεσμο δανεισμό, καθώς και τα ίδια κεφά-
λαια των μετόχων. Άρα, η κεφαλαιακή δομή είναι υποσύνολο της χρηματοοικονο-
μικής δομής.

Η κεφαλαιακή δομή μάς δείχνει το ύψος των κεφαλαίων που είναι «αφιερωμένα» 
για μεγάλο χρονικό διάστημα στη λειτουργία της επιχείρησης. 

2.1. Χρηματοοικονομική μόχλευση

Η χρηματοοικονομική μόχλευση καθρεφτίζει την κατανομή της κεφαλαιακής δομής 
της επιχείρησης ως το ποσοστό συμμετοχής του δανεισμού στο σύνολο των επεν-
δυμένων κεφαλαίων (παθητικό). Ο συντελεστής μόχλευσης δίνεται από τον παρα-
κάτω τύπο:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ =   
 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
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Παρά το γεγονός ότι ο δανεισμός εμπεριέχει τον κίνδυνο σημαντικών εκροών για 
την επιχείρηση, μπορεί να την ωφελήσει, εφόσον χρησιμοποιείται με φειδώ, σύνεση 
και σχέδιο. Τότε μπορεί να γίνει αρωγός της επιχείρησης και να της φέρει ευμάρεια. 
Άλλωστε, όπως λέει και ένα χρηματοοικονομικό ρητό, «ουδείς πλούτισε χρησιμο-
ποιώντας μόνο δικά του χρήματα». 

Όσο υψηλότερος είναι ο συντελεστής μόχλευσης, που μόλις περιγράψαμε, τόσο 
υψηλότερος είναι ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος για την επιχείρηση και, κατά 
συνέπεια, τόσο υψηλότερη πρέπει να είναι η απαιτούμενη απόδοση των ιδίων 
κεφαλαίων.

Βέβαια, σε περιόδους που ο οικονομικός κύκλος της χώρας είναι ανοδικός και η 
επιχείρηση συνήθως παρουσιάζει υψηλή κερδοφορία, οι τόκοι έχουν το πλεονέ-
κτημα να αφαιρούνται από τα συνολικά κέρδη προ φόρων, άρα υπάρχει κέρδος από 
την ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης της επιχείρησης.

Σε περιόδους κρίσης και ύφεσης όμως, όπως είναι η περίοδος που διανύουμε, οι 
τόκοι προστίθενται στις ζημιές που πολύ πιθανό να έχει η επιχείρηση και τότε ο 
δανεισμός γίνεται θηλιά γι’ αυτήν.

Γι’ αυτό τον λόγο, ως επιχειρηματίες είναι καλό να χρησιμοποιούμε τον δανεισμό ως 
εργαλείο ανάπτυξης της επιχείρησής μας, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε προσπα-
θώντας κάθε φορά να αξιοποιήσουμε τα οφέλη του και να αποφύγουμε τους κινδύ-
νους που συνεπάγεται.

Καλό είναι λοιπόν να ορίσουμε έναν άριστο συντελεστή μόχλευσης, τον οποίο δεν θα 
πρέπει να υπερβούμε, καθώς πάνω από το όριο αυτό αρχίζει να κινδυνεύει η επι-
χείρησή μας. Δεν θα πρέπει να «ξανοιγόμαστε» πολύ, όπως λέει και ο λαός. Κάθε 
επιχειρηματίας πρέπει να διαλέγει διαφορετικό άριστο συντελεστή μόχλευσης, που 
θα πρέπει να ανταποκρίνεται στον κλάδο στον οποίο αυτός δραστηριοποιείται, στο 
βάρος που εκτιμά ότι από το συγκεκριμένο όριο και πάνω γίνεται δυσβάσταχτο ή 
δυσανάλογο της προσπάθειας που εκείνος καταβάλλει, όπως και στο άγχος για τη 
βιωσιμότητα της επιχείρησης που του προσθέτει.

Όσο διαρκούν οι εποχές των «παχέων αγελάδων», ο επιχειρηματίας δεν θα πρέ-
πει να υπερβαίνει το όριο αυτό. Όταν δει τα «σκούρα», κατά τις περιόδους δηλαδή 
των ισχνών αγελάδων, θα πρέπει, στην αρχή της περιόδου ύφεσης, να κατεβάσει 
τον συντελεστή μόχλευσης με γρήγορες κινήσεις, κόβοντας διάφορους περιττούς 
ή αντιπαραγωγικούς τομείς, ή κάνοντας συνολική αναδιάρθρωση της επιχείρησής 
του.

Εφαρμογή

Σε τι κινήσεις σκέφτεστε να προβείτε όσον αφορά την επιχείρησή σας μετά την 
ανάγνωση αυτής της παραγράφου;
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2.2. Χρηματοοικονομική πολιτική και χρηματοδοτικές ανάγκες

Η διαχείριση του συντελεστή μόχλευσης που μόλις περιγράψαμε εντάσσεται στη 
χρηματοοικονομική πολιτική του επιχειρηματία. Η χρηματοοικονομική πολιτική 
συνιστά ένα σύνολο κρίσιμων αποφάσεων που παίρνει ο επιχειρηματίας, και αφορά 
τον καθορισμό των κερδών που επιθυμεί να παραχθούν, το αποθεματικό που πρέ-
πει να κρατηθεί, το μέγεθος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση 
της επιχείρησής του, τα μερίσματα που πρέπει να πληρωθούν στους μετόχους, τις 
επενδύσεις στις οποίες θα προβεί η επιχείρηση, αν και από ποιες τράπεζες θα πάρει 
δάνεια, κλπ.

Η χρηματοοικονομική πολιτική, παρότι είναι ίσως παρούσα κάθε μέρα στη σκέψη 
του επιχειρηματία, δεν φαίνεται να αποκτά περίοπτη θέση στη στρατηγική του, και 
αυτό γίνεται φανερό στη δράση πολλών επιχειρηματιών. Πολλοί θυμούνται τις χρη-
ματοοικονομικές παραμέτρους όταν είναι να πληρώσουν π.χ. τόκους, ενώ από την 
άλλη πλευρά δεν έχουν κάνει ποτέ ένα πλάνο για το πώς θα αποπληρώσουν το 
δάνειο που έχουν λάβει ούτε έχουν ξεκάθαρη εικόνα του γιατί το έχουν πάρει.

Οι πετυχημένοι επιχειρηματίες είναι πάνω απ’ όλα καλοί διαχειριστές χρήματος. Η 
καλή διαχείριση υπάρχει παράλληλα με τη σοβαρή και καλά σχεδιασμένη χρηματο-
οικονομική πολιτική, που ανταποκρίνεται στις χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχεί-
ρησής τους.

Οι ανάγκες αυτές εξαρτώνται από το μέγεθος, το αντικείμενο των εργασιών, τον 
κλάδο, τον βαθμό ανάπτυξης, την ήδη υπάρχουσα χρηματοδότηση της επιχείρησης, 
καθώς και από τους επιχειρηματικούς στόχους που θέτει ο επιχειρηματίας.

Ακόμη, οι ανάγκες αυτές εξαρτώνται από το αν ο επιχειρηματίας έχει βάλει αρκετά 
χρήματα στην επιχείρηση, αν έχει διαθέσει δικά του ακίνητα και εξοπλισμό, αν η επι-
χείρηση έχει δικά της πάγια ή μισθωμένα, καθώς επίσης και από τη φάση του οικο-
νομικού κύκλου στον οποίο βρίσκεται η οικονομία.

Δεν υπάρχει η μαγική εκείνη συνταγή που να μας δίνει το ύψος της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης σε σχέση με τις χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχείρησης. Πολ-
λές φορές, το ίδιο το περιβάλλον (οικονομικό, τεχνολογικό, νομικό, ανταγωνιστικό) 
της επιχείρησης θέτει τους δικούς του περιορισμούς, και κατά συνέπεια δημιουργεί 
συχνά προϋποθέσεις που από την εκπλήρωσή τους προκύπτουν νέες χρηματοδοτι-
κές ανάγκες για την επιχείρηση.

Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα οικοδομικά υλικά έχει 
ανταγωνιστές που μεταφέρουν τα υλικά που πωλούν και τα ανεβάζουν στην οικο-
δομή του πελάτη δωρεάν, με δικά τους φορτηγά και γερανούς, τότε θα πρέπει να 
αγοράσει και αυτή ένα φορτηγό με γερανό, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε 
αυτό που ήδη κάνει ο ανταγωνισμός. Η αγορά αυτού του φορτηγού βεβαίως δημι-
ουργεί μια μεγάλη χρηματοδοτική ανάγκη στην επιχείρηση.
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2.3. Κεφάλαιο κίνησης

Με τον όρο «κεφάλαιο κίνησης» εννοούμε το σύνολο των κεφαλαίων της επιχείρη-
σης που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών της. Δια-
κρίνεται σε συνολικό ή μικτό κεφάλαιο κίνησης και σε καθαρό κεφάλαιο κίνησης.

Το συνολικό ή μικτό κεφάλαιο κίνησης είναι ίσο με το σύνολο του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού. Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, το κυκλοφορούν ενεργητικό 
περιλαμβάνει τα αποθέματα, τα χρεόγραφα, τις απαιτήσεις και τα διαθέσιμα της επι-
χείρησης.

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης είναι η διαφορά του κυκλοφορούντος ενεργητικού 
μείον τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Ουσιαστικά, αποτελεί τον 
κινητήριο μοχλό της επιχείρησης, ενώ επίσης εξασφαλίζει τους πιστωτές της. Επαρ-
κές καθαρό κεφάλαιο κίνησης σημαίνει ότι η επιχείρηση διαθέτει επαρκή ρευστό-
τητα, για να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις της και να εμπεδώσει την πολιτική της 
στην αγορά, χρηματοδοτώντας άνετα τις βραχυχρόνιες επιχειρηματικές κινήσεις 
της, και υπηρετώντας έτσι τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της. 

Η άμεση διάθεση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης εξαρτάται από το πόσο εύκολο 
είναι για την επιχείρηση να ρευστοποιήσει τα συστατικά του στοιχεία. Δεν είναι, για 
παράδειγμα, εύκολο να ρευστοποιήσει μεγάλο μέρος των αποθεμάτων της χωρίς 
να δεχτεί τις περισσότερες φορές να πουλήσει τα αποθέματα αυτά σε πολύ χαμηλό-
τερη αξία από την πραγματική τους.

Το κεφάλαιο κίνησης αποτελείται από δύο μέρη: Το μόνιμο κεφάλαιο κίνησης, που 
αποτελεί το ελάχιστο ποσό κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού που είναι 
απαραίτητο για να λειτουργήσει η επιχείρηση, και το μεταβαλλόμενο κεφάλαιο κίνη-
σης, που αποτελεί το ποσό το οποίο δεσμεύεται υπό μορφή απαιτήσεων, αποθε-
μάτων ή χρηματικών διαθεσίμων λόγω παροδικών, εποχικών κυρίως, αυξομειώ-
σεων στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Η απόφαση για το ποια ποσά θα αφι-
ερώσουμε στα δύο είδη κεφαλαίου κίνησης εξαρτάται από τη φύση των αναγκών 
που προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης.

2.4. Πλεονεκτήματα της επάρκειας κεφαλαίου κίνησης

Μια επιχείρηση είναι αδύνατον να λειτουργεί καλά με ισχνό ή ανεπαρκές κεφά-
λαιο κίνησης. Ένα καλό επίπεδο επάρκειας κεφαλαίου κίνησης είναι απαραίτητο, 
ώστε να μπορεί η επιχείρηση να αντιμετωπίζει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
της και τις τρέχουσες λειτουργικές της δαπάνες με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. 
Η επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης επιτρέπει στην επιχείρηση να διατηρεί αρκετά 
και καλής ποιότητας αποθέματα, ώστε να ανταποκρίνεται στη ζήτηση και στα γούστα 
των πελατών της, να ασκεί ελκυστική πιστωτική πολιτική, να κερδίζει πελάτες από 
τον ανταγωνισμό, να αγοράζει πρώτες ύλες, εμπορεύματα, προϊόντα και υπηρεσίες 
σε καλές τιμές και με ευνοϊκούς όρους. Επιπλέον, προστατεύει την επιχείρηση από 
ενδεχόμενα στραπάτσα, όπως είναι οι επισφαλείς πελάτες, οι απλήρωτες επιταγές 
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και συναλλαγματικές, η απαξίωση του αποθέματος λόγω ζημιών ή καιρικών φαινο-
μένων, π.χ. πλημμύρας, κλπ. Τέλος, επειδή οι τράπεζες εκτιμούν την ύπαρξη ενός 
επαρκούς και ικανοποιητικού κεφαλαίου κίνησης, η παρουσία του στην επιχείρηση 
συμβάλλει στην καλλιέργεια του κλίματος εμπιστοσύνης με τις τράπεζες, καθώς η 
επιχείρηση θεωρείται τότε ότι διαθέτει αυξημένη πιστοληπτική ικανότητα.

2.5.  Προσδιοριστικοί παράγοντες του μεγέθους του κεφαλαίου 
κίνησης – άριστο μέγεθος κεφαλαίου κίνησης

Οι κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες του μεγέθους του κεφαλαίου κίνησης της 
επιχείρησης είναι ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση (π.χ. οι βιο-
μηχανικές επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από κεφάλαιο κίνησης σε σχέση 
τις εμπορικές, κυρίως λόγω των μεγαλύτερων επενδύσεών τους σε αποθέματα), ο 
κύκλος εργασιών της επιχείρησης και το κόστος παραγωγής (όσο μεγαλύτερα είναι 
αυτά τόσο περισσότερο κεφάλαιο κίνησης χρειάζεται), η εποχικότητα της επιχείρη-
σης (οι επιχειρήσεις εποχιακής μορφής χρειάζονται επιπρόσθετα κεφάλαια κίνη-
σης), η φάση του οικονομικού κύκλου (σε περιόδους κρίσης χρειάζονται λιγότερα 
κεφάλαια κίνησης απ’ ό,τι σε περιόδους ανάπτυξης), οι όροι με τους οποίους η επι-
χείρηση αγοράζει από τους προμηθευτές και πουλάει στους πελάτες της (αν είναι 
ευνοϊκοί, τότε χρειάζεται λιγότερο κεφάλαιο κίνησης), καθώς και η ταχύτητα κυκλο-
φορίας των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού (όσο μικρότερη η ταχύτητα 
κυκλοφορίας τόσο μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης απαιτείται).

Λαμβάνοντας υπόψη και τους ως ανωτέρω παράγοντες, το μέγεθος του κεφαλαίου 
κίνησης που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης είναι άριστο. Το 
κεφάλαιο κίνησης δεν πρέπει να είναι ούτε ανεπαρκές ούτε άφθονο. Και οι δύο 
περιπτώσεις συνιστούν υπερβολή και είναι απευκταίες, η πρώτη επειδή οδηγεί την 
επιχείρηση σε μαρασμό και η δεύτερη διότι ένα σημαντικό μέρος του κεφαλαίου 
κίνησης δεν απασχολείται παραγωγικά, πράγμα που συνιστά σπατάλη.

2.6.  Λόγοι απ’ τους οποίους προκύπτει ανάγκη για επιπλέον κεφάλαιο 
κίνησης

Οι κυριότεροι λόγοι που προκαλούν έντονη ανάγκη για επιπλέον κεφάλαιο κίνη-
σης είναι ο πληθωρισμός (η γενική αύξηση του επιπέδου των τιμών), η επέκταση 
των εργασιών της επιχείρησης (αυξημένοι τζίροι, άνοιγμα καινούργιων καταστη-
μάτων), οι μειωμένες πωλήσεις, λόγω κρίσης, που οδηγούν σε ζημιές, η δυσκο-
λία στο να συγκεντρώσει η επιχείρηση τα «βερεσέδια» της, οι αλόγιστες σπατάλες 
εκ μέρους του επιχειρηματία, τα υπερβολικά έξοδα, που δεν δικαιολογούνται από 
τη φύση των εργασιών της επιχείρησης, οι έκτακτες ζημιές ή καταστροφές (πλημ-
μύρες, πυρκαγιές κλπ.), και γενικότερα η εμφάνιση απρόβλεπτων γεγονότων στην 
οικονομική ζωή της επιχείρησης.
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2.7.  Κανόνες χρηματοδότησης για υγιή χρηματοοικονομική 
διάρθρωση της επιχείρησης

Υπάρχουν κάποιοι κανόνες τους οποίους είναι καλό να ακολουθούμε σαν επιχει-
ρηματίες, και που θα μας βοηθήσουν να εξασφαλίσουμε μια μακροχρόνια και βρα-
χυχρόνια ισορροπία στα χρηματοοικονομικά της επιχείρησής μας. Αυτοί οι κανόνες 
είναι οι εξής:

1. Κανόνας χρηματοδότησης των πάγιων στοιχείων

Τα πάγια στοιχεία της επιχείρησής μας πρέπει να χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου 
από τα ίδια κεφάλαια των επιχειρηματιών (αν αυτό είναι εφικτό) ή/και από μακρο-
πρόθεσμα ξένα κεφάλαια (δεδομένου ότι το κόστος των παγίων χρηματοδοτείται 
από την αποεπένδυση του παγίου). Ο κανόνας αυτός μάς αποτρέπει από το να χρησι-
μοποιούμε ξένα βραχυπρόθεσμα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουμε τα πάγιά μας. 
Ουδέποτε πρέπει να γίνεται αυτό, εκτός αν τα πάγια είναι πολύ μικρής αξίας (π.χ. 
ένας υπολογιστής), διότι η μετατροπή των πάγιων στοιχείων σε χρήμα μέσω των 
αποσβέσεων είναι μακροχρόνια διαδικασία και τα βραχυπρόθεσμα δανειακά κεφά-
λαια πρέπει να αποπληρωθούν εντός της τρέχουσας χρήσης.

2. Κανόνας χρηματοδότησης του μόνιμου (καθαρού) κεφαλαίου κίνησης

Η αξία του μόνιμου (καθαρού) κεφαλαίου κίνησης, επειδή αφορά όλα εκείνα τα 
στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού που δεσμεύονται για μακροχρόνιο διά-
στημα στην επιχείρηση και μοιάζουν με πάγια, πρέπει να χρηματοδοτείται είτε με 
ίδια κεφάλαια είτε με ξένα μακροπρόθεσμα κεφάλαια (μακροπρόθεσμα τραπεζικά 
και ομολογιακά δάνεια). Ευχής έργο είναι να χρηματοδοτείται από την παρακράτηση 
κερδών υπό την μορφή αποθεματικών.

3. Κανόνας χρηματοδότησης του μεταβλητού κεφαλαίου κίνησης

Το μεταβλητό κεφάλαιο κίνησης, δηλαδή η αξία των στοιχείων του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού που δεσμεύονται για μικρό χρονικό διάστημα στην επιχείρηση, πρέπει 
να χρηματοδοτείται από βραχυπρόθεσμα κεφάλαια, όπως εμπορικές πιστώσεις και  
βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια.

Εφαρμογή

Εφαρμόζετε αυτούς τους κανόνες στην επιχείρησή σας. Μέσα από τον αναστο-
χασμό σας, προσπαθήστε να συστηματοποιήσετε την πολιτική σας στον τομέα 
αυτό. Τι λάθη πιστεύετε ότι έχετε διαπράξει στο παρελθόν;
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Σύνοψη

 
Η χρηματοοικονομική δομή μάς δείχνει τον τρόπο με τον οποίο έχουν χρηματοδο-
τηθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και φαίνεται καθαρά αν εξετά-
σουμε το παθητικό, δηλαδή τα ίδια κεφάλαια, το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρό-
θεσμο παθητικό του ισολογισμού μιας επιχείρησης.

Από την άλλη πλευρά, η κεφαλαιακή δομή περιλαμβάνει τη μόνιμη χρηματοδότηση 
της επιχείρησης, δηλαδή τον μακροπρόθεσμο δανεισμό, καθώς και τα ίδια κεφά-
λαια των μετόχων. Άρα, η κεφαλαιακή δομή είναι υποσύνολο της χρηματοοικονο-
μικής δομής.

Η κεφαλαιακή δομή μάς δείχνει το ύψος των κεφαλαίων που είναι «αφιερωμένα» 
για μεγάλο χρονικό διάστημα στη λειτουργία της επιχείρησης. 

Η χρηματοοικονομική μόχλευση καθρεφτίζει την κατανομή της κεφαλαιακής δομής 
της επιχείρησης ως το ποσοστό συμμετοχής του δανεισμού στο σύνολο των επεν-
δυμένων κεφαλαίων (παθητικό).

Με τον όρο κεφάλαιο κίνησης εννοούμε το σύνολο των κεφαλαίων της επιχείρη-
σης που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών της. Δια-
κρίνεται σε συνολικό ή μικτό κεφάλαιο κίνησης και σε καθαρό κεφάλαιο κίνησης.

Το συνολικό ή μικτό κεφάλαιο κίνησης είναι ίσο με το σύνολο του κυκλοφορού-
ντος ενεργητικού. Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, το κυκλοφορούν ενερ-
γητικό περιλαμβάνει τα αποθέματα, τα χρεόγραφα, τις απαιτήσεις και τα διαθέσιμα 
της επιχείρησης.

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης είναι η διαφορά του κυκλοφορούντος ενεργητικού 
μείον τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Ουσιαστικά, αποτελεί τον 
κινητήριο μοχλό της επιχείρησης, όπως επίσης και την εξασφάλιση των πιστωτών 
της. Επαρκές καθαρό κεφάλαιο κίνησης σημαίνει ότι η επιχείρηση διαθέτει επαρκή 
ρευστότητα, για να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις της και να εμπεδώσει την πολι-
τική της στην αγορά, χρηματοδοτώντας άνετα τις βραχυχρόνιες επιχειρηματικές 
κινήσεις της, και υπηρετώντας έτσι τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της. 

Το κεφάλαιο κίνησης αποτελείται από δύο μέρη: Το μόνιμο κεφάλαιο κίνησης, που 
αποτελεί το ελάχιστο ποσό κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού που είναι 
απαραίτητο για να λειτουργήσει η επιχείρηση, και το μεταβαλλόμενο κεφάλαιο 
κίνησης, που αποτελεί το ποσό το οποίο δεσμεύεται υπό μορφή απαιτήσεων, απο-
θεμάτων ή χρηματικών διαθεσίμων λόγω παροδικών, εποχικών κυρίως, αυξομει-
ώσεων στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Η απόφαση για το ποια ποσά θα αφι-
ερώσουμε στα δύο είδη κεφαλαίου κίνησης εξαρτάται από τη φύση των αναγκών 
που προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης.
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Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, τους οποίους είναι καλό σαν επιχειρηματίες να ακολου-
θούμε, που θα μας βοηθήσουν να εξασφαλίσουμε μια μακροχρόνια και βραχυχρό-
νια ισορροπία στα χρηματοοικονομικά της επιχείρησής μας. Αυτοί οι κανόνες είναι 
οι εξής:

1.  Κανόνας χρηματοδότησης των πάγιων στοιχείων. Τα πάγια στοιχεία της επιχεί-
ρησής μας πρέπει να χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια των 
επιχειρηματιών (αν αυτό είναι εφικτό) ή/και από μακροπρόθεσμα ξένα κεφά-
λαια (δεδομένου ότι το κόστος των παγίων χρηματοδοτείται από την αποεπέν-
δυση του παγίου). Ο κανόνας αυτός μας αποτρέπει από το να χρησιμοποιούμε 
ξένα βραχυπρόθεσμα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουμε τα πάγιά μας. Ουδέ-
ποτε πρέπει να γίνεται αυτό, εκτός αν τα πάγια είναι πολύ μικρής αξίας (π.χ. ένας 
υπολογιστής), διότι η μετατροπή των πάγιων στοιχείων σε χρήμα μέσω των απο-
σβέσεων είναι μακροχρόνια διαδικασία και τα βραχυπρόθεσμα δανειακά κεφά-
λαια πρέπει να αποπληρωθούν εντός της τρέχουσας χρήσης.

2.  Κανόνας χρηματοδότησης του μόνιμου (καθαρού) κεφαλαίου κίνησης. Η αξία 
του μόνιμου (καθαρού) κεφαλαίου κίνησης, επειδή αφορά όλα εκείνα τα στοι-
χεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού που δεσμεύονται για μακροχρόνιο διά-
στημα στην επιχείρηση και μοιάζουν με πάγια, πρέπει να χρηματοδοτείται είτε 
με ίδια κεφάλαια είτε με ξένα μακροπρόθεσμα κεφάλαια (μακροπρόθεσμα τρα-
πεζικά και ομολογιακά δάνεια). Ευχής έργο είναι να χρηματοδοτείται από την 
παρακράτηση κερδών υπό την μορφή αποθεματικών.

3.  Κανόνας χρηματοδότησης του μεταβλητού κεφαλαίου κίνησης. Το μεταβλητό 
κεφάλαιο κίνησης, δηλαδή η αξία των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργη-
τικού που δεσμεύονται για μικρό χρονικό διάστημα στην επιχείρηση, πρέπει να 
χρηματοδοτείται από βραχυπρόθεσμα κεφάλαια, όπως εμπορικές πιστώσεις και  
βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια.
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
1. Τι ονομάζουμε χρηματοοικονομική μόχλευση της επιχείρησης;

2.  Γιατί οι πετυχημένοι επιχειρηματίες πρέπει να είναι και καλοί διαχειριστές χρή-
ματος;

3. Τι εννοούμε με τον όρο κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης;

4.  Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης σε μια 
επιχείρηση;

5.  Ποιους κανόνες χρηματοδότησης γνωρίζετε για την υγιή χρηματοοικονομική 
διάρθρωση μιας επιχείρησης;

Ασκήσεις   

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1.  Το μεταβλητό κεφάλαιο κίνησης, δηλαδή η αξία των στοιχείων του κυκλοφορού-
ντος ενεργητικού που δεσμεύονται για μικρό χρονικό διάστημα στην επιχείρηση, 
πρέπει να χρηματοδοτείται από μακροπρόθεσμα κεφάλαια.

    Σωστό                                              Λάθος

2.  Η αξία του μόνιμου (καθαρού) κεφαλαίου κίνησης, επειδή αφορά όλα εκείνα τα 
στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού που δεσμεύονται για μακροχρόνιο 
διάστημα στην επιχείρηση και μοιάζουν με πάγια, πρέπει να χρηματοδοτείται με 
βραχυπρόθεσμα κεφάλαια.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Τα πάγια στοιχεία της επιχείρησής μας πρέπει να χρηματοδοτούνται, αν αυτό 
είναι εφικτό, εξ ολοκλήρου από ξένα κεφάλαια.

    Σωστό                                              Λάθος
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4.  Με τον όρο «κεφάλαιο κίνησης» εννοούμε το σύνολο των κεφαλαίων της επι-
χείρησης που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών 
της. Διακρίνεται σε συνολικό ή μικτό κεφάλαιο κίνησης και σε καθαρό κεφάλαιο 
κίνησης.

    Σωστό                                              Λάθος

5.  Η κεφαλαιακή δομή περιλαμβάνει τη μόνιμη χρηματοδότηση της επιχείρησης, 
δηλαδή τον μακροπρόθεσμο δανεισμό, καθώς και τα ίδια κεφάλαια των μετό-
χων.

    Σωστό                                              Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Ο συντελεστής μόχλευσης της επιχείρησης δίνεται από τον τύπο

 Α. Σύνολο δανείων προς παθητικό

 Β. Σύνολο δανείων προς ίδια κεφάλαια

 Γ. Σύνολο δανείων προς ξένα κεφάλαια

 Δ. Σύνολο δανείων προς κυκλοφορούν ενεργητικό

2.  Το συνολικό ή μικτό κεφάλαιο κίνησης είναι ίσο με το σύνολο του ____________ 
ενεργητικού.

 Α. πάγιου

 Β. κυκλοφορούντος

 Γ. διαθέσιμου

 Δ. κανένα από τα παραπάνω

3.  Δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί καλά μια επιχείρηση με ___________ κεφάλαιο 
κίνησης.

 Α. μέτριο

 Β. επαρκές

 Γ. ανεπαρκές

 Δ. κανένα από τα παραπάνω
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4.  Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης είναι η διαφορά του κυκλοφορούντος ενεργητικού 
μείον _____________________ της επιχείρησης.

 Α. το κυκλοφορούν ενεργητικό

 Β. το πάγιο ενεργητικό

 Γ. τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 Δ. τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

5.  Όσο υψηλότερος είναι ο συντελεστής μόχλευσης, τόσο ____________ είναι ο 
χρηματοοικονομικός κίνδυνος για την επιχείρηση, και κατά συνέπεια τόσο υψη-
λότερη πρέπει να είναι η απαιτούμενη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων.

 Α. υψηλότερος

 Β. χαμηλότερος

 Γ. ελάχιστος

 Δ. κανένα από τα παραπάνω
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Παράρτημα

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Παράγραφος 2.1.

2. Παράγραφος 2.2.

3. Παράγραφος 2.3.

4. Παράγραφος 2.4.

5. Παράγραφος 2.7.

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος
2. Λάθος
3. Λάθος
4. Σωστό
5. Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Α 
2. Β 
3. Γ 
4. Δ 
5. Α
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      Προτάσεις περαιτέρω μελέτης

1.  Στο βιβλίο των Κιόχος, Π., Παπανικολάου, Γ., Θάνος, Γ., Κιόχος, Α. (2002). Χρη-
ματοοικονομική διοίκηση και πολιτική. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική, μπορείτε να 
διαβάσετε το κεφάλαιο δέκα με τίτλο «Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης» (σσ. 291-
300).

2.  Στο ίδιο βιβλίο απαραίτητο είναι να διαβάσετε το κεφάλαιο «Μακροχρόνια και 
βραχυχρόνια ισορροπία στη χρηματοοικονομική διάρθρωση της επιχείρησης» 
(σσ. 335-337).

3.  Στο βιβλίο του Γιάννη Αποστολόπουλου (Αποστολόπουλος, Ι. [2007]. Ειδικά 
θέματα χρηματοδοτικής διοικήσεως. 2η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη), 
μπορείτε να διαβάσετε το πολύ καλογραμμένο κεφάλαιο 4, με τίτλο «Κεφα-
λαιακή διάρθρωση της επιχείρησης», όπου αναλύεται θαυμάσια και με πολλά 
πρακτικά παραδείγματα η χρηματοοικονομική μόχλευση της επιχείρησης.

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  http://webba.bma.upatras.gr/new/Courses%20Material/ACCOUNTING-
FINAL_2007-08.pdf. Μπορείτε να κατεβάσετε τις καλογραμμένες και χρήσιμες 
πανεπιστημιακές σημειώσεις των Κ. Αθανασόπουλου, Α. Γεωργόπουλου, Αθ. 
Μπέλλα από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με 
τίτλο «Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων».

●  http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_xrimatooikonomiki_
analysi.pdf. Μπορείτε να κατεβάσετε το πολύ καλό άρθρο του Γιώργου Μανου-
σόπουλου με τίτλο «Χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση ισολογισμών 
επιχειρήσεων».

●  http://www.ey.com.br/Publication/vwLUAssets/WCM:_%CE%97_%CE%B1%C
F%80%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_
%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%8
5_%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B5%C
F%80%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B5%
CF%84%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%B4%CF%8D%CE%B
F_%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%C
E%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/$
FILE/~8981425.pdf Διαβάστε το άρθρο της ελεγκτικής εταιρείας Ernst & Young 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΟ.indd   53 11/6/12   10:26 PM



54 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

με τίτλο «Η απόδοση του κεφαλαίου κίνησης επιδεινώνεται στα δύο τρίτα των 
εταιρειών», ώστε να ενημερωθείτε για τις αιτίες αυτής της επιδείνωσης.
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   3. Διαχείριση ταμιακών διαθεσίμων

Η μεγαλύτερη διαφορά των ταμιακών διαθεσίμων μιας επιχείρησης από τα άλλα 
περιουσιακά της στοιχεία είναι ότι τα μετρητά ανά πάσα στιγμή μπορούν να μετασχη-
ματιστούν σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ενεργητικού, σε αντίθεση με τα υπό-
λοιπα περιουσιακά στοιχεία, που μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά και με πολύ 
διαφορετικό τρόπο και χρόνο το καθένα.

Τα ταμιακά διαθέσιμα λοιπόν, λόγω των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών τους, 
αποτελούν την κινητήριο δύναμη για τη λειτουργία της επιχείρησης. Εξαιτίας αυτής 
τους της χρήσης, τα ταμιακά διαθέσιμα υπόκεινται σε πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. 

Ο επιχειρηματίας, συνυπολογίζοντας και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της 
επιχείρησής του και της χώρας, μπορεί να πάρει την απόφαση να διακρατήσει τα 
ταμιακά του διαθέσιμα, να τα επενδύσει ή να τα μετατρέψει σε αποθέματα, πάγια, 
εμπορικές πιστώσεις κλπ. Οι επιχειρηματίες που καταφέρνουν να διαχειριστούν τα 
ταμιακά τους διαθέσιμα με αποτελεσματικό τρόπο είναι και οι πιο επιτυχημένοι στην 
αγορά.

3.1.  Λόγοι για τους οποίους οι επιχειρηματίες διατηρούν ρευστά  
διαθέσιμα

Σύμφωνα με τη χρηματοοικονομική θεωρία, οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους 
οι επιχειρηματίες διατηρούν ρευστά διαθέσιμα είναι το κίνητρο των συναλλαγών, το 
κίνητρο της κερδοσκοπίας, το κίνητρο της ασφάλειας και η διατήρηση θετικών υπο-
λοίπων στους λογαριασμούς όψεως της εταιρείας.

Το κίνητρο των συναλλαγών αφορά τα ρευστά διαθέσιμα που πρέπει να έχει στην 
άκρη η επιχείρηση για να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της.
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Το κίνητρο της ασφάλειας σχετίζεται με το φαινόμενο των «μαύρων κύκνων» (κατά 
τον Taleb). Όπως η παρουσία των «μαύρων κύκνων» στη φύση είναι εξαιρετικά σπά-
νια αλλά όχι απίθανη, έτσι και γεγονότα τα οποία είναι εκτός προγράμματος και πέρα 
από τον έλεγχο του επιχειρηματία μπορεί να συμβούν στη ζωή της επιχείρησης και 
να φέρουν τα πάνω κάτω.

Πολλοί επιχειρηματίες συνηθίζουν να κρατούν σημαντικά ποσά για τέτοιες καταστά-
σεις ως μαξιλάρι ασφαλείας. Όσο βέβαια αισθάνονται σίγουροι ότι υπάρχει η δυνα-
τότητα του εύκολου και άμεσου δανεισμού τόσο μειώνεται το ποσό αυτό. Κατά τα 
άλλα, μια στρατηγική που ακολουθούν είναι να επενδύουν τα ποσά ασφαλείας σε 
περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ρευστοποιηθούν εύκολα, όπως π.χ. σε τρι-
μηνιαία κρατικά ομόλογα.

Μια επιπλέον αφορμή για τη διατήρηση ρευστού για λόγους ασφαλείας είναι η 
σημαντική επιρροή εποχικών ή κυκλικών επιδράσεων στη ζωή της επιχείρησης. 
Σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, οι κατασκευαστι-
κές, οι βεβαιωμένες μελλοντικές ροές χρημάτων σταματούν εκεί που λήγουν χρο-
νικά τα συμβόλαιά τους. Γι’ αυτό και οι επιχειρηματίες των κλάδων αυτών έχουν 
πολύ μεγάλη ανασφάλεια, και κατά συνέπεια σχηματίζουν αυτά τα μαξιλάρια ασφα-
λείας, για να έχουν το περιθώριο να διαχειριστούν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους.

Το κίνητρο της κερδοσκοπίας αφορά τους επιχειρηματίες που κυνηγούν τις ευκαι-
ρίες. Πάντα σε μια οικονομία παρουσιάζονται διαφόρων ειδών ευκαιρίες. «Cash is 
the king» (το ρευστό είναι ο βασιλιάς) λένε οι Αμερικανοί, θέλοντας να τονίσουν τη 
σημασία της παρουσίας του ρευστού σε μια συναλλαγή. 

Άλλο πράγμα είναι να πάει ο επιχειρηματίας με τα χρήματα στο χέρι για να διεκδική-
σει μια ευκαιρία, και άλλο να δώσει μεταχρονολογημένες επιταγές. Επίσης, πολλοί 
είναι οι επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται τις συγκυρίες για να αποκομίσουν βρα-
χυπρόθεσμα τραπεζικά επιτόκια, να εκμεταλλευτούν σκαμπανεβάσματα του Χρημα-
τιστηρίου κλπ.

Το κίνητρο της διατήρησης ενός λογαριασμού όψεως σημαίνει ότι η επιχείρηση 
είναι υποχρεωμένη να διατηρεί στον λογαριασμό αυτό ένα ελάχιστο ποσό κατάθε-
σης, προκειμένου να έχει το δικαίωμα να διακινεί επιταγές.

Άλλοι λόγοι για τη διατήρηση ρευστών διαθεσίμων είναι το να είναι σε θέση ο επι-
χειρηματίας να επωφελείται από εκπτώσεις που χορηγούνται για αγορές τοις μετρη-
τοίς, να επωφελείται από ειδικές προσφορές των προμηθευτών ή από την ενδεχό-
μενη εκκαθάριση των επιχειρήσεών τους, καθώς επίσης και το να αντιμετωπίζει με 
επιτυχία δυσμενείς συγκυρίες, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, απεργίες κλπ.

Επίσης, όταν η επιχείρηση έχει πλεονάζοντα μετρητά, τα οποία δεν έχει  αποφασίσει 
ο επιχειρηματίας αν θα τα επανεπενδύσει, θα πρέπει να τα κρατάει σε προθεσμιακές 
καταθέσεις ή ομόλογα, ή άλλα διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα, ή συμβόλαια μελλο-
ντικής εκπλήρωσης (παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα). 
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Για την επιλογή ενός από τα προαναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ο επι-
χειρηματίας πρέπει να σταθμίσει τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο, τον κίνδυνο του 
επιτοκίου, τον κίνδυνο του πληθωρισμού, τον κίνδυνο ρευστοποίησης ή εμπορευ-
σιμότητας, τη φορολογία και τις αποδόσεις αυτών των χρηματοοικονομικών προϊό-
ντων.

Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος αφορά την πιθανότητα ο εκδότης του χρηματοοι-
κονομικού προϊόντος να αθετήσει την πληρωμή τόκου και κεφαλαίου. Όσο μεγαλύ-
τερη είναι η διακύμανση των τιμών και των αποδόσεων του χρηματοοικονομικού 
προϊόντος τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος. Τα τελευταία 
δύο χρόνια, ακόμα και τα κρατικά ομόλογα αναπτυγμένων χωρών, που θεωρού-
νταν η πιο σίγουρη επένδυση, έχουν αρχίσει να μην θεωρούνται και τόσο ασφαλή, 
λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ο κίνδυνος του επιτοκίου αφορά τις μεταβολές στο επίπεδο των επιτοκίων, οι οποίες 
επηρεάζουν τοποθετήσεις, όπως έντοκα γραμμάτια του δημοσίου και ομολογίες 
εταιρειών σταθερού επιτοκίου. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, ο κίνδυνος του επιτο-
κίου είναι σαφώς πολύ μικρότερος από ό,τι σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Συνήθως 
όμως οι επιχειρήσεις τοποθετούν τα πλεονάζοντα ρευστά τους διαθέσιμα σε βρα-
χυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ώστε να μην βρεθούν εκτεθειμένες σε 
μεγάλο ρίσκο από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων στις διεθνείς αγορές.

Ο κίνδυνος του πληθωρισμού αφορά τις μεταβολές στο γενικό επίπεδο των τιμών 
(του τιμαρίθμου), που επηρεάζουν τα επενδυμένα σε χρηματοοικονομικά προϊόντα 
κεφάλαια της επιχείρησης και τις αποδόσεις τους. Αν, για παράδειγμα, ο επιχειρη-
ματίας θεωρεί ότι οι τιμές των εμπορευμάτων που αγοράζει θα αυξηθούν περισσό-
τερο σε έναν χρόνο από το επιτόκιο των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τότε θα 
πρέπει να προτιμήσει την κλασική μέθοδο «βάζω εμπόρευμα στην επιχείρησή μου» 
έναντι της τοποθέτησής τους σε κρατικά ομόλογα.

Ο κίνδυνος της ρευστοποίησης ή εμπορευσιμότητας αφορά την πιθανή μείωση της 
χρηματιστηριακής τιμής του χρηματοοικονομικού προϊόντος κατά τον χρόνο πώλη-
σής του, καθώς και την ευκολία ή δυσκολία πώλησής του στη χρηματιστηριακή 
αγορά (π.χ. αν ο επιχειρηματίας έχει επιλέξει μετοχές με χαμηλή εμπορευσιμότητα 
τότε είναι δύσκολο να τις πουλήσει τη στιγμή που χρειάζεται τα χρήματα, καθώς 
γίνονται λίγες συναλλαγές γι’ αυτές τις μετοχές).

Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η φορολογία των χρηματοοικονομικών προϊό-
ντων, αφού επηρεάζει την χρηματοοικονομική απόδοσή τους. Η τελευταία εξαρτάται 
από τον κίνδυνο που έχει αναλάβει ο επιχειρηματίας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίν-
δυνος τόσο υψηλότερη είναι η απόδοση των επενδύσεων αυτών, και αντίστροφα. 

Συνήθως βέβαια, οι επιχειρηματίες επενδύουν τα ρευστά διαθέσιμά τους σε χρημα-
τοοικονομικά προϊόντα βραχυπρόθεσμης διάρκειας με σχετικά χαμηλό βαθμό κιν-
δύνου και μικρότερη απόδοση. Τέτοια είναι τα βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια 
του δημοσίου, τα ομόλογα του δημοσίου, οι συμφωνίες επαναγοράς (repos), καθώς 
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και οι ομολογίες και τα ομόλογα των πιο εύρωστων εγχώριων και ξένων τραπεζών 
και επιχειρήσεων.

3.2. Επιχειρηματική συμπεριφορά και ταμιακά διαθέσιμα

Υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα για τον σύγχρονο επιχειρηματία: Είναι όλα τα χρή-
ματα που μπαίνουν στο ταμείο δικά του; Ασφαλώς όχι. Στην πραγματικότητα, ελά-
χιστα από τα χρήματα που μπαίνουν στο ταμείο παραμένουν τελικά στην τσέπη του. 
Και εδώ βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της επιχειρηματικότητας: Η 
διαχείριση εκ μέρους του επιχειρηματία ενός μεγάλου ποσού χρημάτων που κατά 
το μεγαλύτερο μέρος του δεν είναι δικό του.

Πολλοί άνθρωποι έχουν αρκετά λανθασμένη αντίληψη για την επιχειρηματικότητα. 
Δεν είναι λίγοι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να καταλάβουν 
πώς από ένα ταμείο γεμάτο χρήματα πολλές φορές δεν προκύπτει ικανοποιητικό 
κέρδος για τον επιχειρηματία. Αυτό συμβαίνει επειδή από αυτό το ταμείο εισπράτ-
τουν και πολλοί άλλοι. Και πρώτος από όλους το κράτος.

Το κράτος, μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή, καταγράφει μια απαίτηση από την επι-
χείρηση που είναι περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού ποσού που δόθηκε από 
τον πελάτη (ΦΠΑ 23%). Ο προμηθευτής περιμένει να πάρει το μεγαλύτερο ποσό της 
συναλλαγής. Έπειτα, από αυτό που μένει πρέπει να πληρωθεί το ενοίκιο, η ΔΕΗ, ο 
ΟΤΕ, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, το ίντερνετ, η ασφάλεια, η βενζίνη και το σέρ-
βις του εταιρικού αυτοκινήτου, οι μισθοί των εργαζομένων, το ΙΚΑ τους, να εφοδια-
στεί η επιχείρηση με καύσιμα για τη θέρμανση, αναλώσιμα και ανταλλακτικά για τα 
μηχανήματά της, να πληρωθεί ο λογιστής, οι υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης, 
να μπουν χρήματα στην άκρη για τις αποσβέσεις των παγίων και τέλος να πάρει το 
κράτος από αυτό που μένει έναν φόρο εισοδήματος τουλάχιστον 20% (το λιγότερο, 
ανάλογα με την εταιρική μορφή που έχει η εταιρεία)!

Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρηματιών αντιμετωπίζει το πρόβλημα της διαχεί-
ρισης των ρευστών διαθεσίμων της επιχείρησης με απλοϊκό, σειραϊκό και «ανακα-
τωσούρικο», θα λέγαμε, τρόπο: Ήρθε η ΔΕΗ, άρα πάμε και πληρώνουμε τον λογα-
ριασμό, το παιδί θέλει χαρτζιλίκι, άρα βγάζουμε χρήματα και του δίνουμε, η σύζυ-
γος θέλει να πάει στη λαϊκή, άρα βγάζουμε και της δίνουμε το ανάλογο ποσό, λήγει 
η επιταγή του προμηθευτή, πάμε στην τράπεζα και την πληρώνουμε, ήρθε το ΦΠΑ, 
πάμε στην εφορία και το πληρώνουμε κ.ο.κ.

Ανακατεύουμε δηλαδή τις υποχρεώσεις της επιχείρησης με τις ανάγκες της οικο-
γένειας και, το χειρότερο, δεν έχουμε κανένα σχέδιο για το πώς θα διαχειριστούμε 
τα ρευστά μας διαθέσιμα, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στο μέλλον.

Εφαρμογή

Εσείς πώς διαχειρίζεστε τα διαθέσιμα της επιχείρησής σας;
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Και τι πρόβλημα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, αν οι δουλειές μας πάνε καλά και 
έχουμε κέρδη; Απλούστατα, αν και έχουμε κέρδη μπορεί κάλλιστα να χρεοκοπή-
σουμε, δηλαδή να εμφανίσουμε αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεών μας, 
λόγω κακής διαχείρισης των ρευστών διαθεσίμων μας. Είναι πάρα πολλές οι επι-
χειρήσεις που βρέθηκαν λόγω κακών χειρισμών στη δυσάρεστη θέση να κλείσουν, 
αν και εμφάνιζαν στις λογιστικές τους καταστάσεις κέρδη! 

Ας δώσουμε ένα απλό παράδειγμα: Ο έμπορος Α αγοράζει γραφική ύλη με τρίμηνη 
πίστωση και την πουλάει με εξάμηνη πίστωση στη διπλάσια τιμή. Αυτό σημαίνει ότι 
όταν περάσει το τρίμηνο, μετά την παρέλευση του οποίου ο προμηθευτής θα ζητήσει 
τα χρήματά του, δεν θα έχει εισπράξει τα χρήματα από τον πελάτη του. Παρότι πού-
λησε τη γραφική ύλη με πολύ ικανοποιητικό κέρδος, μπορεί να βρεθεί (αν δεν έχει 
άλλα ίδια κεφάλαια ή δεν τον δανείζει η τράπεζα) στη δυσάρεστη θέση να μην μπο-
ρέσει να καλύψει την επιταγή του προμηθευτή του, η οποία μπορεί να σφραγιστεί, 
και από εκεί και πέρα να αντιμετωπίσει ο επιχειρηματίας το φάσμα της χρεοκοπίας.

Αν μάλιστα δεν έχει προνοήσει να εισπράξει και το ΦΠΑ ταυτόχρονα με τη διενέρ-
γεια της συναλλαγής, τότε θα κληθεί να το καταβάλει στην εφορία πολύ νωρίτερα απ’ 
ό,τι θα το εισπράξει. Το παράδειγμα είναι απλουστευμένο, αλλά δείχνει ανάγλυφα το 
κεντρικό πρόβλημα της διαχείρισης: Η ταμιακή διαχείριση και ο προγραμματισμός 
των πληρωμών μας πρέπει να είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να μην πέσουμε ποτέ σε 
παγίδες ρευστότητας, δηλαδή σε στιγμές που ενώ έχουμε σημαντικές υποχρεώσεις 
να μην μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε.

Όταν εξαντλούνται τα μετρητά, ο επιχειρηματίας χάνει τη δύναμη να αποφασίζει 
ελεύθερα και ανεξάρτητα. Κάποιος ανικανοποίητος πιστωτής ή μια τράπεζα που δεν 
έχει εξοφληθεί για τις πιστώσεις της προς την επιχείρηση θα αποφασίσουν για την 
τύχη της. Μπορεί να οδηγήσουν την εταιρεία σε αναγκαστική ανασυγκρότηση, ανε-
πιθύμητη εξαγορά ή συνέχιση των δραστηριοτήτων της με άλλη μορφή. Η ουσία 
είναι ότι ο επιχειρηματίας έχει χάσει την εξουσία του μέσα στην επιχείρησή του και 
πιθανόν και την επένδυσή του.

3.3. Κατάσταση ταμιακής ροής

Είναι γνωστό ότι οκτώ στις δέκα νέες επιχειρήσεις κλείνουν, κυρίως λόγω κακού 
χρηματοοικονομικού προγραμματισμού. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις επιβιώνουν με 
τους περισσότερους επιχειρηματίες να παλεύουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις 
τους. Ο μεγαλύτερος φόβος και το μεγαλύτερο άγχος του σύγχρονου μικρομεσαίου 
επιχειρηματία είναι μήπως δεν έχει αύριο να πληρώσει τους λογαριασμούς και τις 
επιταγές του.

Γι’ αυτό και πρέπει ο επιχειρηματίας να παρακολουθεί στενά τι χρήματα έχει, τι χρή-
ματα θα πάρει και τι υποχρεώσεις έχει, με ένα εργαλείο που λέγεται «κατάσταση 
ταμιακής ροής». Η κατάσταση αυτή απεικονίζει την πραγματική ροή του χρήμα-
τος στην επιχείρησή του. Του δίνει την ανάλυση που χρειάζεται, ώστε να καταλάβει 
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τι χρήματα απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής του μέσα σε μία 
συγκεκριμένη περίοδο (π.χ. εξάμηνο). Ο επιχειρηματίας υπολογίζει λεπτομερώς τις 
εισπράξεις και τα χρηματικά του διαθέσιμα, και κατανέμει κατά τέτοιο τρόπο τις υπο-
χρεώσεις του, ώστε να διασφαλίσει την ομαλή χρονική αλληλουχία των πληρωμών 
της επιχείρησής του. 

Οι εισπράξεις του επιχειρηματία (αλλιώς εισροές) αποτελούνται συνήθως από τις 
πωλήσεις τοις μετρητοίς που επιτυγχάνει η επιχείρησή του, τις εισπράξεις από τους 
πελάτες του, τις εισπράξεις γραμματίων που έχουν υπογράψει οι πελάτες του, τις 
εισπράξεις επιταγών που έχει λάβει από τους πελάτες του, το εκταμιευμένο από τις 
τράπεζες ρευστό, λόγω λήψης δανείου, τα δάνεια από διάφορους πιστωτές (φίλους, 
γνωστούς κλπ.), την πληρωμή διάφορων εισπρακτέων απαιτήσεων και τις εισφο-
ρές του ιδίου, καθώς και το ΦΠΑ των πωλήσεων (και την επιστροφή ΦΠΑ από τη 
Δ.Ο.Υ., όποτε τύχει να υπάρχει).

Από την άλλη πλευρά, στις εκροές κατατάσσουμε τα ενοίκια, τους παροχείς υπη-
ρεσιών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, κινητή τηλεφωνία), τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, 
το μάρκετιγκ (διαφήμιση, προβολή, προώθηση κλπ.), τα έξοδα διοίκησης, την πλη-
ρωμή του λογιστή, τον φόρο εισοδήματος προηγούμενης χρήσεως, την πληρωμή 
των προμηθευτών, την πληρωμή μεταχρονολογημένων επιταγών προμηθευτών, τα 
γραμμάτια πληρωτέα προμηθευτών, τους τόκους και τα χρεολύσια των τραπεζών, 
την επιστροφή δανείων σε πιστωτές, τις ασφαλιστικές εισφορές, την απόδοση ΦΜΥ, 
την απόδοση λοιπών φόρων και επιβαρύνσεων, διάφορους πληρωτέους λογαρια-
σμούς, το ΦΠΑ των αγορών, την απόδοση ΦΠΑ στη Δ.Ο.Υ., τις πληρωμές για τις νέες 
επενδύσεις, τα νέα έξοδα και τέλος τα έκτακτα έξοδα και τις ζημίες.

Να σημειωθεί ότι η παραπάνω παράθεση εισροών και εκροών δεν είναι εξαντλη-
τική. Μπορεί να υπάρξουν και άλλα είδη, τόσο εισροών όσο και εκροών.

Παρακάτω παρατίθεται ένα ενδεικτικό πρότυπο εξαμηνιαίας κατάστασης ταμιακής 
ροής κατά μήνα.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΥ.

1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Μετρητά

Καταθέσεις όψεως

Ομόλογα

Έντοκα γραμμάτια

2. ΕΙΣΡΟΕΣ
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Πωλήσεις μετρητοίς

Εισπράξεις από πελάτες

Εισπράξεις γραμματίων 
εισπρακτέων πελατών

Εισπράξεις επιταγών  
εισπρακτέων πελατών

Δάνεια τραπεζών

Δάνεια από διάφορους  
πιστωτές

Πληρωμή διάφορων  
εισπρακτέων απαιτήσεων

Εισφορές επιχειρηματία/
αυξήσεις κεφαλαίου

ΦΠΑ πωλήσεων

Επιστροφή ΦΠΑ από τη Δ.Ο.Υ.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ

3. ΕΚΡΟΕΣ

Ενοίκια

ΔΕΗ

ΟΤΕ

Κινητή τηλεφωνία

Ύδρευση

Μισθοδοσία υπαλλήλων

Έξοδα μάρκετιγκ (διαφήμιση, 
προβολή, προώθηση κλπ.)

Έξοδα διοίκησης

Πληρωμή λογιστή

Φόρος εισοδήματος προηγ. 
χρήσεως

Πληρωμή προμηθευτών

Πληρωμή μεταχρονολογημέ-
νων επιταγών προμηθευτών

Γραμμάτια πληρωτέα προμη-
θευτών

Τόκοι προς τράπεζες

Χρεολύσια προς τράπεζες
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Επιστροφή δανείων σε  
πιστωτές

Ασφαλιστικές εισφορές

Απόδοση ΦΜΥ

Απόδοση λοιπών φόρων και 
επιβαρύνσεων

Διάφοροι πληρωτέοι λογα-
ριασμοί

ΦΠΑ αγορών

Απόδοση ΦΠΑ στη Δ.Ο.Υ.

Πληρωμές για νέες  
επενδύσεις

Διάφορα έξοδα

Έκτακτα έξοδα-ζημίες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ

4.  ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

5.  ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Ευνοϊκοί παράγοντες για τη διαμόρφωση θετικής χρηματικής ροής θεωρούνται ο 
μικρός ρυθμός αύξησης των πωλήσεων, οι συρρικνούμενες πωλήσεις, η απουσία 
ανάπτυξης νέων προϊόντων, τα μειωμένα έξοδα πωλήσεων, το υψηλό μερίδιο αγο-
ράς, το σταθερό ποσοστό αγοράς και ο χαμηλός πληθωρισμός.

Αντίθετα, αρνητικοί παράγοντες στη διαμόρφωση της χρηματικής ροής μιας επι-
χείρησης θεωρούνται η γρήγορη αύξηση των πωλήσεων, ιδιαίτερα μέσω ανοι-
κτών και εισπρακτέων λογαριασμών, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, οι αυξανόμενες 
δαπάνες πωλήσεων, το χαμηλό μερίδιο αγοράς, το αυξανόμενο ποσοστό αγοράς και 
ο υψηλός πληθωρισμός.

3.4. Δείκτες ρευστότητας

Πρωταρχικό μέλημα της επιχείρησης είναι να γνωρίζει έγκαιρα την κατάσταση της 
ρευστότητάς της, δηλαδή εάν είναι σε θέση να αντεπεξέρχεται στις λήγουσες και, 
γενικότερα, στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Παρόλο που μια πλήρης και βαθύ-
τερη ανάλυση της ρευστότητας απαιτεί την κατάστρωση ταμειακών προγραμμάτων, 
η ανάλυση και μόνο κάποιων δεικτών ρευστότητας μας δίνει μια ισχυρή ένδειξη για 
την κατάσταση της επιχείρησης.
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3.4.1. Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα της επιχείρησης να 
αντιμετωπίζει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται 
αν διαιρέσουμε το κυκλοφορούν ενεργητικό με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, 
και μας δείχνει τη δυνατότητα της επιχείρησης να εξοφλεί, σε μια δεδομένη χρονική 
στιγμή, τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τη ρευστοποίηση κυκλοφορού-
ντων στοιχείων του ισολογισμού της.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  =   
    ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο δείκτης αυτός πρέπει οπωσδήποτε να είναι πάνω από 1, ενώ μια καλή σχέση θα 
λέγαμε ότι είναι πάνω από 2 (εξαρτάται και από τον κλάδο της επιχείρησης).

Όταν ο δείκτης αυτός είναι πάνω από 1, αυτό δείχνει ότι οι βραχυπρόθεσμες υπο-
χρεώσεις καλύπτονται πλήρως από το κυκλοφορούν ενεργητικό και υπάρχει και 
κάποιο πλεόνασμα. Το πλεόνασμα αυτό (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρό-
θεσμες υποχρεώσεις), ονομάζεται μόνιμο κεφάλαιο κίνησης.

Αν ο δείκτης είναι κάτω από 1, τα πράγματα είναι σκούρα για την επιχείρηση, η οποία 
μπορεί, με συνδυασμό κάποιων δυσμενών γεγονότων, να οδηγηθεί στα πρόθυρα 
της στάσης πληρωμών.

3.4.2. Δείκτης άμεσης (ειδικής) ρευστότητας

Εδώ έχουμε ένα ακόμη αυστηρότερο κριτήριο ρευστότητας της επιχείρησης. Ο δεί-
κτης αυτός υπολογίζεται αν από το κυκλοφορούν ενεργητικό αφαιρεθούν τα αποθέ-
ματα και το υπόλοιπο διαιρεθεί με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ)  =   
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο δείκτης αυτός λαμβάνει υπόψη του για τον προσδιορισμό της ρευστότητας της επι-
χείρησης μόνο τα ταμιακά διαθέσιμα και τις απαιτήσεις από τους πελάτες και όχι τα 
αποθέματα, που είναι δύσκολα ρευστοποιήσιμα.

Ο δείκτης αυτός πρέπει να είναι πάνω από τη μονάδα, ώστε μια εταιρεία να είναι 
υγιής. Δείκτης κάτω από τη μονάδα μπορεί να σημαίνει κακή ρευστότητα, θα πρέπει 
όμως να δούμε και το ύψος των αποθεμάτων (πολλές επιχειρήσεις, για διάφορους 
λόγους, διατηρούν μεγάλο στοκ αποθέματος).
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3.4.3. Δείκτης ταμιακής ρευστότητας

Ο δείκτης αυτός προσδιορίζει την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα διαθέσιμά της. Στα ταμιακά διαθέσιμα περι-
λαμβάνονται και οι καταθέσεις όψεως, τα ληγμένα τοκομερίδια, οι επιταγές (όχι οι 
μεταχρονολογημένες) και το ρευστό σε ξένο νόμισμα. Ο δείκτης ταμιακής ρευστότη-
τας μετριέται ως εξής:

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  =   
        ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ           

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πρέπει οπωσδήποτε ο δείκτης αυτός να είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα, γιατί 
αλλιώς υπάρχει (σε συνδυασμό και με αδυναμία λήψης δανείων ή ρευστοποίη-
σης περιουσιακών στοιχείων) κίνδυνος στάσης πληρωμών και πτώχευσης της εται-
ρείας.

3.4.4. Δείκτης μέσης περιόδου είσπραξης των απαιτήσεων

Ο δείκτης αυτός μετράει τη μέση διάρκεια εξόφλησης των απαιτήσεων της επιχείρη-
σης και υπολογίζεται ως εξής: 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  =   

                   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ            

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 365 ή 360 ΜΕΡΕΣ

Στην πραγματικότητα, ο αριθμοδείκτης αυτός παρουσιάζει την ικανότητα της επιχεί-
ρησης να εισπράττει τις απαιτήσεις της σε εύλογο χρονικό διάστημα και αποτιμάται 
σε ημέρες.

3.4.5. Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων (ΔΚΤΕΑ) είναι ένα 
άλλο κριτήριο, που μας δείχνει τον ρυθμό με τον οποίο εισπράττονται οι απαιτήσεις. 
Ο τύπος του δείκτη αυτού έχει ως εξής:

ΔΚΤΕΑ  =   
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ
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3.4.6.  Δείκτης μέσης περιόδου εξόφλησης των πληρωτέων  

λογαριασμών

Ο δείκτης αυτός αποτελεί κριτήριο μέτρησης της μέσης διάρκειας εξόφλησης των 
πληρωτέων λογαριασμών και υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

ΔΜΠΕΠΛ  =   

 ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ + ΓΡΑΜΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ)     

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ (+ ΦΟΡΟΙ + ΔΑΣΜΟΙ)

3.4.7.  Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των πληρωτέων  

λογαριασμών

Ο δείκτης αυτός είναι ένα ακόμη κριτήριο μέτρησης της κυκλοφοριακής ταχύτητας 
των πληρωτέων λογαριασμών και υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

ΔΚΤΠΛ  =     

        ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ + (ΦΟΡΟΙ + ΔΑΣΜΟΙ)         

ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΠΡΟΜΗΘ.+ΓΡΑΜΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ)

3.4.8.  Δείκτες διατήρησης ταμειακής ρευστότητας (αμυντικού  
χρονικού διαστήματος)

Ο δείκτης αυτός είναι το πηλίκο των αμέσως ρευστοποιήσιμων στοιχείων του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις προβλεπόμενες ημερήσιες δαπάνες (διά-
φορα έξοδα, αναλώσεις πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας κλπ.) και υπολογίζε-
ται από τον παρακάτω τύπο:

ΔΔΤΡ  =       

                      ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ                              

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Είναι χρήσιμος ως καθρέπτης της καθημερινής διαχείρισης της επιχείρησης.

3.4.9. Μέτρα βελτίωσης των δεικτών ρευστότητας

Αν διαπιστωθεί ότι οι δείκτες ρευστότητας της επιχείρησης δεν είναι σε καλή κατά-
σταση, θα πρέπει να ληφθούν κάποιες από τις παρακάτω αποφάσεις ή και συνδυ-
ασμός αυτών:
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1. Να εισφέρουν ρευστό οι μέτοχοι – ιδιοκτήτες (αύξηση εταιρικού κεφαλαίου).

2.  Μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης να μετατραπούν 
σε μακροπρόθεσμες.

3. Να μειωθεί το στοκ των εμπορευμάτων της επιχείρησης.

4. Να καλυτερεύσουν οι τρόποι είσπραξης των απαιτήσεών της.

Εφαρμογή

Πιστεύετε ότι οι παραπάνω δείκτες θα φανούν χρήσιμοι στην επιχείρησή σας;
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Σύνοψη

Η μεγαλύτερη διαφορά των ταμιακών διαθεσίμων μιας επιχείρησης από τα άλλα 
περιουσιακά της στοιχεία είναι ότι τα μετρητά ανά πάσα στιγμή μπορούν να μετασχη-
ματιστούν σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ενεργητικού, σε αντίθεση με τα υπό-
λοιπα περιουσιακά στοιχεία, που μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά και με πολύ 
διαφορετικό τρόπο και χρόνο το καθένα.

Τα ταμιακά διαθέσιμα λοιπόν, λόγω των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών τους, 
αποτελούν την κινητήριο δύναμη όσον αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης. Εξαι-
τίας αυτής τους της χρήσης, τα ταμιακά διαθέσιμα υπόκεινται σε πολύ μεγάλες δια-
κυμάνσεις. 

Ο επιχειρηματίας, συνυπολογίζοντας και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της 
επιχείρησής του και της χώρας, μπορεί να πάρει την απόφαση να διακρατήσει τα 
ταμιακά του διαθέσιμα, να τα επενδύσει ή να τα μετατρέψει σε αποθέματα, πάγια, 
εμπορικές πιστώσεις κλπ. Οι επιχειρηματίες που καταφέρνουν να διαχειριστούν τα 
ταμιακά τους διαθέσιμα με αποτελεσματικό τρόπο είναι και οι πιο επιτυχημένοι στην 
αγορά.

Οι κυριότεροι λόγοι, σύμφωνα με τη χρηματοοικονομική θεωρία, για τους οποίους 
οι επιχειρηματίες διατηρούν ρευστά διαθέσιμα είναι το κίνητρο των συναλλαγών, το 
κίνητρο της κερδοσκοπίας, το κίνητρο της ασφάλειας και η διατήρηση θετικών υπο-
λοίπων στους λογαριασμούς όψεως της εταιρείας.

Είναι γνωστό ότι οκτώ στις δέκα νέες επιχειρήσεις κλείνουν, κυρίως λόγω κακού 
χρηματοοικονομικού προγραμματισμού. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις επιβιώνουν με 
τους περισσότερους επιχειρηματίες να παλεύουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις 
τους. Ο μεγαλύτερος φόβος και το μεγαλύτερο άγχος του σύγχρονου μικρομεσαίου 
επιχειρηματία είναι μήπως δεν έχει αύριο να πληρώσει τους λογαριασμούς και τις 
επιταγές του.

Γι’ αυτό και πρέπει ο επιχειρηματίας να παρακολουθεί στενά τι χρήματα έχει, τι χρή-
ματα θα πάρει και τι υποχρεώσεις έχει, με ένα εργαλείο που λέγεται «κατάσταση 
ταμιακής ροής». Η κατάσταση αυτή απεικονίζει την πραγματική ροή του χρήμα-
τος στην επιχείρησή του. Του δίνει την ανάλυση που χρειάζεται, ώστε να καταλάβει 
τι χρήματα απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής του μέσα σε μία 
συγκεκριμένη περίοδο (π.χ. εξάμηνο). Ο επιχειρηματίας υπολογίζει λεπτομερώς τις 
εισπράξεις του και τα χρηματικά του διαθέσιμα, και κατανέμει κατά τέτοιο τρόπο τις 
υποχρεώσεις του, ώστε να διασφαλίσει την ομαλή χρονική αλληλουχία των πληρω-
μών της επιχείρησής του. 

Ευνοϊκοί παράγοντες για τη διαμόρφωση θετικής χρηματικής ροής θεωρούνται ο 
μικρός ρυθμός αύξησης των πωλήσεων, οι συρρικνούμενες πωλήσεις, η απουσία 
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ανάπτυξης νέων προϊόντων, τα μειωμένα έξοδα πωλήσεων, το υψηλό μερίδιο αγο-
ράς, το σταθερό ποσοστό αγοράς και ο χαμηλός πληθωρισμός.

Αντίθετα, αρνητικοί παράγοντες στη διαμόρφωση της χρηματικής ροής μιας επι-
χείρησης θεωρούνται η γρήγορη αύξηση των πωλήσεων, ιδιαίτερα μέσω ανοι-
κτών και εισπρακτέων λογαριασμών, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, οι αυξανόμενες 
δαπάνες πωλήσεων, το χαμηλό μερίδιο αγοράς, το αυξανόμενο ποσοστό αγοράς και 
ο υψηλός πληθωρισμός.

Πρωταρχικό μέλημα της επιχείρησης είναι να γνωρίζει έγκαιρα την κατάσταση της 
ρευστότητάς της, δηλαδή εάν είναι σε θέση να αντεπεξέρχεται στις λήγουσες και, 
γενικότερα, στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Παρόλο που μια πλήρης και βαθύ-
τερη ανάλυση της ρευστότητας απαιτεί την κατάστρωση ταμειακών προγραμμάτων, 
η ανάλυση και μόνο κάποιων δεικτών ρευστότητας μας δίνει μια ισχυρή ένδειξη για 
την κατάσταση της επιχείρησης.

Οι κυριότεροι δείκτες ρευστότητας είναι οι δείκτες κυκλοφοριακής και ταμιακής ρευ-
στότητας, ο δείκτης μέσης περιόδου είσπραξης των απαιτήσεων, ο δείκτης κυκλο-
φοριακής ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων, ο δείκτης μέσης περιόδου εξό-
φλησης των πληρωτέων λογαριασμών, ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των 
πληρωτέων λογαριασμών και ο δείκτης διατήρησης της ταμιακής ρευστότητας.

Αν διαπιστωθεί ότι οι δείκτες ρευστότητας της επιχείρησης δεν είναι σε καλή κατά-
σταση, θα πρέπει να ληφθούν κάποιες από τις παρακάτω αποφάσεις ή και συνδυ-
ασμός αυτών:

1. Να εισφέρουν ρευστό οι μέτοχοι – ιδιοκτήτες (αύξηση εταιρικού κεφαλαίου).

2.  Μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης να μετατραπούν 
σε μακροπρόθεσμες.

3. Να μειωθεί το στοκ των εμπορευμάτων της επιχείρησης.

4. Να καλυτερεύσουν οι τρόποι είσπραξης των απαιτήσεών της.
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
1. Τι είναι και σε τι χρησιμεύει η κατάσταση ταμιακής ροής;

2. Για ποιους λόγους διατηρούν οι επιχειρηματίες ρευστά διαθέσιμα;

3. Ποια μέτρα βελτίωσης των δεικτών ρευστότητας μπορούμε να πάρουμε;

4. Τι εκφράζει ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας;

5. Τι εκφράζει ο δείκτης ταμιακής ρευστότητας;

Ασκήσεις   

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1.  Δευτερεύον μέλημα της επιχείρησης είναι να γνωρίζει έγκαιρα την κατάσταση 
της ρευστότητάς της, δηλαδή εάν είναι σε θέση να αντεπεξέρχεται στις λήγουσες 
και, γενικότερα, στις τρέχουσες υποχρεώσεις της.

    Σωστό                                              Λάθος

2.  Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα της επιχείρησης 
να αντιμετωπίζει τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Οι κυριότεροι λόγοι, σύμφωνα με τη χρηματοοικονομική θεωρία, για τους οποί-
ους οι επιχειρηματίες διατηρούν ρευστά διαθέσιμα είναι το κίνητρο των συναλ-
λαγών, το κίνητρο της κερδοσκοπίας, το κίνητρο της ασφάλειας και η διατήρηση 
θετικών υπολοίπων στους λογαριασμούς όψεως της εταιρείας.

    Σωστό                                              Λάθος
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4.  Ο δείκτης ταμιακής ρευστότητας προσδιορίζει την ικανότητα της επιχείρησης να 
ανταποκρίνεται στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις με τα διαθέσιμά της.

    Σωστό                                              Λάθος

5.  Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων (ΔΚΤΕΑ) είναι 
ένα κριτήριο που μας δείχνει τον ρυθμό με τον οποίο εισπράττονται οι απαιτή-
σεις.

    Σωστό                                              Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1.  Ευνοϊκός παράγοντας για τη διαμόρφωση θετικής χρηματικής ροής θεωρείται ο 
__________ ρυθμός αύξησης των πωλήσεων.

 Α. μικρός

 Β. μέτριος

 Γ. μεγάλος

 Δ. Κανένα από τα παραπάνω

2. Καλό είναι ο δείκτης ταμιακής ρευστότητας να είναι _________ από τη μονάδα.

 Α. μικρότερος

 Β. ίσος

 Γ. μεγαλύτερος

 Δ. Κανένα από τα παραπάνω

3.  Ο δείκτης _____________________ μετράει την ικανότητα της επιχείρησης να 
εισπράττει τις απαιτήσεις της σε εύλογο χρονικό διάστημα και αποτιμάται σε ημέ-
ρες.

 Α. τελικής περιόδου είσπραξης των απαιτήσεων

 Β. αρχικής περιόδου είσπραξης των απαιτήσεων

 Γ. μέσης περιόδου είσπραξης των απαιτήσεων

 Δ. Κανένα από τα παραπάνω

4.  Όταν εξαντλούνται τα μετρητά, ο επιχειρηματίας ________ τη δύναμη να αποφα-
σίζει ελεύθερα και ανεξάρτητα.

 Α. έχει
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 Β. διατηρεί

 Γ. χάνει

 Δ. αποκτά

5.  Η μεγαλύτερη διαφορά των ταμιακών διαθεσίμων μιας επιχείρησης από τα άλλα 
περιουσιακά της στοιχεία είναι ότι τα μετρητά ανά πάσα στιγμή μπορούν να: 

 Α. Γίνουν κατάθεση στον λογαριασμό όψεως της εταιρείας

 Β. Γίνουν κατάθεση σε προθεσμιακό λογαριασμό της εταιρείας

 Γ. Μετασχηματιστούν σε πάγιο ενεργητικό

 Δ. Μετασχηματιστούν σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ενεργητικού
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Παράρτημα

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Παράγραφος 3.3.

2. Παράγραφος 3.1.

3. Παράγραφος 3.4.9.

4. Παράγραφος 3.4.1.

5. Παράγραφος 3.4.3.

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος

2. Λάθος

3. Σωστό

4. Σωστό

5. Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Α 

2. Γ

3. Γ 

4. Γ 

5. Δ
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      Προτάσεις περαιτέρω μελέτης
1.  Από το βιβλίο του Ν. Νιάρχου (Νιάρχος, Ν. [2004]. Χρηματοοικοονομική ανάλυση 

λογιστικών καταστάσεων. 7η έκδοση. Αθήνα: εκδόσεις Σταμούλη) διαβάστε το 
κεφάλαιο 3 (σσ.47-63) με τίτλο «Αριθμοδείκτες ρευστότητας», για να αποκτήσετε 
σφαιρική άποψη για τη χρήση των αριθμοδεικτών αυτών.

2.  Στο βιβλίο του Ciaran Walsh (2000). Αριθμοδείκτες και management. Εκδόσεις 
Πατάκη, μπορείτε να διαβάσετε γενικά για τους αριθμοδείκτες ρευστότητας στις 
σελίδες 113-122.

3.  Στο ίδιο βιβλίο υπάρχει ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στην ταμιακή ροή και στην 
κατασκευή της κατάστασης ταμιακής ροής (σσ.137-150).

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  http://www.asxetos.gr/Default.aspx?tabId=279&c=10&aid=55. Στην  ιστοσε-
λίδα αυτή μπορείτε να κάνετε στην πράξη ανάλυση ισολογισμού με αριθμοδεί-
κτες.

●  http://test2.e-forologia.gr/getFile.aspx?p=RDpcRmlsZXNcZWJvb2tzXDF
c&n1= Njg_E_&n2=&d=Ym9vaw_E__E_. Διαβάστε ένα χρήσιμο άρθρο με 
τίτλο «Προσοχή στις παγίδες των δεικτών. Όταν οι δείκτες ρευστότητας παρα-
πλανούν».

●  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%C
E%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82#.CE.91.
CF.81.CE.B9.CE.B8.CE.BC.CE.BF.CE.B4.CE.B5.CE.AF.CE.BA.CF.84.CE.B5.
CF.82_.CF.81.CE.B5.CF.85.CF.83.CF.84.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B1.CF.82.
Ένα άρθρο από την Wikipedia με όλα τα είδη των αριθμοδεικτών.
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   4.  Παροχή εμπορικής πίστωσης: Αξιολόγηση 
φερεγγυότητας πελατών

Ένα από τα πιο βασικά αποπροσανατολιστικά διλήμματα που έχει να αντιμετωπίσει 
ο επιχειρηματίας είναι και η παροχή πίστωσης στους πελάτες του. Γνωρίζει ότι, αν 
«ξανοιχτεί» πολύ και παρέχει αδιακρίτως πίστωση με ευνοϊκούς όρους, είναι σχε-
δόν σίγουρο ότι θα ανεβάσει αισθητά τους τζίρους του. Όμως, από την άλλη πλευρά, 
γνωρίζει ότι έτσι αυξάνει τις επισφάλειές του, διότι για διαφόρους λόγους αρκετοί 
πελάτες του δεν πληρώνουν στην ώρα τους, ενώ άλλοι δεν πληρώνουν καθόλου.

Άρα, με κάποιο τρόπο πρέπει να μπορεί να αξιολογεί τους πελάτες που μπαίνουν στο 
κατάστημά του με βάση τη φερεγγυότητά τους. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να γίνει με 
συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία ονομάζονται συνήθως πιστωτικά πρότυπα.

Το πιο βασικό από τα κριτήρια αυτά έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του πελάτη. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει ως επιχειρηματίες να εκτιμήσουμε αν ο πελάτης είναι πρόθυμος 
να πληρώσει τα χρέη του ή αν δυστροπεί καθυστερώντας, βρίσκοντας προφάσεις ή 
περιφρονώντας την επιχείρηση όταν του ζητούνται τα οφειλόμενα. Ένας τρόπος να 
αποφανθούμε για τον χαρακτήρα του πελάτη μας είναι οι προηγούμενες συναλλα-
γές του με εμάς ή με άλλους επιχειρηματίες που εμείς γνωρίζουμε. Αν ο πελάτης 
ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του στο παρελθόν, συμπεραίνουμε ότι θα είναι και 
στο μέλλον.

Είναι το λεγόμενο «πρόσωπο» ή αλλιώς ο «ηθικός παράγοντας», ο οποίος παίζει 
μεγάλο ρόλο στην πίστωση του πελάτη από τον επιχειρηματία της μικρομεσαίας επι-
χείρησης. Ο επιχειρηματίας αυτός προσπαθεί να αντλήσει πληροφόρηση από την 
τοπική κοινωνία, τους προμηθευτές, τις τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται, τους 
φίλους και τους συναδέλφους του. Οι μεγαλύτερες και περισσότερο απρόσωπες 
επιχειρήσεις έχουν πιο τυποποιημένες μεθόδους, όπως, για παράδειγμα, τη χρήση 
των υπηρεσιών μιας εταιρείας που μαζεύει στοιχεία για τη φερεγγυότητα των επι-
χειρήσεων και των ιδιωτών.
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Οι εταιρείες αυτού του είδους έχουν αναπτύξει μια επιστημονική μεθοδολογία, που 
τους επιτρέπει να κατηγοριοποιούν τους παράγοντες και τις συνθήκες που αφο-
ρούν τους οφειλέτες και τα χρέη, κι επομένως βασίζονται σε δείκτες για τον χει-
ρισμό κάθε υπόθεσης και για να επιτυγχάνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η 
έννοια της εχεμύθειας, καθώς και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και 
των στοιχείων που αποστέλλονται στις εταιρείες αυτές από τους πελάτες τους, πρέ-
πει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημά τους. Μια τέτοια εταιρεία, για παράδειγμα, είναι 
η θυγατρική της ICAP, «Κύκλος Α.Ε.».

Στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που τυγχάνει να δίνουν πολλές μικρού ύψους πιστώ-
σεις σε μεγάλο αριθμό πελατών, όπως είναι οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου 
και των καταναλωτικών δανείων, έχουν εισαχθεί και χρησιμοποιούνται με μεγάλη 
επιτυχία στατιστικά μοντέλα (κυρίως με τη μέθοδο της παλινδρόμησης), τα οποία 
προσδιορίζουν το ύψος της πίστωσης, τη διάρκειά της, το ποσοστό των πελατών που 
προβλέπεται, με βάση την προηγούμενη εμπειρία της επιχείρησης και του κλάδου, 
να παρουσιάσουν πρόβλημα στις τακτές πληρωμές τους, όπως και το ποσοστό των 
πελατών που τελικά θα αποσβεστούν ως επισφαλείς. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό θα λέγαμε ότι είναι η ικανότητα εξόφλησης χρεών του 
πελάτη. Οι επιχειρηματίες που οι επιχειρήσεις τους πουλάνε σε άλλες επιχειρήσεις 
θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όσον αφορά το ύψος της πίστωσης που θα δώσουν. 
Μια μεγάλη αγορά επί πιστώσει από μια άγνωστη σε αυτούς επιχείρηση μπορεί να 
ενέχει μεγάλο κίνδυνο. Δεν είναι λίγες οι φορές που τίμιοι επιχειρηματίες έχουν 
πέσει θύματα επιτηδείων, στέλνοντας εμπορεύματα σε εμφανιζόμενους ως επιχει-
ρηματίες οι οποίοι στη συνέχεια τα μεταπωλούν ή τα διοχετεύουν σε αγορές του 
εξωτερικού χωρίς να πληρώσουν, είτε δίνοντας ακάλυπτες επιταγές είτε χρησιμο-
ποιώντας άλλα τεχνάσματα. Γι’ αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βεβαιώνονται για 
την ευρωστία της επιχείρησης με την οποία συναλλάσσονται, να ζητούν πληροφό-
ρηση για τις εταιρείες τις οποίες δεν γνωρίζουν από τη δραστηριοποίησή τους στην 
αγορά και γενικότερα να αναζητούν στοιχεία φερεγγυότητας των επιχειρηματιών 
με τους οποίους θα κάνουν τη συναλλαγή. Πηγές πληροφόρησης μπορεί να είναι: 
οι τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσονται, οι δικηγόροι τους (οι οποίοι μπορούν να 
ψάξουν στο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολόγιο για περιουσιακά στοιχεία της επι-
χείρησης), οι συνάδελφοι επιχειρηματίες, οι εταιρείες που ασχολούνται με τη συλ-
λογή στοιχείων για τη φερεγγυότητα των επιχειρήσεων αυτών κλπ. Προκειμένου 
περί Α.Ε. και ΕΠΕ, μια θαυμάσια πηγή είναι και οι δημοσιευόμενοι ισολογισμοί τους, 
οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν αρκετές πληροφορίες για την κατάσταση της εξε-
ταζόμενης επιχείρησης.

Αν συναλλασσόμαστε λοιπόν με εισηγμένες εταιρείες, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο 
νόμος «περί εταιρικής διακυβέρνησης» επιτάσσει να αναρτούνται στην ιστοσελίδα 
της εταιρείας πάρα πολλά οικονομικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων ο ισολογισμός, η 
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και η κατάσταση ταμιακών ροών της εταιρείας. 
Ακόμη και αν δεν ξέρουμε πώς να διαβάσουμε μια κατάσταση ταμιακών ροών, η 
οποία καθρεφτίζει την άνεση ή τη δυσκολία που έχει μια επιχείρηση στο να πληρώ-
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σει τις υποχρεώσεις της, ή τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων, μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις του λογιστή μας, που σίγουρα γνωρίζει 
πώς να τις διαβάζει. 

Αν πάλι οι εταιρείες αυτές δεν είναι εισηγμένες και έχουν τη μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου μέσα 
από την ιστοσελίδα www.et.gr, που πλέον είναι χωρίς συνδρομή, για να βρούμε 
μέσα από το τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ στοιχεία για την υπό διερεύνηση εταιρεία. Επειδή 
οι εταιρείες αυτές έχουν υποχρέωση εκ του νόμου να δημοσιεύουν τους ισολογι-
σμούς τους και περιλήψεις των καταστατικών καθώς και των πρακτικών των γενι-
κών τους συνελεύσεων, μπορούμε από εκεί να αντλήσουμε πολύτιμα στοιχεία που 
θα μας βοηθήσουν στην αξιολόγησή μας.

Για τις προσωπικές εταιρείες και τους ιδιώτες, η ικανότητα εξόφλησης των χρεών 
τους μπορεί να διασταυρωθεί από τις τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η επι-
χείρηση, από τους δικηγόρους της εταιρείας, που μπορούν να κάνουν μια μικρή 
έρευνα, από άλλους επιχειρηματίες με τους οποίους έχουν ήδη συναλλαγές οι εν 
λόγω πελάτες, καθώς και από τις προαναφερθείσες εξειδικευμένες επιχειρήσεις, 
που ασχολούνται με τη φερεγγυότητα επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Σε αυτή την περίπτωση, ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο μεγαλύτερη βεβαιότητα 
έχουμε ως επιχειρηματίες ότι ο πελάτης πρόκειται να εισπράξει χρήματα στο μέλλον 
από τις δραστηριότητές του τόσο πιο πρόθυμοι θα πρέπει να είμαστε να τον πιστώ-
σουμε. Γι’ αυτό και οι ιδιώτες που έχουν σταθερά εισοδήματα, όπως π.χ. οι δημόσιοι 
υπάλληλοι, θεωρούνται από τους πιο αξιόπιστους πελάτες.

Ένα άλλο κριτήριο είναι και τα διαθέσιμα κεφάλαια του πελάτη. Αν ο πελάτης έχει 
μεγάλη δανειακή επιβάρυνση, τότε ασφαλώς θα είμαστε πολύ πιο επιφυλακτικοί στο 
αίτημά του για πίστωση. Αν η παραγγελία είναι μεγάλη, τότε μπορούμε να ζητήσουμε 
εγγυήσεις για την εξασφάλιση της πίστωσης που του χορηγούμε.

Τέλος, μεγάλο ρόλο παίζουν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζητείται η πίστωση. 
Σε οικονομικές συνθήκες όπως αυτές που ζούμε, δηλαδή σε συνθήκες βαθιάς ύφε-
σης και συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, θα πρέπει να είμαστε πολύ επι-
φυλακτικοί και συντηρητικοί με τις πιστώσεις μας. Κατά τη διάρκεια αυτών των 
περιόδων, ακόμα και φερέγγυοι άνθρωποι μπορούν να παρουσιάσουν δυσκο-
λίες στις πληρωμές τους, καθώς η οικονομική τους κατάσταση επηρεάζεται από 
τυχαία δυσμενή γεγονότα που πάντως οφείλονται στην κρίση. Αντίθετα με τις περιό-
δους οικονομικής άνθησης, όπου κατά κανόνα ακολουθούμε μια σώφρονα, χωρίς 
μεγάλες υπερβολές, ωστόσο επεκτατική πολιτική όσον αφορά τις πιστώσεις μας, σε 
περιόδους ύφεσης προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τις ήδη παρασχεθείσες πιστώ-
σεις, να τονώσουμε τη ρευστότητά μας και να εξυπηρετήσουμε αποκλειστικά τους 
αφοσιωμένους πελάτες, οι οποίοι θεωρούμε ότι έχουν στηρίξει την επιχείρησή μας 
διαχρονικά.
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Εφαρμογή

Με ποιους τρόπους εξετάζετε αν οι πελάτες της επιχείρησής σας είναι φερέγ-
γυοι;

4.1. Πιστωτικοί όροι

Ως επιχειρηματίες καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις για τη διάρκεια της πιστωτι-
κής περιόδου, για τις εκπτώσεις που χορηγούμε σε περίπτωση πληρωμής μετρη-
τοίς, καθώς και για κάποιους ειδικούς πιστωτικούς όρους που βάζουμε σε περιό-
δους μειωμένων πωλήσεων ή πώλησης εποχιακών προϊόντων.

Η διάρκεια της πιστωτικής περιόδου ποικίλλει από κλάδο σε κλάδο και από επιχεί-
ρηση σε επιχείρηση. Το πιο σύνηθες, υπό τις παρούσες συνθήκες κρίσης, είναι μια 
περίοδος ενός-δύο μηνών το πολύ. Εξασφαλίζουμε την πίστωσή μας είτε με χρέ-
ωση της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, είτε με έκδοση μεταχρονολογημένης επι-
ταγής του, είτε με παραλαβή επιταγής άλλου η οποία έχει δοθεί στον πελάτη μας, ο 
οποίος μας την παραδίδει οπισθογραφώντας την, είτε με υπογραφή γραμματίων ή 
συναλλαγματικών. Σε κάθε περίπτωση, τα οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά έξοδα 
συνεπάγεται η χρήση των προαναφερθεισών ευκολιών πληρωμής βαρύνουν τον 
πελάτη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ανοικτή πίστωση, δηλαδή πίστωση 
χωρίς κάποια εξασφάλιση, όμως μόνο στην περίπτωση που εμπιστευόμαστε από-
λυτα τον πελάτη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης μάς πληρώσει τοις μετρητοίς, καλό είναι να του χορη-
γήσουμε μια μικρή έκπτωση, π.χ. 2%, εφόσον η αποπληρωμή γίνει εντός δέκα ημε-
ρών από την πώληση των εμπορευμάτων ή των προϊόντων της επιχείρησής μας.

4.2. Πολιτική είσπραξης

Η πολιτική είσπραξης αναφέρεται στις διαδικασίες που κινεί ο επιχειρηματίας, προ-
κειμένου να εισπράξει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις πελατών του.
Σε περίπτωση που έχει παρέλθει η ημερομηνία εξόφλησης, μπορούμε να χρησιμο-
ποιήσουμε τις παρακάτω πολιτικές:
1. Αποστολή υπενθυμιστικών επιστολών.
2.  Τηλεφωνική επικοινωνία ή επικοινωνία με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, π.χ. φαξ, 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.
3.  Συζήτηση με τον πελάτη για τους λόγους της αδυναμίας καταβολής των χρημά-

των.
4.  Διερεύνηση τρόπων περαιτέρω διευκόλυνσης του πελάτη, αλλά και εξασφάλι-

σης των χρημάτων μας.
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Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι ο πελάτης δεν ανταποκρίνεται θετικά, υπεκ-
φεύγει ή συστηματικά αποφεύγει την πληρωμή, τότε μπορούμε να:

1.  Να αναθέσουμε την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών σε ειδικευμέ-
νες επιχειρήσεις που ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό το θέμα.

2.  Να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες κάποιου δικηγόρου, ώστε να βγάλουμε 
διαταγή πληρωμής, κάνοντας δικαστική αγωγή. Η ενέργεια αυτή θα πρέπει να 
γίνεται αφού έχουμε εξαντλήσει όλα τα άλλα μέσα και θεωρούμε ότι μπορούμε 
ακόμη να εισπράξουμε την οφειλή (έχει δηλαδή ο πελάτης περιουσιακά στοιχεία 
για να ικανοποιήσει ολικώς ή μερικώς την απαίτησή μας). Να σημειωθεί εδώ ότι 
η διαδικασία αυτή μπορεί να συνεπάγεται αυξημένο κόστος για την επιχείρηση, 
λόγω των δικαστικών εξόδων που εμπεριέχει.

3.  Να πουλήσουμε με τη μέθοδο του factoring τους εισπρακτέους λογαριασμούς 
μας σε μια τράπεζα (βλέπε παρακάτω στο σχετικό κεφάλαιο για τη μέθοδο αυτή).

4.  Να θεωρήσουμε ότι χάσαμε το ποσό αυτό, κατατάσσοντας τον πελάτη στους επι-
σφαλείς και αποσβένοντας το ποσό ως ζημία.

Τέλος, για την αξιολόγηση της πολιτικής είσπραξης της εταιρείας μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν οι παρακάτω δείκτες:

1. Ο δείκτης μέσης περιόδου είσπραξης των απαιτήσεων της επιχείρησης.

2. Ο δείκτης επισφαλών απαιτήσεων προς πωλήσεις με πίστωση.

3.  Ο δείκτης μέσης περιόδου είσπραξης των απαιτήσεων της επιχείρησης, που 
μπορεί να δοθεί από το παρακάτω κλάσμα:

ΔΜΠΕΑ  =      

   ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ)  

 ΜΕΣΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Η αύξηση αυτού του δείκτη, αν ο επιχειρηματίας δεν έχει προβεί εσκεμμένα σε επε-
κτατική πολιτική όσον αφορά τις χορηγούμενες πιστώσεις της επιχείρησής του, είναι 
αποτέλεσμα κακής διαχείρισης των πιστώσεων και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, 
ώστε να μειωθεί και πάλι.

4. Δείκτης επισφαλών απαιτήσεων προς πωλήσεις με πίστωση:

ΔΕΑΠΠΜΠ  =      

   ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

    ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

 

Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης αυτός τόσο λιγότερα χρήματα χάνει η επιχείρηση. 
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Μια αύξηση του δείκτη αυτού μπορεί να είναι το αποτέλεσμα επεκτατικής πολιτικής, 
για να αποσπάσουμε μερίδιο από την αγορά, και βέβαια αυτή η αύξηση σημαίνει ότι 
σίγουρα έχουν δημιουργηθεί περισσότερες και σημαντικότερου ύψους επισφαλείς 
απαιτήσεις για την επιχείρησή μας.

Πάντως, οι προαναφερθέντες δείκτες καλό είναι να συγκρίνονται με τους αντίστοι-
χους δείκτες που υπάρχουν για όλο τον κλάδο όπου δραστηριοποιείται η επιχεί-
ρησή μας.

Εφαρμογή

Από την εμπειρία σας, ποιοι τρόποι πιστεύετε ότι είναι αποτελεσματικότεροι για 
την είσπραξη των απαιτήσεών σας;
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Σύνοψη

Ένα από τα πιο βασικά αποπροσανατολιστικά διλήμματα που έχει να αντιμετωπίσει 
ο επιχειρηματίας είναι και η παροχή πίστωσης στους πελάτες του. Γνωρίζει ότι, αν 
«ξανοιχτεί» πολύ και παρέχει αδιακρίτως πίστωση με ευνοϊκούς όρους, είναι σχε-
δόν σίγουρο ότι θα ανεβάσει αισθητά τους τζίρους του. Όμως, από την άλλη πλευρά, 
γνωρίζει ότι έτσι αυξάνει τις επισφάλειές του, διότι για διαφόρους λόγους αρκετοί 
πελάτες του δεν πληρώνουν στην ώρα τους, ενώ άλλοι δεν πληρώνουν καθόλου.

Άρα, με κάποιο τρόπο πρέπει να μπορεί να αξιολογεί τους πελάτες που μπαίνουν στο 
κατάστημά του με βάση τη φερεγγυότητά τους. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να γίνει με 
συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία ονομάζονται συνήθως πιστωτικά πρότυπα.

Το πιο βασικό από τα κριτήρια αυτά έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του πελάτη. Ένα 
άλλο χαρακτηριστικό θα λέγαμε ότι είναι η ικανότητα εξόφλησης χρεών του πελάτη. 

Ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο μεγαλύτερη βεβαιότητα έχουμε ως επιχειρηματίες 
ότι ο πελάτης πρόκειται να εισπράξει χρήματα στο μέλλον από τις δραστηριότητές 
του τόσο πιο πρόθυμοι θα πρέπει να είμαστε να τον πιστώσουμε. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι και τα διαθέσιμα κεφάλαιά του. Αν ο πελάτης έχει 
μεγάλη δανειακή επιβάρυνση, τότε ασφαλώς θα είμαστε πολύ πιο επιφυλακτικοί στο 
αίτημά του για πίστωση. Αν η παραγγελία είναι μεγάλη, τότε μπορούμε να ζητήσουμε 
εγγυήσεις για την εξασφάλιση της πίστωσης που του χορηγούμε.

Τέλος, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζητείται η πίστωση παίζουν μεγάλο ρόλο. Σε 
οικονομικές συνθήκες όπως αυτές που ζούμε, δηλαδή σε συνθήκες βαθιάς ύφεσης 
και συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυ-
λακτικοί και συντηρητικοί με τις πιστώσεις μας.

Ως επιχειρηματίες καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις για τη διάρκεια της πιστωτι-
κής περιόδου, για τις εκπτώσεις που χορηγούμε σε περίπτωση πληρωμής μετρη-
τοίς, καθώς και για κάποιους ειδικούς πιστωτικούς όρους που βάζουμε σε περιό-
δους μειωμένων πωλήσεων ή πώλησης εποχιακών προϊόντων.

Η διάρκεια της πιστωτικής περιόδου ποικίλλει από κλάδο σε κλάδο και από επιχεί-
ρηση σε επιχείρηση. Το πιο σύνηθες, υπό τις παρούσες συνθήκες κρίσης, είναι μια 
περίοδος ενός-δύο μηνών το πολύ. Εξασφαλίζουμε την πίστωσή μας είτε με χρέ-
ωση της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, είτε με έκδοση μεταχρονολογημένης επι-
ταγής του, είτε με παραλαβή επιταγής άλλου η οποία έχει δοθεί στον πελάτη μας, ο 
οποίος μας την παραδίδει οπισθογραφώντας την, είτε με υπογραφή γραμματίων ή 
συναλλαγματικών.

Η πολιτική είσπραξης αναφέρεται στις διαδικασίες που κινεί ο επιχειρηματίας, προ-
κειμένου να εισπράξει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις πελατών του.
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Σε περίπτωση που έχει παρέλθει η ημερομηνία εξόφλησης, μπορούμε να χρησιμο-
ποιήσουμε τις παρακάτω πολιτικές:

1. Αποστολή υπενθυμιστικών επιστολών.

2.  Τηλεφωνική επικοινωνία ή επικοινωνία με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, π.χ. φαξ, 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου κλπ.

3.  Συζήτηση με τον πελάτη για τους λόγους της αδυναμίας καταβολής των χρημά-
των.

4.  Διερεύνηση τρόπων περαιτέρω διευκόλυνσης του πελάτη, αλλά και εξασφάλι-
σης των χρημάτων μας.

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι ο πελάτης δεν ανταποκρίνεται θετικά, υπεκ-
φεύγει ή συστηματικά αποφεύγει την πληρωμή, τότε μπορούμε να:

1.  Να αναθέσουμε την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών σε ειδικευμέ-
νες επιχειρήσεις που ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό το θέμα.

2.  Να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες κάποιου δικηγόρου, ώστε να βγάλουμε 
διαταγή πληρωμής, κάνοντας δικαστική αγωγή.

3.  Να πουλήσουμε με τη μέθοδο του factoring τους εισπρακτέους λογαριασμούς 
μας σε μια τράπεζα (βλέπε παρακάτω στο σχετικό κεφάλαιο για τη μέθοδο αυτή).

4.  Να θεωρήσουμε ότι χάσαμε το ποσό αυτό, κατατάσσοντας τον πελάτη στους επι-
σφαλείς και αποσβένοντας το ποσό ως ζημία.

Τέλος, για την αξιολόγηση της πολιτικής είσπραξης της εταιρείας μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν οι παρακάτω δείκτες:

1. Ο δείκτης μέσης περιόδου είσπραξης των απαιτήσεων της επιχείρησης.

2. Ο δείκτης επισφαλών απαιτήσεων προς πωλήσεις με πίστωση.

3. Ο δείκτης μέσης περιόδου είσπραξης των απαιτήσεων της επιχείρησης.
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
1. Με ποια κριτήρια αξιολογούμε τη φερεγγυότητα των πελατών μας;

2.  Με ποιους πιστωτικούς όρους μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πίστωσή μας 
προς έναν πελάτη;

3.  Ποιες πολιτικές είσπραξης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, σε περίπτωση που 
μας καθυστερούν τις πιστώσεις μας;

4.  Ποιοι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της πολιτικής 
εισπράξεων της επιχείρησής μας;

5.  Τι μας δείχνει ο δείκτης μέσης περιόδου είσπραξης των απαιτήσεων της επιχεί-
ρησης;

Ασκήσεις   

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1.  Σε περίπτωση που ο πελάτης μάς πληρώσει τοις μετρητοίς, καλό είναι να μην 
του χορηγήσουμε μικρή έκπτωση.

    Σωστό                                              Λάθος

2.  Δεν βαρύνουν ποτέ τον πελάτη οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά έξοδα συνεπά-
γεται η χρήση των ευκολιών πληρωμής.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Ο «ηθικός παράγοντας» παίζει μικρό ρόλο στην πίστωση του πελάτη από τον επι-
χειρηματία της μικρομεσαίας επιχείρησης.

    Σωστό                                              Λάθος
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4.  Η ικανότητα εξόφλησης χρεών του πελάτη αποτελεί σημαντικό πιστωτικό πρό-
τυπο.

    Σωστό                                              Λάθος

5.  Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βεβαιώνονται για την ευρωστία της επιχείρησης με 
την οποία συναλλάσσονται, να ζητούν πληροφόρηση για τις εταιρείες τις οποίες 
δεν γνωρίζουν από τη δραστηριοποίησή τους στην αγορά και γενικότερα να ανα-
ζητούν στοιχεία φερεγγυότητας των επιχειρηματιών με τους οποίους θα κάνουν 
συναλλαγή.

    Σωστό                                              Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1.  Σε περίπτωση που έχει παρέλθει η ημερομηνία εξόφλησης, μπορούμε να χρη-
σιμοποιήσουμε τις παρακάτω πολιτικές:

 Α. Αποστολή υπενθυμιστικών επιστολών

 Β. Τηλεφωνική επικοινωνία ή επικοινωνία με άλλα ηλεκτρονικά μέσα

 Γ.  Συζήτηση με τον πελάτη για τους λόγους της αδυναμίας καταβολής των χρη-
μάτων

 Δ. Όλα τα παραπάνω

2.  Όταν ο δείκτης μέσης περιόδου είσπραξης των απαιτήσεων της επιχείρησης 
αυξάνεται τότε:

 Α.  Η αύξηση αυτή συνήθως είναι αποτέλεσμα κακής διαχείρισης των πιστώ-
σεων

 Β.  Η αύξηση αυτή συνήθως είναι αποτέλεσμα καλής διαχείρισης των πιστώ-
σεων

 Γ. Η αύξηση αυτή συνήθως είναι ανεξάρτητη της διαχείρισης των πιστώσεων

 Δ. Κανένα από τα παραπάνω

3.  Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης επισφαλών απαιτήσεων προς πωλήσεις με 
πίστωση, τόσο ___________ χρήματα χάνει η επιχείρηση.

 Α. περισσότερα

 Β. λιγότερα

 Γ. ελάχιστα

 Δ. Κανένα από τα παραπάνω
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4.  Το πιο βασικό πιστωτικό πρότυπο είναι:

 Α. Ο χαρακτήρας του πελάτη

 Β. Η οικογένεια του πελάτη

 Γ. Το θρήσκευμα του πελάτη

 Δ. Η εκπαίδευση του πελάτη

5.  Η διάρκεια της πιστωτικής περιόδου ποικίλλει ανάλογα με τον _______ και την 
__________.

 Α. διευθυντή – επιχείρηση

 Β. κλάδο – επιχείρηση

 Γ. λογιστή – επιχείρηση

 Δ. Κανένα από τα παραπάνω
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Παράρτημα

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Παράγραφος 4.

2. Παράγραφος 4.1.

3. Παράγραφος 4.2.

4. Παράγραφος 4.2.

5. Παράγραφος 4.2.

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος

2. Λάθος

3. Λάθος

4. Σωστό

5. Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Δ 

2. Α 

3. Β 

4. Α 

5. Β 
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      Προτάσεις περαιτέρω μελέτης
1.   Το βιβλίο του Άντοβερ, Τ. (2008). Πιστώσεις και εισπράξεις. Εκδόσεις Κριτήριον, 

έχει μια πολύ καλή και εξειδικευμένη ανάλυση για το θέμα των εισπράξεων και 
των πληρωμών των επιχειρήσεων.

2.  Το βιβλίο των συγγραφέων Ξανθάκης, Ε. και Αλεξάκης, Χ. (2007). Χρηματοοι-
κονομική ανάλυση επιχειρήσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη, στο κεφάλαιο 5 
(σσ.151-202) έχει μερικές πολύ καλογραμμένες παραγράφους, αφιερωμένες 
στην πολιτική πιστώσεων της επιχείρησης.

3.  Στο βιβλίο του Γιάννη Αποστολόπουλου (Αποστολόπουλος Ι. [2007]. Ειδικά θέματα 
χρηματοδοτικής διοικήσεως. 2η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη), μπορείτε 
να διαβάσετε το πολύ καλογραμμένο κεφάλαιο 6 με τίτλο «Πιστωτική πολιτική» 
(σσ.149-212), όπου αναλύεται θαυμάσια και με πολλά πρακτικά παραδείγματα η 
πιστωτική πολιτική της επιχείρησης.

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  http://www.admas.gr/finance_ctcd.html. Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να 
διαβάσετε ένα πολύ καλό άρθρο με τίτλο «Διαχείριση πιστώσεων & τεχνικές 
είσπραξης οφειλών».

●  http://www.controlcredit.gr. Πολύ καλή ιστοσελίδα, αφιερωμένη στην πολιτική 
και τον έλεγχο των πιστώσεων των επιχειρήσεων.

●  http://www.grundfos.gr/web/homegr.nsf/8df00daf220cb5c3412564e5003
1bec3/c84ffa3dc3845074412567f9004af5a9/$FILE/%CE%A0%CE%9F%CE%
9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%99%CE%A
3%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20GRUNDFOS%20
%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%A3.pdf. Η πολιτική πιστώσεων της εται-
ρείας Grundfos συνιστά άριστο πραγματικό παράδειγμα, για να δείτε πώς σχεδι-
άζουν οι επιχειρήσεις την πολιτική τους πάνω στο θέμα των πιστώσεων.
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   5. Διοίκηση αποθεμάτων

Αποθέματα είναι οι ποσότητες ημικατεργασμένων και έτοιμων προϊόντων, εμπο-
ρευμάτων, πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας τα οποία φυλάσσουμε ως επι-
χειρηματίες στις αποθήκες ή τα ράφια μας για μελλοντική χρήση ή πώληση. Υπάρ-
χουν πολλοί λόγοι που γεμίζουμε τις αποθήκες ή τα ράφια μας. Ο σημαντικότερος 
είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη μας. Επειδή δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε πόσοι 
και ποιοι πελάτες μας θα θελήσουν να αγοράσουν και ποια από τα εμπορεύματά 
μας, γεμίζουμε τις αποθήκες και τα ράφια μας με προϊόντα, ευελπιστώντας ότι θα 
πουληθούν σχετικά γρήγορα.

Τα αποθέματα καλύπτουν συνήθως το 15-30% του συνολικού ενεργητικού μιας επι-
χείρησης. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι είναι από τις πιο σημαντικές τοποθετήσεις κεφα-
λαίων της επιχείρησής μας. Τα αποθέματα τείνουν να μεταβάλλονται προς την ίδια 
κατεύθυνση με τις πωλήσεις της επιχείρησής μας, όχι όμως και με τον ίδιο ρυθμό. 
Καλό είναι οι δείκτες αποθεμάτων προς πωλήσεις να κυμαίνονται μεταξύ 10-20%. 
Ο δείκτης αυτός είναι χαμηλός όταν βρισκόμαστε στο μέγιστο σημείο άνθησης μιας 
οικονομίας, ενώ ισχύει το αντίστροφο σε περιόδους κρίσης και ύφεσης. Συνεπώς, 
το μέγεθος των αποθεμάτων μιας επιχείρησης εξαρτάται από τη χρηματοοικονο-
μική διαχείριση του επιχειρηματία, τον κλάδο της οικονομίας στον οποίο ανήκει και 
τις κυκλικές διακυμάνσεις της οικονομίας.

Επειδή είναι αδύνατον να προβλέψουμε επακριβώς τη ζήτηση για τα προϊόντα ή 
τα εμπορεύματά μας, πρέπει να ακολουθούμε κάποιους κανόνες όσον αφορά τη 
διοίκηση των αποθεμάτων μας, η οποία είναι πολύ σημαντική, καθώς έχει πολλές 
παραμέτρους που πρέπει να αντιμετωπίζονται με ορθό τρόπο, διότι αλλιώς μπορεί 
να ζημιωθεί σοβαρά η επιχείρησή μας.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν πολλοί επιχειρηματίες, ειδικά αυτοί 
που ανδρώθηκαν σε πληθωριστικό περιβάλλον, είναι ότι γεμίζουν τις αποθήκες 
τους υπέρ το δέον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένοι να κατασκευ-
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άζουν όλο και περισσότερες αποθήκες και να πληρώνουν περισσότερους τόκους σε 
δάνεια για ένα ολοένα αυξανόμενο απόθεμα. 

Στο παλιό πληθωριστικό περιβάλλον της οικονομίας, η τακτική αυτή δούλευε και 
άφηνε σημαντικά κέρδη: Οι τιμές των εμπορευμάτων αυξάνονταν αλματωδώς, άρα 
ο επιχειρηματίας που έβαζε εμπόρευμα μέσα στην επιχείρησή του το πουλούσε σε 
πολύ μεγαλύτερες τιμές. 

Όμως, μετά το 2000 περάσαμε σε ένα μη πληθωριστικό, σταθερό περιβάλλον τιμών, 
το οποίο τιμωρεί συνήθως αυτήν τη στρατηγική. Αυτό συμβαίνει διότι οι τιμές δεν 
αυξάνονται περισσότερο από τα επιτόκια που πληρώνει ο επιχειρηματίας για κεφά-
λαια κίνησης κι έτσι, σε τελική ανάλυση, βγαίνει ζημιωμένος.

Σήμερα δε, μέσα σε μια δεινή κρίση, το υπερβολικό απόθεμα γίνεται θηλιά για πολ-
λούς επιχειρηματίες, οι οποίοι βλέπουν από τη μια πλευρά τους τζίρους τους να 
πέφτουν και από την άλλη πληρώνουν τόκους για ένα απόθεμα το οποίο και δεν 
μπορούν να πουλήσουν. Η συμβουλή προς αυτούς τους επιχειρηματίες είναι να 
ξεφορτωθούν το απόθεμα όσο γίνεται γρηγορότερα, ακόμα και στην τιμή που το 
έχουν αγοράσει, ώστε να αυξήσουν τη ρευστότητά τους και να μειώσουν την έκθεσή 
τους σε δάνεια.

Οι επιχειρηματίες οφείλουν να καταλάβουν ότι η διατήρηση ενός υπερβολικού απο-
θέματος δεσμεύει τεράστια κεφάλαια της επιχείρησης και δικαιολογείται μόνο σε 
περιόδους όπου αναμένεται μεγάλη αύξηση της ζήτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, 
έχουν δεσμεύσει τα χρήματά τους για μια μεγάλη χρονική περίοδο χωρίς την προο-
πτική να τα πάρουν γρήγορα πίσω.

Εφαρμογή

Έχετε στο παρελθόν αγοράσει κάποιο απόθεμα για το οποίο αποδείχθηκε εκ 
των υστέρων ότι η ποσότητά του ήταν υπερβολική; Διαπράξατε πάλι για άλλο 
απόθεμα το ίδιο λάθος;

Από την άλλη πλευρά, αν ως επιχειρηματίες διατηρούμε πολύ μικρά αποθέματα, ναι 
μεν έχουμε άθικτα τα κεφάλαιά μας και δεν δανειζόμαστε, αλλά, στα μάτια του κατα-
ναλωτή, έλλειψη αποθεμάτων σημαίνει έλλειψη αξιοπιστίας, πράγμα που οδηγεί σε 
απώλεια κερδών. Και αυτό γιατί ο καταναλωτής που θα έρθει μία ή περισσότερες 
φορές στο κατάστημά μας και δεν βρει ένα ή περισσότερα προϊόντα που χρησιμο-
ποιεί ενδέχεται να μην ξαναέρθει και να χαθεί ως πελάτης για το κατάστημά μας. 

Επομένως, εδώ για την επιχείρησή μας τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα ελέγχου και δια-
χείρισης των αποθεμάτων. Πρέπει και τον καταναλωτή να ικανοποιούμε αλλά και 
σωστή χρήση των κεφαλαίων μας να κάνουμε. Άλλωστε, η σωστή διαχείριση των 
αποθεμάτων μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή κερδοφορία.
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Πώς μπορεί να γίνει σωστή διαχείριση των αποθεμάτων μιας επιχείρησης; Με τον 
έλεγχο και τον προγραμματισμό. Ελέγχουμε τακτικά είτε με αυτοψία είτε μέσω του 
υπολογιστή τα αποθέματά μας, έτσι ώστε να βρούμε τις ελλείψεις που έχουμε και 
να προγραμματίσουμε τις παραγγελίες στους προμηθευτές μας. Καταρτίζουμε ένα 
πρόγραμμα που περιγράφει ποια εμπορεύματα και ποιες ποσότητες θα παραγγεί-
λουμε εντός μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Προσέχουμε οι ποσότητες της 
παραγγελίας να είναι συντηρητικές, ώστε να μην δημιουργούνται περιττά αποθέ-
ματα στην αποθήκη μας, τα οποία μας δημιουργούν πρόσθετο κόστος.
Μια από τις βασικές έννοιες που πρέπει να προσδιορίσουμε ως επιχειρηματίες είναι 
το απόθεμα ασφαλείας. Απόθεμα ασφαλείας είναι η ποσότητα κάτω από την οποία 
δεν πρέπει να πέφτει ποτέ το απόθεμα ενός προϊόντος ή εμπορεύματος στην επι-
χείρησή μας. Η ποσότητα ορίζεται από τον επιχειρηματία, ο οποίος και γνωρίζει τη 
ζήτηση για κάθε προϊόν της επιχείρησής του. Όταν το απόθεμα πέσει στο επίπεδο 
ασφαλείας, είναι ώρα να παραγγείλουμε μια ποσότητα που έχουμε καθορίσει από 
πριν. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση πουλάει περίπου εκατόν είκοσι κατσαβίδια το 
εξάμηνο. Το νούμερο αυτό μάς το δίνει συνήθως το πρόγραμμα εμπορικής διαχείρι-
σης της επιχείρησής μας. Αν, για παράδειγμα, θέλουμε να κάνουμε παραγγελία εξή-
ντα κατσαβιδιών κάθε τρεις μήνες, μπορούμε να ορίσουμε το απόθεμα ασφαλείας 
στα είκοσι κατσαβίδια (απόθεμα ενός μηνός). Έτσι, όταν παραγγείλουμε, θα έχουμε 
ήδη στα ράφια μας απόθεμα που θα μας καλύπτει για τον επόμενο μήνα.
Μερικοί από τους παράγοντες που ωθούν τους επιχειρηματίες στο να διατηρούν ένα 
μεγάλο απόθεμα ασφαλείας στην επιχείρησή τους είναι οι εξής:
1.  Η αβεβαιότητα. Συχνά προκύπτουν πολλές απρόβλεπτες καταστάσεις στη ζωή 

μιας επιχείρησης. Κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, καθυστερήσεις στις 
μεταφορές, βλάβες στα μηχανήματα του εργοστασίου κλπ. οδηγούν τους επιχει-
ρηματίες στο να ορίζουν μεγαλύτερο απόθεμα ασφαλείας για πολλά προϊόντα ή 
εμπορεύματα της επιχείρησής τους.

2.  Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων. Πολλές φορές υπάρχουν μεγάλες καθυ-
στερήσεις εκ μέρους των προμηθευτών, που επίσης προσπαθούν να ικανοποι-
ήσουν τη ζήτηση χωρίς να διατηρούν υπέρογκα αποθέματα, και άρα μπορεί να 
παρουσιάζουν ελλείψεις σε κάποια προϊόντα τους για ορισμένους μήνες μέσα 
στο έτος. Ο επιχειρηματίας που νιώθει ανασφάλεια εξαιτίας αυτής της συμπε-
ριφοράς των προμηθευτών του ορίζει ένα μεγαλύτερο απόθεμα ασφαλείας στα 
προϊόντα αυτά.

3.  Οι ειδικές τροποποιήσεις στις γραμμές παραγωγής. Για να παραχθούν πολλά 
προϊόντα χρειάζεται η επιχείρηση να προβεί σε ειδική τροποποίηση των γραμ-
μών παραγωγής και να αλλάξει πολλές φορές η χωροταξική διευθέτηση μέσα 
στο εργοστάσιο. Γι’ αυτό, και επειδή προκαλείται αναστάτωση στην επιχείρηση, ο 
επιχειρηματίας φροντίζει να παράγει μαζικά αυτά τα προϊόντα σε συγκεκριμένες 
περιόδους του χρόνου, ώστε να αποφεύγει το κόστος μετατροπών των μηχα-
νημάτων και μετασχηματισμών της γραμμής παραγωγής του. Άρα, το απόθεμα 
ασφαλείας εδώ είναι αισθητά αυξημένο.
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4.  Ο ανταγωνισμός. Πολλές φορές, ανταγωνισμός δεν υπάρχει μόνο στις τιμές αλλά 
και στην παρεχόμενη ποικιλία. Έτσι, για παράδειγμα, αντί για μία μάρκα σοκο-
λάτας ο επιχειρηματίας μπορεί να οδηγηθεί από τον ανταγωνισμό να στοκάρει 
δέκα μάρκες σοκολάτας. Τότε, το απόθεμα ασφαλείας συνήθως μικραίνει και 
αγοράζονται μικρότερες ποσότητες από κάθε μάρκα, ώστε να αντιμετωπιστεί 
επιτυχώς το φαινόμενο αυτό.

5.  Η τιμολόγηση των προμηθευτών. Πολλές φορές οι προμηθευτές δίνουν κίνη-
τρα, όπως, για παράδειγμα, έξτρα εκπτώσεις για παραγγελία μεγάλων ποσοτή-
των, ειδικούς όρους αποπληρωμής, μπόνους κλπ. Αποτέλεσμα είναι οι επιχει-
ρηματίες που αγοράζουν από αυτούς να δελεάζονται και να διατηρούν μεγάλο 
απόθεμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πολλοί επιχειρηματίες ριψοκινδυνεύουν να 
μειώσουν πολύ το απόθεμα ασφαλείας τους, ώστε να κάνουν μια μεγάλη αγορά 
που θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από τους ευνοϊκούς όρους των προμη-
θευτών. Πάντως, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ώστε να μην γίνεται το δώρο αυτό 
των προμηθευτών άδωρο, όταν ταυτόχρονα πληρώνουμε υπέρογκα επιτόκια 
για να έχουμε το δικαίωμα να διατηρούμε αυτό το απόθεμα.

6.  Η συντήρηση των αποθεμάτων. Όταν πρέπει, για παράδειγμα, να καταψύξουμε 
το προϊόν για να το διατηρήσουμε σε καλή κατάσταση, καταλαβαίνουμε ότι οι 
μεγάλες παραγγελίες χρειάζονται μεγάλα ψυγεία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
περιοριζόμαστε σε μικρότερες παραγγελίες, και το απόθεμα ασφαλείας θα πρέ-
πει να καθορίζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να γεμίζει το ψυγείο χωρίς να κινδυ-
νεύει η επιχείρηση να μείνει χωρίς προϊόντα για τους πελάτες της.

Πολλοί επιχειρηματίες θεωρούν λανθασμένα ότι τα αποθέματά τους κοστίζουν όσα 
χρήματα δαπανούν για την αγορά τους. Ουδέν αναληθέστερο, καθώς το κόστος 
που καταβάλλεται για τη διατήρηση μιας ποσότητας προϊόντος ως αποθέματος στην 
πορεία του χρόνου μεταβάλλεται, ανάλογα με την ποσότητα του αποθέματος και τη 
χρονική διάρκεια που διατηρείται ως απόθεμα μέσα στην εταιρεία. Το κόστος διατή-
ρησης αποθεμάτων αποτελείται από τα παρακάτω κόστη:

1.  Κόστος κεφαλαίου. Είναι το επενδυμένο στο απόθεμα κεφάλαιο, που είναι ανά-
λογο με την ποσότητα του αποθέματος και τον χρόνο αποθεματοποίησης αυτού 
μέσα στην επιχείρηση.

2.  Κόστος αποθήκευσης. Περιλαμβάνει το ενοίκιο της αποθήκης, τα έξοδα λει-
τουργίας και συντήρησής της, καθώς και τα έξοδα φύλαξης και συντήρησης των 
προϊόντων.

3.  Κόστος ασφάλισης των προϊόντων. Πρέπει να ασφαλίζουμε το απόθεμά μας, 
καθώς μια πλημμύρα, φωτιά, κλοπή κλπ. μπορεί να μας αποστερήσει από ένα 
σημαντικό μέρος του, με δραματικές συνέπειες για τη λειτουργία της επιχείρη-
σής μας. Πολλές επιχειρήσεις έχουν πτωχεύσει, επειδή ο επιχειρηματίας αγνό-
ησε τη συγκεκριμένη παράμετρο.

4.  Κόστος απομείωσης της αξίας των αποθεμάτων. Πολλές φορές, για διάφορους 
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λόγους που αφορούν τεχνολογικές αλλαγές, αλλαγές στη μόδα, στον τρόπο δια-
βίωσης, στη χρονική απαξίωση, οδηγούνται πολλά αποθέματά μας σε μεγάλη 
απομείωση της αξίας τους. Αυτό συμβαίνει χωρίς πολλές φορές ο επιχειρημα-
τίας να μπορεί να κάνει κάτι, εκτός από το να πάρει ένα καλό μάθημα, ώστε να 
είναι πιο γρήγορος ή πιο προσεκτικός τις επόμενες φορές.

5.  Κόστος εσωτερικής κίνησης. Το κόστος των εσωτερικών διακινήσεων και διαρ-
ρυθμίσεων μέσα στην αποθήκη, για την οποία πρέπει να γίνουν δαπανηρές 
επενδύσεις, όπως γερανοί, περονοφόρα κλπ., ώστε να μπορεί όλο το απόθεμα 
να μετακινείται και να διατίθεται με αποτελεσματικό τρόπο.

6.  Κόστος διαχείρισης αποθέματος. Πολλές επιχειρήσεις, ειδικά οι μεγαλύτερες, 
έχουν ξεχωριστό τμήμα που διαχειρίζεται τα αποθέματα και τις αποθήκες τους, 
με επικεφαλής έναν υπεύθυνο για τη διαχείριση αποθεμάτων (logistics) της 
εταιρείας. Η διαχείριση σε αυτό το επίπεδο γίνεται με επιστημονικό τρόπο, με τη 
βοήθεια της στατιστικής επιστήμης και των υπολογιστών. Οι υπεύθυνοι της επι-
χείρησης, ακολουθώντας στατιστικά μοντέλα, προσπαθούν να βρουν τις καλύτε-
ρες μεθόδους διαχείρισης του εταιρικού αποθέματος.

7.  Κόστος λογιστικών εργασιών. Ως γνωστόν, κάθε χρόνο το λογιστήριο οφείλει να 
διενεργήσει τη φυσική απογραφή. Κατά συνέπεια, αν υπάρχει πολύ μεγάλο επί-
πεδο αποθέματος, σε αυτή την απογραφή χάνονται πολλές εργατοώρες.

Συμπερασματικά, οφείλουμε σαν επιχειρηματίες να δώσουμε πολύ μεγάλη προ-
σοχή στη διαχείριση των αποθεμάτων μας. Αποτελεσματική διαχείρισή τους σημαί-
νει μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρησή μας και υποβοήθηση της 
κερδοφορίας μας. Αδιαφορία ή κακή διαχείριση του αποθέματος της επιχείρησης 
οδηγεί συνήθως την επιχείρηση στον μαρασμό ή σε κακή χρηματοοικονομική κατά-
σταση, και πολλές φορές συνιστά βασική αιτία πτώχευσης.

Εφαρμογή

Σκεφθείτε για λίγο ένα εμπόρευμα ή προϊόν που έχετε στην αποθήκη σας. Μπο-
ρείτε να υπολογίσετε επακριβώς το κόστος διατήρησής του στην αποθήκη σας;
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Σύνοψη

Αποθέματα είναι οι ποσότητες ημικατεργασμένων και έτοιμων προϊόντων, εμπο-
ρευμάτων, πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας τα οποία φυλάσσουμε στις απο-
θήκες ή τα ράφια μας ως επιχειρηματίες για μελλοντική χρήση ή πώληση. Υπάρ-
χουν πολλοί λόγοι που γεμίζουμε τις αποθήκες ή τα ράφια μας. Ο σημαντικότερος 
είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη μας. Επειδή δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε πόσοι 
και ποιοι πελάτες μας θα θελήσουν να αγοράσουν και ποια από τα εμπορεύματά 
μας, γεμίζουμε τις αποθήκες και τα ράφια μας με προϊόντα, ευελπιστώντας ότι αυτά 
θα πουληθούν σχετικά γρήγορα.

Τα αποθέματα καλύπτουν συνήθως το 15-30% του συνολικού ενεργητικού μιας επι-
χείρησης. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές τοποθετήσεις 
κεφαλαίων της επιχείρησής μας. Τα αποθέματα τείνουν να μεταβάλλονται προς την 
ίδια κατεύθυνση με τις πωλήσεις της επιχείρησής μας, όχι όμως και με τον ίδιο 
ρυθμό. Καλό είναι οι δείκτες αποθεμάτων προς πωλήσεις να κυμαίνονται μεταξύ 
10-20%. Ο δείκτης αυτός είναι χαμηλός όταν βρισκόμαστε στο μέγιστο σημείο άνθη-
σης μιας οικονομίας, ενώ ισχύει το αντίστροφο σε περιόδους κρίσης και ύφεσης. 
Συνεπώς, το μέγεθος των αποθεμάτων μιας επιχείρησης εξαρτάται από τη χρηματο-
οικονομική διαχείριση του επιχειρηματία, τον κλάδο της οικονομίας στον οποίο ανή-
κει και τις κυκλικές διακυμάνσεις της οικονομίας.

Επειδή είναι αδύνατον να προβλέψουμε επακριβώς τη ζήτηση για τα προϊόντα ή 
τα εμπορεύματά μας, πρέπει να ακολουθούμε κάποιους κανόνες όσον αφορά τη 
διοίκηση των αποθεμάτων μας, η οποία είναι πολύ σημαντική, καθώς έχει πολλές 
παραμέτρους που πρέπει να αντιμετωπίζονται με ορθό τρόπο, αλλιώς μπορεί να 
ζημιωθεί σοβαρά η επιχείρησή μας.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν πολλοί επιχειρηματίες, ειδικά αυτοί 
που ανδρώθηκαν σε πληθωριστικό περιβάλλον, είναι ότι γεμίζουν τις αποθήκες 
τους υπέρ το δέον. Ως αποτέλεσμα, είναι υποχρεωμένοι να κατασκευάζουν όλο και 
περισσότερες αποθήκες και να πληρώνουν περισσότερους τόκους σε δάνεια για 
ένα ολοένα αυξανόμενο απόθεμα. 

Οι επιχειρηματίες οφείλουν να καταλάβουν ότι η διατήρηση ενός υπερβολικού απο-
θέματος δεσμεύει τεράστια κεφάλαια της επιχείρησης και δικαιολογείται μόνο σε 
περιόδους όπου αναμένεται μεγάλη αύξηση της ζήτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, 
έχουν δεσμεύσει τα χρήματά τους για μια μεγάλη χρονική περίοδο χωρίς την προο-
πτική να τα πάρουν γρήγορα πίσω.

Από την άλλη πλευρά, αν ως επιχειρηματίες διατηρούμε πολύ μικρά αποθέματα, ναι 
μεν έχουμε άθικτα τα κεφάλαιά μας και δεν δανειζόμαστε, αλλά, στα μάτια του κατα-
ναλωτή, έλλειψη αποθεμάτων σημαίνει έλλειψη αξιοπιστίας, πράγμα που οδηγεί σε 
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απώλεια κερδών. Και αυτό γιατί ο καταναλωτής που θα έρθει μία ή περισσότερες 
φορές στο κατάστημά μας και δεν βρει ένα ή περισσότερα προϊόντα που χρησιμο-
ποιεί ενδέχεται να μην ξαναέρθει και να χαθεί ως πελάτης για το κατάστημά μας. 

Μια από τις βασικές έννοιες που πρέπει να προσδιορίσουμε ως επιχειρηματίες είναι 
το απόθεμα ασφαλείας. Απόθεμα ασφαλείας είναι η ποσότητα κάτω από την οποία 
δεν πρέπει να πέφτει ποτέ το απόθεμα ενός προϊόντος ή εμπορεύματος στην επι-
χείρησή μας. Η ποσότητα ορίζεται από τον επιχειρηματία, ο οποίος και γνωρίζει τη 
ζήτηση για κάθε προϊόν της επιχείρησής του. Όταν το απόθεμα πέσει στο επίπεδο 
ασφαλείας, είναι ώρα να παραγγείλουμε μια ποσότητα που έχουμε καθορίσει από 
πριν.

Το κόστος διατήρησης αποθεμάτων αποτελείται από τα παρακάτω κόστη:

1. Κόστος κεφαλαίου. 2. Κόστος αποθήκευσης. 3. Κόστος ασφάλισης των προϊό-
ντων. 4. Κόστος απομείωσης της αξίας των αποθεμάτων. 5. Κόστος εσωτερικής 
κίνησης. 6. Κόστος διαχείρισης αποθέματος. 7. Κόστος λογιστικών εργασιών.
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
1. Ποιος είναι ο πιο σπουδαίος λόγος για να διατηρούμε αποθέματα στην επιχεί-
ρησή μας;

2. Τι είναι το απόθεμα ασφαλείας;

3. Από ποια επιμέρους κόστη αποτελείται το κόστος διατήρησης αποθεμάτων;

4.  Ποιοι παράγοντες ωθούν τους επιχειρηματίες να διατηρούν μεγάλο απόθεμα 
ασφαλείας στην επιχείρησή τους;

5. Τι ποσοστό του ενεργητικού καλύπτουν συνήθως τα αποθέματα;

Ασκήσεις   

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1.  Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν πολλοί επιχειρηματίες, ειδικά 
αυτοί που ανδρώθηκαν σε πληθωριστικό περιβάλλον, είναι ότι γεμίζουν τις απο-
θήκες τους υπέρ το δέον.

    Σωστό                                              Λάθος

2.  Η διατήρηση ενός υπερβολικού αποθέματος δεσμεύει ελάχιστα κεφάλαια της 
επιχείρησης.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Το κόστος αποθήκευσης περιλαμβάνει το ενοίκιο της αποθήκης, τα έξοδα λει-
τουργίας και συντήρησής της, καθώς και τα έξοδα φύλαξης και συντήρησης των 
προϊόντων.

    Σωστό                                              Λάθος
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4.  Αποθέματα είναι οι ποσότητες ημικατεργασμένων και έτοιμων προϊόντων, εμπο-
ρευμάτων, πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας τα οποία φυλάσσουμε στις 
αποθήκες ή τα ράφια μας ως επιχειρηματίες για μελλοντική χρήση ή πώληση.

    Σωστό                                              Λάθος

5.  Αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων σημαίνει μικρό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για την επιχείρησή μας και ελάχιστη υποβοήθηση της κερδοφο-
ρίας μας.

    Σωστό                                              Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1.  Τα αποθέματα καλύπτουν συνήθως το _______ % του συνολικού ενεργητικού 
μιας επιχείρησης.

 Α. 15-30

 Β. 30-45

 Γ. 45-60

 Δ. Κανένα από τα παραπάνω

2.  Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν πολλοί επιχειρηματίες, ειδικά 
αυτοί που ανδρώθηκαν σε πληθωριστικό περιβάλλον, είναι ότι _________ τις 
αποθήκες τους υπέρ το δέον.

 Α. αδειάζουν

 Β. γεμίζουν

 Γ. καθαρίζουν

 Δ. Κανένα από τα παραπάνω

3.  Ένας από τους παράγοντες που ωθεί τους επιχειρηματίες στο να διατηρούν ένα 
μεγάλο απόθεμα ασφαλείας στην επιχείρησή τους είναι: 

 Α. Η αφέλεια

 Β. Η βιασύνη

 Γ. Η αβεβαιότητα

 Δ. Κανένα από τα παραπάνω
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4.  Η διατήρηση ενός υπερβολικού αποθέματος δεσμεύει τεράστια κεφάλαια της 
επιχείρησης και δικαιολογείται μόνο σε περιόδους όπου αναμένεται:

 Α. Μεγάλη αύξηση της ζήτησης

 Β. Μεγάλη μείωση της ζήτησης

 Γ. Μικρή αύξηση της ζήτησης

 Δ. Μικρή μείωση της ζήτησης

5.  Πώς μπορεί να γίνει σωστή διαχείριση των αποθεμάτων μιας επιχείρησης; Με 
τον ____________ και τον _____________.

 Α. έλεγχο – διακανονισμό

 Β. έλεγχο – προγραμματισμό

 Γ. διακανονισμό – προγραμματισμό

 Δ. Κανένα από τα παραπάνω
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Παράρτημα

Απαντήσεις ερωτήσεων

1.  Παράγραφος 5.

2. Παράγραφος 5.

3. Παράγραφος 5.

4. Παράγραφος 5.

5. Παράγραφος 5.

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Σωστό

5. Λάθος 

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Α

2. Β

3. Γ

4. Α

5. Β
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      Προτάσεις περαιτέρω μελέτης
1.  Στο βιβλίο των Κιόχος, Π., Παπανικολάου, Γ., Θάνος, Γ., Κιόχος, Α. (2002). Χρημα-

τοοικονομική διοίκηση και πολιτική. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική, μπορείτε να δια-
βάσετε το κεφάλαιο 13, με τίτλο «Διαχείριση αποθεμάτων» (σσ.321-328).

2.  Όλοι όσοι ασχολούνται ενεργά με τον επιχειρηματικό χώρο είναι καλό να δια-
βάσουν το κεφάλαιο 5 για τη διοίκηση των αποθεμάτων (σσ. 121-147) στο βιβλίο 
του Γιάννη Αποστολόπουλου. Είναι πλήρες, με πολλές διαφωτιστικές εφαρμογές 
και πίνακες, και πολύ αναλυτικό: Αποστολόπουλος, Ι. (2007). Ειδικά θέματα χρη-
ματοδοτικής διοικήσεως. 2η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη.

3.  Τέλος, πολύ καλές είναι οι σημειώσεις με τίτλο «Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσί-
δας», ένα κείμενο 109 σελίδων που μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα 
http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/2162/LITSESELIDOY2.
pdf?sequence=3

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  http://webba.bma.upatras.gr/new/Courses%20Material/(Mathima2)
INVENTORY_MANAGEMENT_(1).pdf Μια πολύ καλή παρουσίαση στο Πανεπι-
στήμιο Πατρών πάνω στη διοίκηση αποθεμάτων, από τον Ανδρέα Νεάρχου.

●  http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/log/2010/KamilakiKleanthi/attached-
document-1268044345-307638-13623/Kamilaki2010.pdf. Μελέτη φυσικής δια-
νομής και διοίκησης αποθεμάτων εμπορικής επιχείρησης στο ΤΕΙ Κρήτης (πτυ-
χιακή εργασία Ι. Μπαλτζάκης).

●  http://academics.epu.ntua.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Bcv4WQm7gqs%3D&t
abid=380&mid=1921. Πολύ καλή παρουσίαση πάνω στη «Διαχείριση αποθεμά-
των» από το Εργαστήριο Αποφάσεων Αποφάσεων και Διοίκησης του Ε.Μ.Π.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΟ.indd   100 11/6/12   10:26 PM



101Α  |  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η

   6. Χρήση εμπορικής πίστωσης

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας της επιχείρησής μας είναι και οι σχέ-
σεις με τους προμηθευτές μας. Οι καλές σχέσεις μαζί τους, οι ευνοϊκοί όροι πληρω-
μής που έχουν συμφωνηθεί, η εμπέδωση μακροχρόνιων σχέσεων που στηρίζονται 
στο αμοιβαίο συμφέρον και στην αλληλοκατανόηση, η απρόσκοπτη διαθεσιμότητα 
των προϊόντων τους για την επιχείρησή μας και η χρήση των εμπορικών πιστώ-
σεων που μας χορηγούν, δίνουν ένα αίσθημα σταθερότητας, βεβαιότητας και ασφά-
λειας για τη χωρίς προβλήματα δραστηριοποίηση της επιχείρησής μας.

Χρήση εμπορικής πίστωσης υπάρχει όταν ένας προμηθευτής μάς παρέχει εμπο-
ρεύματα ή προϊόντα με τη συμφωνία να πληρωθεί αργότερα γι’ αυτά. Μπορεί να 
χαρακτηριστεί πολύ σημαντική πηγή κεφαλαίου για την επιχείρησή μας και μπο-
ρεί, αν ο επιχειρηματίας τη διαχειριστεί κατάλληλα, να μειώσει την απαιτούμενη εκ 
μέρους του επένδυση στην επιχείρηση. Αν δηλαδή καταφέρνει να πουλάει τα παρα-
σχεθέντα με πίστωση αγαθά εντός των προθεσμιών της εμπορικής πίστωσης, ουσι-
αστικά δραστηριοποιείται στην αγορά χωρίς να έχει κεφαλαιακές ανάγκες για απο-
θέματα, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις, για παράδειγμα τα super market στο λιανεμπόριο, γνωρί-
ζουν πολύ καλά αυτό το πλεονέκτημα και πιέζουν με τον όγκο των αγορών τους τους 
μικρομεσαίους προμηθευτές για εμπορικές πιστώσεις με πολύ ευνοϊκούς όρους. Το 
ίδιο γίνεται και στις ΗΠΑ από την Walmart –τη μεγαλύτερη εταιρεία super market 
σε ολόκληρο τον κόσμο– η οποία χρησιμοποιεί την εμπορική πίστωση ως μεγάλη 
πηγή κεφαλαίου: Tο ύψος των χορηγούμενων προς αυτήν εμπορικών πιστώσεων 
είναι οκτώ φορές μεγαλύτερο από τα επενδυμένα κεφάλαιά της!

Βέβαια, για να φτάσει κανείς να έχει τέτοια προνόμια, πρέπει να αποδείξει ότι τα αξί-
ζει. Συνήθως, οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα απαιτούν αρχικά από τις επι-
χειρήσεις με τις οποίες συνεργάζονται για πρώτη φορά να κάνουν μια συγκεκρι-
μένου ύψους παραγγελία, και μετά την αποπληρωμή της σε μετρητά αρχίζουν να 

      Προτάσεις περαιτέρω μελέτης
1.  Στο βιβλίο των Κιόχος, Π., Παπανικολάου, Γ., Θάνος, Γ., Κιόχος, Α. (2002). Χρημα-

τοοικονομική διοίκηση και πολιτική. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική, μπορείτε να δια-
βάσετε το κεφάλαιο 13, με τίτλο «Διαχείριση αποθεμάτων» (σσ.321-328).

2.  Όλοι όσοι ασχολούνται ενεργά με τον επιχειρηματικό χώρο είναι καλό να δια-
βάσουν το κεφάλαιο 5 για τη διοίκηση των αποθεμάτων (σσ. 121-147) στο βιβλίο 
του Γιάννη Αποστολόπουλου. Είναι πλήρες, με πολλές διαφωτιστικές εφαρμογές 
και πίνακες, και πολύ αναλυτικό: Αποστολόπουλος, Ι. (2007). Ειδικά θέματα χρη-
ματοδοτικής διοικήσεως. 2η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη.

3.  Τέλος, πολύ καλές είναι οι σημειώσεις με τίτλο «Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσί-
δας», ένα κείμενο 109 σελίδων που μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα 
http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/2162/LITSESELIDOY2.
pdf?sequence=3

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  http://webba.bma.upatras.gr/new/Courses%20Material/(Mathima2)
INVENTORY_MANAGEMENT_(1).pdf Μια πολύ καλή παρουσίαση στο Πανεπι-
στήμιο Πατρών πάνω στη διοίκηση αποθεμάτων, από τον Ανδρέα Νεάρχου.

●  http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/log/2010/KamilakiKleanthi/attached-
document-1268044345-307638-13623/Kamilaki2010.pdf. Μελέτη φυσικής δια-
νομής και διοίκησης αποθεμάτων εμπορικής επιχείρησης στο ΤΕΙ Κρήτης (πτυ-
χιακή εργασία Ι. Μπαλτζάκης).

●  http://academics.epu.ntua.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Bcv4WQm7gqs%3D&t
abid=380&mid=1921. Πολύ καλή παρουσίαση πάνω στη «Διαχείριση αποθεμά-
των» από το Εργαστήριο Αποφάσεων Αποφάσεων και Διοίκησης του Ε.Μ.Π.
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παρέχουν δειλά δειλά κάποιες πιστωτικές διευκολύνσεις. Όσο περνάει ο χρόνος 
και εδραιώνεται η εταιρεία μας, τόσο οι διευκολύνσεις αυτές γίνονται καλύτερες, με 
ευνοϊκότερους όρους και με μεγαλύτερους χρόνους αποπληρωμής.

Εδώ υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξουμε: Το όνομά μας στην αγορά. Πρέπει να 
προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού την αξιοπιστία μας ως επιχειρηματίες, προσέ-
χοντας να καλύπτουμε τις υποχρεώσεις μας. Η αθέτηση των όρων κάποιας συμ-
φωνίας με κάποιον από τους προμηθευτές μας, ίσως χαλάσει τις σχέσεις μας και με 
άλλους προμηθευτές. Τα κακά νέα κυκλοφορούν πολύ γρήγορα στην αγορά, μπο-
ρεί να μας στιγματίσουν και να ορθωθούν ως μελλοντικά εμπόδια στην επιχειρημα-
τική μας δραστηριότητα.

Και κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε. Όταν έχουμε υπογράψει κάποια σύμ-
βαση προμήθειας αγαθών ή δικαιόχρησης (βλ. παρακάτω), πρέπει να τηρούμε τους 
όρους της σύμβασης χωρίς να προσπαθούμε να τους αγνοήσουμε ή να τους παρα-
βιάσουμε, καθώς έτσι μπορεί να χάσουμε την εμπιστοσύνη ενός από τους σημαντι-
κότερους προμηθευτές μας, κάτι που δύσκολα αποκαθίσταται.

Γενικότερα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις προμηθευτή-επιχειρηματία πρέ-
πει να διέπονται από αμοιβαία εμπιστοσύνη. Το κτίσιμο καλών μακροχρόνιων σχέ-
σεων με τους προμηθευτές μας μπορεί να αποδειχτεί το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό 
μας πλεονέκτημα.

Εφαρμογή

Έχετε φροντίσει να κτίσετε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές σας;

Παρ’ όλα αυτά, όπως στην παροχή πιστώσεων προς τους πελάτες μας έτσι και στη 
χρήση των εμπορικών πιστώσεων των προμηθευτών μας, μεγάλο ρόλο παίζει και 
σε ποιο σημείο του οικονομικού κύκλου βρίσκεται η επιχείρησή μας. Σε περιό-
δους άνθησης της οικονομίας η παροχή εμπορικής πίστωσης γίνεται με μεγαλύ-
τερη άνεση, ενώ σε περιόδους ύφεσης, ακόμα και επιχειρήσεις που δεν έχουν ποτέ 
δώσει δικαίωμα, υποφέρουν.

Λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας, ξένοι προμη-
θευτές με έδρα τη Γερμανία, την Ιταλία ή τη μακρινή Κίνα και την Ινδία, μείωσαν του-
λάχιστον κατά το ήμισυ τις ημέρες πίστωσης που χορηγούσαν στις ελληνικές επι-
χειρήσεις. Μέχρι πρόσφατα, ο συνήθης χρόνος πίστωσης ήταν ενενήντα ή εκατόν 
είκοσι ημέρες, και τώρα έχει μειωθεί στις τριάντα ημέρες. Αυτό βέβαια ισχύει στην 
καλύτερη των περιπτώσεων, αφού δεν λείπουν οι ξένοι προμηθευτές που ζητούν 
να πληρωθούν με προέμβασμα. 

Εάν μάλιστα οι ξένες εταιρείες, που προμηθεύουν είτε με τελικά προϊόντα είτε με 
πρώτες ύλες τις ελληνικές εταιρείες, ήταν παλιά επιφυλακτικές με τις επιταγές, 
τώρα πλέον δεν τις δέχονται καθόλου και προτιμούν εγγυητικές επιστολές, γραμμά-
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τια και μετρητά. Δεν λείπουν και οι περιπτώσεις όπου ξένοι προμηθευτές επιλέγουν 
να υλοποιούν τμηματικά τις παραγγελίες, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο καθεστώς 
ομηρίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ή ακόμη και διακόπτουν τη συνεργασία.

Για να πετύχουμε καλά αποτελέσματα στη διαχείριση των πιστώσεων που μας 
δίνουν οι προμηθευτές, θα πρέπει να έχουμε υπόψη του παρακάτω δείκτες:

1. Περίοδος λαμβανόμενης πίστωσης =     

   Μέσα υπόλοιπα προμηθευτών χ 365    

 Ετήσιες αγορές

 

2. Περίοδος παρεχόμενης πίστωσης (σε ημέρες) =     

   Μέσα υπόλοιπα πελατών χ 365    

 Ετήσιες πωλήσεις

Και οι δύο δείκτες μάς βοηθούν πάρα πολύ για να δούμε αν η πολιτική μας απέ-
ναντι στους προμηθευτές μας είναι αποτελεσματική. Η επιτυχία έρχεται όταν λαμ-
βάνουμε περισσότερη πίστωση από τους προμηθευτές μας από εκείνη που παρέ-
χουμε στους πελάτες μας. Φανταστείτε να λαμβάνουμε τετράμηνη πίστωση και να 
παρέχουμε ετήσια. Στην ουσία χρηματοδοτούμε τις πωλήσεις μας για οκτώ μήνες. 
Άρα, ή πρέπει να βάλουμε δικά μας χρήματα ή να δανειστούμε από τις τράπεζες. 
Πάντοτε συγκρίνουμε τους δείκτες της επιχείρησής μας με τον μέσο όρο του κλάδου 
στον οποίο δραστηριοποιούμαστε, και ειδικά με τον μέσο όρο των τριών πιο επικίν-
δυνων ανταγωνιστών μας.

Πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι μια καλή διαπραγμάτευση μπορεί να βελτιώσει 
τους όρους κάτω από τους οποίους μας παρέχεται εμπορική πίστωση. Όμως, συνή-
θως οι καλύτεροι όροι δίνονται από τις μεγάλες επιχειρήσεις όταν κάνουμε μεγά-
λες παραγγελίες. Οι παροχές λοιπόν των επιχειρήσεων για τις μεγάλες παραγγελίες 
είναι συνήθως κάποια έκπτωση, με ένα ετήσιο πιστωτικό τιμολόγιο που μας στέλ-
νουν ανάλογα με τον τζίρο που έχουμε κάνει. 

Συνήθως, οι προμηθευτές ακολουθούν μια κλίμακα για την παροχή των εκπτώ-
σεων αυτών: Για παράδειγμα, αν η επιχείρηση αγοράσει από 1-1.000 τεμάχια προ-
σφέρεται έκπτωση 5%, από 1.001-10.000 τεμάχια έκπτωση 10% και από 10.000 τεμά-
χια και πάνω έκπτωση 12%.

Ειδικά αυτή την περίοδο, αν δεν είμαστε απολύτως σίγουροι ότι θα πουλήσουμε τα 
προϊόντα αυτά, δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα να παραγγέλνουμε μεγάλες 
ποσότητες προϊόντων αποκλειστικά και μόνο για να καρπωθούμε την παρεχόμενη 
έκπτωση. Αν δεν πουλήσουμε τα προϊόντα αυτά έγκαιρα, μπορεί να πληρώσουμε σε 
τόκους πολύ περισσότερα χρήματα.
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Επίσης, ο χειρισμός των επιταγών, καθώς και των γραμματίων και των συναλλαγ-
ματικών, για την κάλυψη του ποσού των εμπορικών πιστώσεών μας πρέπει να γίνε-
ται με μεγάλη προσοχή. Και αυτό γιατί αν δώσουμε επιταγές σε προμηθευτές βασι-
ζόμενοι σε αντίστοιχες πληρωμές επιταγών πελατών μας ή απευθείας στις επιταγές 
αυτές μπορεί να βρεθούμε, κάτω από την τρέχουσα συγκυρία, μπροστά σε δυσάρε-
στες εκπλήξεις.

Η «φούσκα» των ακάλυπτων και μεταχρονολογημένων επιταγών έφερε νέα ήθη στο 
εμπόριο, και οι προμηθευτές σήμερα απαιτούν αυξημένες εγγυήσεις για να παρα-
δώσουν εμπόρευμα. Η αγορά έδειξε κόκκινη κάρτα στις επιταγές, μετά τα φέσια των 
5 δισ. ευρώ της διετίας 2009-2010. Πλέον, οι συναλλαγές μεταξύ προμηθευτών και 
εμπόρων γίνονται με μετρητά (στις μικρές επιχειρήσεις) και με εγγυητικές επιστολές 
τραπεζών ή με προσημειώσεις ακινήτων (στις μεγαλύτερες).

Μάλιστα, πλέον οι προμηθευτές που πρόκειται να πληρωθούν με επιταγή, προτού 
ακόμα την αποδεχτούν, ζητούν να πληροφορηθούν από την τράπεζα με την οποία 
συνεργάζονται αν ο εκδότης της επιταγής είναι εγγεγραμμένος στον Τειρεσία ή όχι. 
Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το πόσες φορές κάποιος έμπορος έχει ανακυκλώσει 
την ίδια επιταγή.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις αναπτύσσουν τα δικά τους συστήματα διαχείρισης 
κινδύνου για να περιορίσουν τις επισφαλείς απαιτήσεις, αφού το ζητούμενο είναι να 
εισπράξουν. Σήμερα, υπολογίζεται ότι οι καταχωρίσεις στη «μαύρη λίστα» του Τειρε-
σία είναι περισσότερες από ενάμισι εκατομμύριο, με τις μισές εγγραφές να προέρ-
χονται από ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές.

Εφαρμογή

Πιστεύετε ότι η επιχείρησή σας έχει σοβαρό πρόβλημα με τις επισφαλείς απαι-
τήσεις και, αν ναι, πώς δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα;

Είναι πολύ σημαντικό ο ίδιος ο επιχειρηματίας να παρακολουθεί τα υπόλοιπα των 
λογαριασμών των προμηθευτών. Πρέπει να γνωρίζει τι χρωστάει και σε ποιον, και 
να έχει στο μυαλό του ένα πλάνο αποπληρωμής των χρεών. Επιπλέον, πρέπει να 
προγραμματίζει τον τρόπο αποπληρωμής με σύνεση και αποτελεσματικότητα. 

Η επιχείρηση μπορεί να χρεωθεί τόκους και έξοδα από αναίτια καθυστέρηση, χωρίς 
να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος. Επίσης, μπορεί να δυσφημιστεί στα μάτια των 
προμηθευτών της. Πρέπει, ως εκ τούτου, να προσέχουμε ως κόρη οφθαλμού την 
πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησής μας.

Συμπερασματικά, η σχέση μεταξύ πωλήσεων, εισπράξεων πελατών και πιστώσεων 
προμηθευτών θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και να στηρίζεται στην αρχή «επι-
τυχημένες πωλήσεις με ελάχιστες απώλειες στις εισπράξεις, και ικανοποιημένοι 
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προμηθευτές». Μόνο τότε μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να επιβιώσει κάτω 
από συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, οικονομικής δυσπραγίας, κακής οικονομι-
κής συγκυρίας και χρηματοοικονομικών ταλαιπωριών, που χαρακτηρίζουν μια από 
τις πιο ταραγμένες περιόδους της νεότερης οικονομικής μας ιστορίας.
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Σύνοψη

Χρήση εμπορικής πίστωσης υπάρχει όταν ένας προμηθευτής μάς παρέχει εμπο-
ρεύματα ή προϊόντα με τη συμφωνία να πληρωθεί αργότερα γι’ αυτά. Μπορεί να 
χαρακτηριστεί πολύ σημαντική πηγή κεφαλαίου για την επιχείρησή μας και μπο-
ρεί, αν ο επιχειρηματίας τη διαχειριστεί κατάλληλα, να μειώσει την απαιτούμενη εκ 
μέρους του επένδυση στην επιχείρηση. Αν δηλαδή καταφέρνει να πουλάει τα παρα-
σχεθέντα με πίστωση αγαθά εντός των προθεσμιών της εμπορικής πίστωσης, ουσι-
αστικά δραστηριοποιείται στην αγορά χωρίς να έχει κεφαλαιακές ανάγκες για απο-
θέματα, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό.

Για να πετύχουμε καλά αποτελέσματα στη διαχείριση των πιστώσεων που μας 
δίνουν οι προμηθευτές, θα πρέπει να έχουμε υπόψη του παρακάτω δείκτες:

1. Περίοδος λαμβανόμενης πίστωσης =     

   Μέσα υπόλοιπα προμηθευτών χ 365    

 Ετήσιες αγορές

 

2. Περίοδος παρεχόμενης πίστωσης (σε ημέρες) =     

   Μέσα υπόλοιπα πελατών χ 365    

 Ετήσιες πωλήσεις

Και οι δύο δείκτες μάς βοηθούν πάρα πολύ, για να δούμε αν η πολιτική μας απένα-
ντι στους προμηθευτές είναι αποτελεσματική. Η επιτυχία έρχεται όταν λαμβάνουμε 
περισσότερη πίστωση από τους προμηθευτές μας από εκείνη που παρέχουμε στους 
πελάτες μας. Φανταστείτε να λαμβάνουμε τετράμηνη πίστωση και να παρέχουμε 
ετήσια. Στην ουσία χρηματοδοτούμε τις πωλήσεις μας για οκτώ μήνες. Άρα, ή πρέ-
πει να βάλουμε δικά μας χρήματα ή να δανειστούμε από τις τράπεζες. Πάντοτε 
συγκρίνουμε τους δείκτες της επιχείρησής μας με τον μέσο όρο του κλάδου στον 
οποίο δραστηριοποιούμαστε, και ειδικά με τον μέσο όρο των τριών πιο επικίνδυ-
νων ανταγωνιστών μας.

Πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι μια καλή διαπραγμάτευση μπορεί να βελτιώσει 
τους όρους κάτω από τους οποίους μας παρέχεται εμπορική πίστωση. Όμως, συνή-
θως οι καλύτεροι όροι δίνονται από τις μεγάλες επιχειρήσεις όταν κάνουμε μεγά-
λες παραγγελίες. Οι παροχές λοιπόν των επιχειρήσεων για τις μεγάλες παραγγελίες 
είναι συνήθως κάποια έκπτωση, με ένα ετήσιο πιστωτικό τιμολόγιο που μας στέλ-
νουν ανάλογα με τον τζίρο που έχουμε κάνει.
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Συμπερασματικά, η σχέση μεταξύ πωλήσεων, εισπράξεων πελατών και πιστώσεων 
προμηθευτών θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και να στηρίζεται στην αρχή «επι-
τυχημένες πωλήσεις με ελάχιστες απώλειες στις εισπράξεις, και ικανοποιημένοι 
προμηθευτές». Μόνο τότε μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να επιβιώσει κάτω 
από συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, οικονομικής δυσπραγίας, κακής οικονομι-
κής συγκυρίας και χρηματοοικονομικών ταλαιπωριών, που χαρακτηρίζουν μια από 
τις πιο ταραγμένες περιόδους της νεότερης οικονομικής μας ιστορίας.
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
1. Πότε κάνουμε χρήση εμπορικής πίστωσης;

2.  Ποιους δείκτες πρέπει να έχουμε υπόψη για να πετύχουμε καλά αποτελέσματα 
στη διαχείριση των πιστώσεων που μας δίνουν οι προμηθευτές;

3.  Πού πρέπει να στηρίζεται η σχέση μεταξύ πωλήσεων, εισπράξεων πελατών και 
πιστώσεων προμηθευτών;

4.  Ποιο ρόλο μπορεί να παίξει η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ προμηθευτή και 
επιχειρηματία;

5. Γιατί είναι καλό να χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους προμηθευτές μας;

Ασκήσεις   

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1.  Η επιτυχία έρχεται όταν λαμβάνουμε περισσότερη πίστωση από τους προμηθευ-
τές μας από εκείνη που παρέχουμε στους πελάτες μας.

    Σωστό                                              Λάθος

2.  Πάντοτε συγκρίνουμε τους δείκτες της επιχείρησής μας με τον καλύτερο του 
κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούμαστε, και ειδικά με τον καλύτερο των τριών 
πιο επικίνδυνων ανταγωνιστών μας.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Η σχέση μεταξύ πωλήσεων, εισπράξεων πελατών και πιστώσεων προμηθευ-
τών θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και να στηρίζεται στην αρχή «επιτυχημέ-
νες πωλήσεις με ελάχιστες απώλειες στις εισπράξεις, και ικανοποιημένοι προ-
μηθευτές».
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    Σωστό                                              Λάθος

4.  Η επιτυχία έρχεται όταν λαμβάνουμε λιγότερη πίστωση από τους προμηθευτές 
μας από εκείνη που παρέχουμε στους πελάτες μας.

    Σωστό                                              Λάθος

5.  Χρήση εμπορικής πίστωσης υπάρχει όταν ένας προμηθευτής μάς παρέχει εμπο-
ρεύματα ή προϊόντα του με τη συμφωνία να πληρωθεί αργότερα γι’ αυτά.

    Σωστό                                              Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1.  Σε περιόδους ___________ της οικονομίας η παροχή εμπορικής πίστωσης 
γίνεται με μεγαλύτερη άνεση.

 Α. άνθησης
 Β. πτώσης
 Γ. ύφεσης
 Δ. κανένα από τα παραπάνω

2.   Από αναίτια καθυστέρηση αποπληρωμής εμπορικής πίστωσης μπορεί η επιχεί-
ρηση να χρεωθεί _____________ χωρίς να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος.

 Α. δικαστικές αποζημιώσεις
 Β. τοκοχρεολύσια
 Γ. τόκους και έξοδα
 Δ. κανένα από τα παραπάνω

3.  Πρέπει να θυμόμαστε ότι πάντα μια καλή ______________ μπορεί να καλυτε-
ρεύσει τους όρους κάτω από τους οποίους μας παρέχεται εμπορική πίστωση.

 Α. δωροδοκία
 Β. διαπραγμάτευση
 Γ. διαλογική συζήτηση
 Δ. κανένα από τα παραπάνω

4.  Συνήθως οι προμηθευτές ακολουθούν μια _________ για την παροχή των 
εκπτώσεων.

 Α. κλίμακα
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 Β. σειρά
 Γ. δράση
 Δ. κανένα από τα παραπάνω

5.  Οι περισσότερες επιχειρήσεις αναπτύσσουν τα δικά τους συστήματα 
________________ για να περιορίσουν τις επισφαλείς απαιτήσεις.

 Α. απόσβεσης επισφαλειών
 Β. διαχείρισης απαιτήσεων
 Γ. διαχείρισης κινδύνου
 Δ. κανένα από τα παραπάνω
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Παράρτημα

Απαντήσεις ερωτήσεων

1.  Παράγραφος 6.

2. Παράγραφος 6.

3. Παράγραφος 6.

4. Παράγραφος 6.

5. Παράγραφος 6.

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Σωστό

2. Λάθος

3. Σωστό

4. Λάθος

5. Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Α

2. Γ 

3. Β

4. Α

5. Γ
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      Προτάσεις περαιτέρω μελέτης
1.  Θα βρείτε ενδιαφέρουσα την παράγραφο 6.2 «Συσχέτιση πιστωτικών όρων και 

κερδών με σταθερές πωλήσεις», από το κεφάλαιο 6 για την πιστωτική πολι-
τική (σσ. 149-212) στο βιβλίο του Γιάννη Αποστολόπουλου (Αποστολόπουλος, Ι. 
[2007]. Ειδικά θέματα χρηματοδοτικής διοικήσεως. 2η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις 
Σταμούλη).

2.  Από το ίδιο βιβλίο να επισημάνουμε ότι είναι χρήσιμη η παράγραφος 6.8., «Αξιο-
λόγηση πιστωτικού κινδύνου».

3.  Τέλος, στο ίδιο βιβλίο, εξαιρετικά διαφωτιστική είναι η παράγραφος 6.10., «Πρό-
βλεψη πιθανής χρεοκοπίας».

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  http://www.alphami.gr/lisalib/getfile.aspx?itemid=594 Ένα άρθρο πάνω στο 
πώς μπορείτε να λάβετε καλύτερες αποφάσεις πίστωσης.

●  http://www.vegafinance.gr/?p=204 Ένα πολύ καλό άρθρο, με τίτλο «Ξανα-
βρείτε τη χαμένη σας ρευστότητα».

●  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF
%85%CE%B1_%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7 Στο 
άρθρο αυτό της Wikipedia αναλύεται ο σημαντικός θεσμός της ενέγγυας πίστω-
σης.
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   7.  Νομικές μορφές επιχειρήσεων και άντληση 
κεφαλαίων

Οι επιχειρήσεις μας μπορούν να πάρουν διάφορες νομικές μορφές. Η νομική μορφή 
επιλέγεται κατά την ίδρυση της εταιρείας και θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 
λειτουργήσει η εταιρεία στα επόμενα χρόνια. Η νομική μορφή μπορεί να αλλάξει, 
αλλά να θυμάστε ότι αυτό γίνεται με κόπο και κόστος. Η εξαρχής σωστή επιλογή 
της νομικής μορφής της εταιρείας μάς γλιτώνει από πολλή ταλαιπωρία, φόρους, 
μετατροπές λογιστικών βιβλίων, δικηγορικά, συμβολαιογραφικά και άλλα έξοδα στο 
μέλλον.

Κάθε νομική μορφή που μπορεί να επιλεγεί έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μει-
ονεκτήματα. Οπωσδήποτε όμως, κάθε νομική μορφή δίνει διαφορετικές δυνατότη-
τες στον επιχειρηματία και ξεχωριστό μοντέλο λειτουργίας στην επιχείρηση. Βασικά 
κριτήρια επιλογής της νομικής μορφής μιας νέας επιχείρησης είναι οι στόχοι και 
οι προσδοκίες του επιχειρηματία, οι κίνδυνοι που είναι πρόθυμος να αναλάβει, οι 
προσδοκίες των πελατών και των προμηθευτών του επιχειρηματία, το ύψος του 
απαιτούμενου κεφαλαίου για την ίδρυση της επιχείρησης, ο προβλεπόμενος κύκλος 
εργασιών, τα φορολογικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που συνεπάγεται η 
ίδρυση της νέας εταιρείας με τη συγκεκριμένη νομική μορφή, καθώς και οι υπο-
χρεώσεις που απορρέουν από την υιοθέτηση της μορφής αυτής (τήρηση συγκεκρι-
μένης κατηγορίας βιβλίων, έξοδα ίδρυσης, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.).

7.1. Ατομική επιχείρηση

Η πιο συνηθισμένη μορφή επιχείρησης στην Ελλάδα είναι η ατομική επιχείρηση. 
Αυτό συμβαίνει επειδή η ίδρυσή της είναι εύκολη, γρηγορότερη από εκείνη άλλων 
τύπων εταιρειών, και δεν έχει πολλά έξοδα ίδρυσης. Ο επιχειρηματίας, που είναι 
ο μόνος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, φέρει ακέραιη προσωπική ευθύνη για όλες 

      Προτάσεις περαιτέρω μελέτης
1.  Θα βρείτε ενδιαφέρουσα την παράγραφο 6.2 «Συσχέτιση πιστωτικών όρων και 

κερδών με σταθερές πωλήσεις», από το κεφάλαιο 6 για την πιστωτική πολι-
τική (σσ. 149-212) στο βιβλίο του Γιάννη Αποστολόπουλου (Αποστολόπουλος, Ι. 
[2007]. Ειδικά θέματα χρηματοδοτικής διοικήσεως. 2η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις 
Σταμούλη).

2.  Από το ίδιο βιβλίο να επισημάνουμε ότι είναι χρήσιμη η παράγραφος 6.8., «Αξιο-
λόγηση πιστωτικού κινδύνου».

3.  Τέλος, στο ίδιο βιβλίο, εξαιρετικά διαφωτιστική είναι η παράγραφος 6.10., «Πρό-
βλεψη πιθανής χρεοκοπίας».

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  http://www.alphami.gr/lisalib/getfile.aspx?itemid=594 Ένα άρθρο πάνω στο 
πώς μπορείτε να λάβετε καλύτερες αποφάσεις πίστωσης.

●  http://www.vegafinance.gr/?p=204 Ένα πολύ καλό άρθρο, με τίτλο «Ξανα-
βρείτε τη χαμένη σας ρευστότητα».

●  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF
%85%CE%B1_%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7 Στο 
άρθρο αυτό της Wikipedia αναλύεται ο σημαντικός θεσμός της ενέγγυας πίστω-
σης.
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τις υποχρεώσεις της επιχείρησης, που θα τις ικανοποιήσει ακόμα και με την προ-
σωπική του περιουσία. Έτσι, είναι υπεύθυνος απέναντι στους προμηθευτές, στους 
πιστωτές, στην εφορία και έναντι όλων εκείνων που ζημιώνονται εξαιτίας της δρά-
σης της εταιρείας του.

Η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης συνήθως προέρχεται από το όνομα του επι-
χειρηματία. Στις ατομικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας μπορεί να αυξομειώνει το 
κεφάλαιο της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της χρήσης. Επίσης, στο τέλος της χρή-
σης, μπορεί είτε να αυξάνει το κεφάλαιό της με τα προκύπτοντα κέρδη είτε να το μει-
ώνει με τις προκύπτουσες ζημίες.

Στα πλεονεκτήματα της ατομικής επιχείρησης συγκαταλέγονται η απλότητα σε όλο 
το φάσμα της ίδρυσης, διοίκησης και λειτουργίας της, τα χαμηλά έξοδα ίδρυσης, οι 
μικρές απαιτήσεις σε κεφάλαιο, οι λιγότερο περίπλοκες φορολογικές διαδικασίες 
και η μεγάλη ελευθερία του επιχειρηματία να κάνει αυτό το οποίο νομίζει καλύτερο 
για την επιχείρησή του.

Στα μειονεκτήματά της συγκαταλέγονται η απεριόριστη ευθύνη του επιχειρηματία 
για τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της επιχείρησης, το ότι όλες οι αποφάσεις για τη 
διοίκηση της επιχείρησης περνούν από ένα μόνο άτομο και, τέλος, η δυσκολία στην 
άντληση κεφαλαίων, αφού αυτού του τύπου οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται συνή-
θως τόσο να βρουν χρηματοδότες-επενδυτές όσο και να λάβουν δάνειο από το χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα.

Η διαδικασία έναρξης της επιχείρησης παραμένει εξαιρετικά απλή: Πρώτα ο επιχει-
ρηματίας πρέπει να πάει να γραφτεί στο αρμόδιο επιμελητήριο, το οποίο του δίνει 
την αντίστοιχη βεβαίωση, όπως και βεβαίωση ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την 
εμπορική επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο που διάλεξε (εξετάζεται αν είναι ίδιος με 
κάποιον άλλον που ήδη δραστηριοποιείται στην αγορά). Μετά, πηγαίνει στον Οργανι-
σμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), να εγγραφεί και να ασφαλιστεί. 
Ο ίδιος οργανισμός του δίνει και ασφαλιστική ενημερότητα, με την οποία πηγαίνει 
στη Δ.Ο.Υ. Έπειτα, κάνει έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. όπου ανήκει η επιχείρηση, 
προσκομίζοντας το μισθωτήριο συμβόλαιο του καταστήματός του (αν πρόκειται για 
δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση, τότε αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση) και 
την αστυνομική του ταυτότητα, ενώ πληρώνει και ένα χαρτόσημο έναρξης. Στην ίδια 
Δ.Ο.Υ. θεωρεί τα βιβλία και τα στοιχεία του, και είναι έτοιμος να ανοίξει την επιχεί-
ρησή του. Εφόσον χρειαστούν έξτρα άδειες, θα πρέπει να τις έχει εξασφαλίσει (π.χ. 
άδειες για υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα).

7.2. Εταιρείες

Εταιρεία υφίσταται όταν μεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων, που ονομάζονται 
εταίροι, υπάρχει μια σύμβαση (καταστατικό), η οποία αποδεικνύει ότι έχουν κατα-
βάλει κοινές εισφορές, επιδιώκουν κοινό σκοπό (κυρίως το κέρδος) και συνενώ-
νουν τις δυνάμεις τους για να ιδρύσουν έναν εταιρικό οργανισμό με τον σκοπό αυτό. 
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Οι εισφορές μπορεί να είναι χρηματικές ή σε είδος (οτιδήποτε μπορεί να αποτιμη-
θεί – καταστήματα, οικόπεδα, εμπορεύματα, απαιτήσεις, πελάτες κλπ.). Μπορεί επί-
σης να είναι υλικές ή άυλες (π.χ. εμπορικό σήμα, φήμη και πελατεία, διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας κλπ.).

Το καταστατικό προβλέπει τον τρόπο συμμετοχής των εταίρων στα κέρδη, τις υπο-
χρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Υπάρχουν δύο είδη εταιρειών, οι αστικές και οι 
εμπορικές. Οι αστικές εταιρείες επιδιώκουν έναν κοινωνικό, θρησκευτικό, επι-
στημονικό, πολιτιστικό ή άλλο μη εμπορικό σκοπό. Οι εμπορικές εταιρείες επιδιώ-
κουν κυρίως το κέρδος. Οι εμπορικές εταιρείες διακρίνονται σε προσωπικές και σε 
κεφαλαιουχικές. Οι προσωπικές εταιρείες βασίζονται στην οικονομική εισφορά και, 
πολλές φορές, και στην ατομική εργασία των εταίρων. Η προσωπικότητα των εταί-
ρων καθορίζει την πορεία τους στην αγορά. Τα πιο γνωστά είδη προσωπικών εται-
ρειών είναι τα εξής: η ομόρρυθμη εταιρεία, η ετερόρρυθμη εταιρεία, και η συμμετο-
χική ή αφανής εταιρεία. Στις κεφαλαιουχικές εταιρείες μεγάλο ρόλο παίζει το ποσό 
του κεφαλαίου που έχει εισφερθεί από κάθε εταίρο. Κύρια μορφή κεφαλαιουχικής 
εταιρείας είναι και η ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.). Μια κοινή συνισταμένη των δύο ειδών 
εταιρειών (προσωπικών και κεφαλαιουχικών) αποτελεί και η ΕΠΕ (εταιρεία περιο-
ρισμένης ευθύνης), η οποία έχει χαρακτηριστικά και από τα δύο είδη.

Κάτι που πρέπει να καταλάβουμε ως επιχειρηματίες είναι ότι η εταιρεία δημιουργεί-
ται ως ξεχωριστό νομικό πρόσωπο, άρα έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Πολλές 
φορές, οι εταίροι ανακατεύουν τις δικές τους δοσοληψίες με αυτές της εταιρείας, με 
αποτέλεσμα να βλάπτουν καίρια τα συμφέροντά της. Θυμηθείτε ότι η εταιρεία έχει 
ξεχωριστή περιουσία και υπόσταση και ότι τα περιουσιακά της στοιχεία δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που επιδιώκει.

Η εταιρεία λοιπόν, ως ξεχωριστό νομικό πρόσωπο, έχει δική της περιουσία, έδρα, 
επωνυμία και εθνικότητα. Αποκτά νομική προσωπικότητα από τη στιγμή που ιδρύε-
ται, βάσει μιας τυπικής διαδικασίας που προκαθορίζει ο εμπορικός νόμος. Η έναρξη 
της ζωής της αρχίζει με τη δημοσίευση του καταστατικού της. Το καταστατικό των 
προσωπικών εταιρειών, για παράδειγμα, δημοσιεύεται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο 
της έδρας της εταιρείας, ενώ αυτό των ανώνυμων εταιρειών στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης, στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ.

Οι υποψήφιοι επιχειρηματίες πάντα βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα τι είδους 
νομική μορφή να δώσουν στην εταιρεία τους, αφού, όπως είδαμε, υπάρχουν πολλά 
είδη. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη νομική προσωπικότητα που θα επιλε-
γεί, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος (π.χ. για τις τράπεζες ο νόμος ορίζει ότι πρέ-
πει να αποκτούν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας).

7.2.1. Προσωπικές εταιρείες

Δύο από τις πιο γνωστές μορφές προσωπικών εταιρειών είναι η ομόρρυθμη και η 
ετερόρρυθμη εταιρεία.
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7.2.1.1. Ομόρρυθμη εταιρεία

Για την ίδρυση μιας ομόρρυθμης εταιρείας θα πρέπει να συμφωνήσουν δύο ή περισ-
σότεροι ομόρρυθμοι εταίροι, που μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι 
ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριορίστως και αλληλέγγυα για όλες τις υποχρε-
ώσεις της εταιρείας. Απεριορίστως σημαίνει ότι κάθε ομόρρυθμος εταίρος ευθύνε-
ται έναντι τρίτων με την προσωπική του περιουσία και όχι μέχρι το ποσό της συμμε-
τοχής του στην εταιρεία. Αλληλέγγυα σημαίνει ότι κάθε εταίρος ευθύνεται και για τις 
υποχρεώσεις των άλλων εταίρων.

Αν οι άλλοι εταίροι δεν έχουν προσωπική περιουσία και υπάρχουν ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της επιχείρησης, τότε οι πιστωτές μπορεί να στραφούν εναντίον ενός 
εταίρου με προσωπική περιουσία για όλο το ποσό των υποχρεώσεων της εταιρείας. 

Η επωνυμία της ομορρύθμου εταιρείας μπορεί να δοθεί από τα ονόματα ενός ή 
περισσότερων εταίρων. Στην περίπτωση που υπάρχουν πολλοί εταίροι, η εταιρεία 
μπορεί να φέρει το όνομα ενός εταίρου (συνήθως εκείνου με το μεγαλύτερο μερί-
διο) και τη φράση «και ΣΙΑ» που σημαίνει «και Συντροφία» (συντροφιά).

Το καταστατικό της ομόρρυθμης εταιρείας αναγράφει λεπτομερώς τον σκοπό, την 
επωνυμία, την έδρα, τη διάρκειά της, το εισφερθέν κεφάλαιο και το ποσοστό συμμε-
τοχής κάθε εταίρου στα κέρδη. Το καταστατικό πρέπει να παραδοθεί (σε περίληψη) 
στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας μέσα σε δεκαπέντε ημέ-
ρες από την υπογραφή του, ώστε να καταχωριστεί σε ειδικό βιβλίο. Στο βιβλίο αυτό 
καταχωρίζεται και η ημερομηνία κλεισίματος της εταιρείας, όταν αυτή τερματίσει τον 
βίο της.

Στο καταστατικό ορίζονται συνήθως ένας ή περισσότεροι διαχειριστές της εταιρείας. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια διάταξη στο καταστατικό της εταιρείας, τότε 
διαχειριστές είναι όλοι οι εταίροι. Όμως, μετά από συμφωνία των εταίρων, ως δια-
χειριστής μπορεί να οριστεί και τρίτο πρόσωπο, που να μην έχει καμιά σχέση με την 
ιδιοκτησία της εταιρείας.

7.2.1.2. Ετερόρρυθμη εταιρεία

Η ετερόρρυθμη εταιρεία μοιάζει με την ομόρρυθμη, καθώς έχει και αυτή τουλάχι-
στον έναν ομόρρυθμο εταίρο, ο οποίος ευθύνεται απεριορίστως και αλληλεγγύως 
για τις υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των πιστωτών της. Έχει όμως και έναν 
άλλο τύπο εταίρου, τον ετερόρρυθμο, ο οποίος είναι κάτι σαν χρηματοδότης της επι-
χείρησης. Βάζει δηλαδή τα χρήματά του για να αυξηθεί το κεφάλαιο της επιχείρη-
σης, έχει όμως περιορισμένη ευθύνη μέχρι του ποσού με το οποίο συμμετέχει στην 
επιχείρηση (μόνο αυτό μπορεί να χάσει) και δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διοί-
κηση της επιχείρησης.

Αυτός ο τύπος εταιρείας δίνει το πλεονέκτημα σε μια μικρή επιχείρηση να βρει χρη-
ματοδότες ανάμεσα σε ανθρώπους που διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια, αλλά δεν 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΟ.indd   116 11/6/12   10:26 PM



117Α  |  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η

θέλουν να τα διακινδυνεύσουν με το να συμμετάσχουν στη διοίκηση μιας ομόρ-
ρυθμης εταιρείας. Η διαδικασία σύστασης της ετερόρρυθμης εταιρείας είναι ίδια με 
αυτήν της ομόρρυθμης.

7.2.1.3. Διαδικασία ίδρυσης μιας Ο.Ε. ή Ε.Ε.

Μια τυποποιημένη διαδικασία ίδρυσης Ο.Ε. ή Ε.Ε. θα μπορούσε να ξεκινάει με την 
ανίχνευση του κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση της εταιρείας, αφού οι εταί-
ροι έχουν συμφωνήσει (προφορικά τουλάχιστον) σε όλα τα υπόλοιπα (αντικείμενο, 
σκοπός, μερίδια κλπ.). Αφού έρθουν σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη, υπογράφουν 
το μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο θα προσκομιστεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τη 
δήλωση έναρξης εργασιών. 

Έπειτα, θα πρέπει όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι να εγγραφούν στον Οργανισμό Απα-
σχόλησης Ελευθέρων Επαγγελματικών (ΟΑΕΕ) και να πάρουν την αντίστοιχη βεβαί-
ωση, ώστε και αυτή να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατόπιν, καταρτίζεται το εται-
ρικό συμφωνητικό από το Ταμείο Νομικών και από το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγό-
ρων, και γίνεται μια προεγγραφή στο επιμελητήριο (εμπορικό, βιομηχανικό, βιο-
τεχνικό, επαγγελματικό ή άλλο), προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση για δικαίωμα 
χρήσης της επιλεγμένης επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας (χρειά- 
ζεται αίτηση και φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των εταίρων). Μετά την προεγγραφή 
στο επιμελητήριο, κατατίθεται το εταιρικό συμφωνητικό στο Πρωτοδικείο για δημο-
σίευση.

Τέλος, οι εταίροι πηγαίνουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου καταθέτουν την ασφαλιστική 
τους ενημερότητα, τη βεβαίωση του Επιμελητηρίου για την εγγραφή τους, μια βεβαί-
ωση από το ΙΚΑ καταβολής εργοδοτικών εισφορών, καταβάλλουν χαρτόσημο έναρ-
ξης επιτηδεύματος και θεωρούν τα πρώτα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας.

Από τη στιγμή της υποβολής του εταιρικού συμφωνητικού στο Πρωτοδικείο, δίνεται 
χρόνος ενός μηνός για την ολοκλήρωση της έναρξης επιτηδεύματος στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ., καθώς και για τη δήλωση του χώρου εγκατάστασης της επιχείρησης.

Εφαρμογή

Πιστεύετε ότι η διαδικασία ίδρυσης μιας Ο.Ε. ή Ε.Ε. είναι περίπλοκη και θα 
έπρεπε να απλοποιηθεί;

7.2.1.4.  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προσωπικών  
εταιρειών όσον αφορά την άντληση κεφαλαίων

Οι προσωπικές εταιρείες έχουν τα εξής πλεονεκτήματα όσον αφορά την άντληση 
κεφαλαίων:
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1. Δεν έχουν μεγάλο κόστος ίδρυσης.

2. Μπορούν να ιδρυθούν με πολύ χαμηλό αρχικό κεφάλαιο.

3.  Προτιμώνται από επιχειρηματίες που θέλουν να στήσουν μια επιχείρηση ευέλι-
κτη, χωρίς πολλά διοικητικά βάρη.

4.  Μπορούν να έχουν τα πιο απλά λογιστικά βιβλία. Δεν τους υποχρεώνει ο νόμος, 
όπως για παράδειγμα τις Α.Ε., να έχουν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, τα οποία είναι μεν 
πιο καλά από πλευράς διαφάνειας, αλλά για μια μικρή επιχείρηση κοστίζουν.

5.  Η ετερόρρυθμη εταιρεία έχει πλεονέκτημα έναντι της ομόρρυθμης, επειδή, 
καθώς ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν είναι απεριορίστως και αλληλεγγύως υπεύ-
θυνος για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, μπορεί να προσελκύσει χρηματοδότες 
πιο εύκολα από την ομόρρυθμη.

6.  Η εταιρεία αποτελείται από περισσότερα του ενός άτομα, επομένως μεταξύ των 
εταίρων πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλοβοήθεια σε όλα τα επίπεδα και 
οι δυνατότητες εσωτερικής χρηματοδότησης της επιχείρησης είναι συνήθως πιο 
καλές από ό,τι στις προσωπικές εταιρείες.

Οι προσωπικές εταιρείες έχουν τα εξής μειονεκτήματα όσον αφορά την άντληση 
κεφαλαίων:

1.  Στην Ελλάδα δεν έχουμε αποκτήσει ακόμα σοβαρή κουλτούρα συνεργασίας 
μεταξύ μας ως επιχειρηματίες. Η πετυχημένη συνύπαρξη επιχειρηματιών κάτω 
από την ίδια στέγη προϋποθέτει αρμονική συνεργασία, αμοιβαία εμπιστοσύνη, 
καλές προθέσεις και κοινές επιδιώξεις. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
έχουν διαλυθεί λόγω της απουσίας των παραπάνω προϋποθέσεων εκ μέρους 
ενός ή περισσότερων εταίρων.

2.  Σοβαρό μειονέκτημα αποτελεί η απεριόριστη και αλληλέγγυα ευθύνη των ομορ-
ρύθμων εταίρων, και αποθαρρύνει πολλούς επίδοξους επιχειρηματίες από τη 
συνεργασία τους με άλλους. Έτσι, δοκιμάζουν τις περισσότερες φορές μόνοι 
τους τις δυνάμεις τους στην αγορά.

3.  Οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες προτιμώνται από επιχειρηματίες 
που έχουν συνήθως μικρή επιφάνεια και προβλήματα στη συγκέντρωση του 
αρχικού κεφαλαίου που χρειάζεται για την ίδρυση της εταιρείας. Σε σχέση με τις 
ανώνυμες εταιρείες, όπου οι περισσότεροι μέτοχοι είναι συνήθως α-μέτοχοι στη 
διοίκηση, είναι πρόβλημα το γεγονός ότι όποιος βάζει τα χρήματά του στην ομόρ-
ρυθμη εταιρεία απαιτεί να έχει λόγο στη διοίκηση. Έτσι, είναι πολύ συχνά φαινό-
μενα η πολυφωνία, η πολυδιάσπαση, οι έριδες, οι κόντρες και οι αποχωρήσεις.

7.2.2. Εταιρείες κεφαλαίου: Η ανώνυμη εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία είναι μια μορφή εταιρείας που θεσπίστηκε τον δέκατο ένατο 
αιώνα με ειδικό σκοπό τη συσσώρευση τεράστιων κεφαλαίων για τη δημιουργία 
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πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Το κρίσιμο στοιχείο εδώ είναι το κεφάλαιο. Αυτός οι 
αυτοί που κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου μπορούν να ορίσουν τη διοί-
κηση και να ελέγξουν την εταιρεία. 

Το κεφάλαιο της εταιρείας χωρίζεται σε ισόποσα μερίδια που ονομάζονται μετοχές. 
Οι μετοχές αυτές είναι εύκολα μεταβιβάσιμες, ενώ, όταν η Α.Ε. είναι εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αξιών, η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σε κλάσματα του δευτερο-
λέπτου. Να σημειωθεί εδώ ότι η μορφή της Α.Ε. ευνοεί την ίδρυση και λειτουργία 
χρηματιστηρίων, στα οποία ανταλλάσσονται μέσω αγοραπωλησιών κυρίως μετο-
χές ανώνυμων εταιρειών. Το ελάχιστο κεφάλαιο που μπορεί να έχει μια Α.Ε. είναι 
60.000 ευρώ, και πρέπει να έχει πλήρως καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.

7.2.2.1. Τα χαρακτηριστικά της Α.Ε.

Για να ιδρυθεί μια Α.Ε. θα πρέπει να συμφωνήσουν δύο ή περισσότεροι εταίροι, οι 
οποίοι ονομάζονται ιδρυτές. Οι ιδρυτές μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της Α.Ε. είναι:

1. Υποχρεωτικά τηρεί λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

2.  Είναι από τον νόμο εμπορική εταιρεία, ακόμα κι αν ο σκοπός της δεν είναι 
καθαρά εμπορικός.

3.  Ο νόμος 2190/1920 «περί Α.Ε.» επιβάλλει να δημοσιοποιούνται όλες οι πτυχές 
της ζωής μιας ανώνυμης εταιρείας. Έτσι, η σύσταση, οι αυξήσεις και μειώσεις 
κεφαλαίου, η έγκριση του καταστατικού από τη νομαρχία, οι ισολογισμοί και οι 
γενικές συνελεύσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε φύλλο της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης.

4.  Η διοίκηση της εταιρείας εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, 
όπου έχουν δικαίωμα να παραβρίσκονται όλοι οι μέτοχοι, οι οποίοι ψηφίζουν 
με βάση τον αριθμό των μετοχών που έχουν. Αν κάποιος έχει το 50% + 1 μετοχή 
τότε μπορεί να εκλέξει μόνος του διοίκηση, ακόμα και αν το υπόλοιπο κεφάλαιο 
διαμοιράζεται σε χιλιάδες μετόχους. Η γενική συνέλευση είναι αρμόδια και για 
κάθε θέμα που απασχολεί την εταιρεία, όπως τροποποίηση του καταστατικού 
της, εκλογή μελών του Δ.Σ. και διευθύνοντα συμβούλου, έγκριση του ισολογι-
σμού της εταιρείας και του πίνακα διάθεσης των κερδών, έκδοση ομολογιακών 
δανείων, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, διάλυση και εκκαθάριση της Α.Ε. 
Έχουμε δύο ειδών γενικές συνελεύσεις: τις τακτικές (συγκαλούνται μία φορά 
τον χρόνο για την έγκριση του ισολογισμού, τον έλεγχο της διαχείρισης και των 
πεπραγμένων της διοίκησης, καθώς και για την εκλογή νέου διοικητικού συμ-
βουλίου) και τις έκτακτες (συγκαλούνται σε έκτακτες περιστάσεις, για λόγους 
που ποικίλλουν).

5.  Οι μετοχές της είναι αξιόγραφα, εύκολα μεταβιβάσιμα μέσω του ηλεκτρονι-
κού συστήματος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, χωρίς διατυπώσεις για τις 
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εισηγμένες εταιρείες, ενώ για τις μη εισηγμένες μεταβιβάζονται με συμβολαιο-
γραφική πράξη.

6.  Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού που έχουν πληρώσει για να απο-
κτήσουν τις μετοχές τους. Δηλαδή, σε σχέση με τους ομόρρυθμους εταίρους 
έχουν πολύ περιορισμένη ευθύνη.

7.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία έχουν 
συνήθως λειτουργικά πόστα στο οργανόγραμμα της διοίκησης (π.χ. διευθυντής 
πωλήσεων, οικονομικός διευθυντής κλπ.) και ένα ή δύο μέλη του φροντίζουν 
για τον συντονισμό, αναλαμβάνοντας τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου 
και του προέδρου του Δ.Σ.

8.  Η ανώνυμη εταιρεία έχει συνήθως μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα, που πηγά-
ζει κυρίως από το μεγάλο ύψος των επενδυμένων κεφαλαίων. Για τον ίδιο λόγο, 
εμπνέει εμπιστοσύνη στους συναλλασσόμενους με αυτήν (πελάτες, προμηθευ-
τές κλπ.), ενώ εξασφαλίζει φοροαπαλλαγές από το κράτος, καθώς το τελευταίο 
περιμένει από τις ανώνυμες εταιρείες να προβούν σε μεγάλες επενδύσεις.

9.  Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους ιδρυτές γίνεται αμέσως μετά την 
καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας 
σύστασης της Α.Ε. και την έγκριση του καταστατικού της.

10.  Η εμπορική επωνυμία της Α.Ε. σχηματίζεται από το ονοματεπώνυμο κάποιου 
προσώπου ή οικογένειας, ή οποιαδήποτε λέξη ή φράση που εκφράζει τους 
ιδρυτές της εταιρείας, ακολουθούμενη απαραίτητα από τις λέξεις Ανώνυμη Εται-
ρεία. Για παράδειγμα, Γιώργος Ανωμερίτης Α.Ε., Υιοί Τ. Παππά Α.Ε., Praktiker 
Α.Ε., Goody’s Α.Ε. κλπ.

11.  Οι λογιστικές καταστάσεις της Α.Ε. ελέγχονται από ελεγκτές με άδεια άσκησης 
οικονομολογικού επαγγέλματος που χορηγεί το Οικονομικό Επιμελητήριο της 
Ελλάδος, εφόσον πρόκειται για μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες. Για τις εισηγ-
μένες, πρέπει να υπάρξει έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι θα απο-
φανθούν ότι τα βιβλία της εταιρείας έχουν τηρηθεί με ακριβοδίκαιο τρόπο (true 
and fair view).

12.  Μερικές εταιρείες ανήκουν σε κλάδους όπου απαιτούνται πολύ μεγαλύτερα 
κεφάλαια από τις 60.000 ευρώ που ορίζει ο νόμος ως ελάχιστο κεφάλαιο για μια 
Α.Ε. Έτσι οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές και οι χρηματιστηριακές εταιρείες πρέπει 
και από τον νόμο να έχουν συλλέξει τεράστια ποσά για ίδια κεφάλαια.

13.  Ο σχηματισμός του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. γίνεται είτε με άμεση κάλυψη 
από τους ιδρυτές είτε με δημόσια εγγραφή από το κοινό, δηλαδή με έμμεση 
κάλυψη.

14.  Ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, η κατάσταση ταμειακών 
ροών (μόνο για τις εισηγμένες), το προσάρτημα και η κατάσταση μεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων (μόνο για τις εισηγμένες), ανάλογα με το τι είδους λογιστικά 
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πρότυπα χρησιμοποιεί η επιχείρηση (ελληνικά για τις μη εισηγμένες ή διεθνή για 
τις εισηγμένες), δημοσιεύονται υποχρεωτικά στο ΦΕΚ, στο διαδίκτυο (μόνο για 
τις εισηγμένες) και σε ημερήσιες και τοπικές εφημερίδες.

7.2.2.2.  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ανώνυμων εταιρειών 
όσον αφορά την άντληση κεφαλαίων

Οι ανώνυμες εταιρείες έχουν τα εξής πλεονεκτήματα όσον αφορά την άντληση 
κεφαλαίων:

1.  Η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων είναι μεγάλο πλεονέκτημα, καθώς αυτός 
που θέλει να συμμετάσχει στο κεφάλαιο μιας επιχείρησης δεν φοβάται μήπως 
χάσει τα υπάρχοντά του, σε περίπτωση που η επιχείρηση πτωχεύσει.

2.  Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας των Α.Ε., σε συσχετισμό με την παρουσία πολ-
λών από αυτών στο Χρηματιστήριο, ευνοούν αφάνταστα τη ροή κεφαλαίων σε 
αυτού του τύπου τις εταιρείες.

3.  Είναι η κατ’ εξοχήν εταιρεία που ευνοεί τη συγκέντρωση μεγάλων κεφαλαίων, η 
οποία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μεγάλων εταιρειών.

4.  Η εύκολη και χωρίς εμπόδια μεταβίβαση των μετοχών συνιστά άλλο ένα πλε-
ονέκτημα της Α.Ε., καθώς οι μέτοχοι υπολογίζουν ότι, σε περίπτωση που έχουν 
ανάγκη ή δεν θέλουν πλέον να συμμετέχουν στην εταιρεία, θα μπορούν εύκολα 
να πουλήσουν τις μετοχές τους.

5.  Όπως ήδη έχουμε τονίσει, οι ανώνυμες εταιρείες έχουν, λόγω των καταβληθέ-
ντων ιδίων κεφαλαίων τους, μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα, και γι’ αυτό μπο-
ρούν να εξασφαλίζουν μεγάλα δάνεια ή να εκδίδουν οι ίδιες ομολογιακά δάνεια 
με επιτυχία.

6.  Ένας επενδυτής που θέλει να μειώσει τον κίνδυνο ασφαλώς θα μοιράσει τα 
κεφάλαιά του σε πολύ περισσότερες από μία Α.Ε. Έτσι, σε περίπτωση αποτυχίας 
κάποιας Α.Ε., δεν θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα, καθώς η συμμετοχή του 
σε αυτήν αποτελεί ένα μικρό κλάσμα του διαθέσιμου κεφαλαίου του.

Οι ανώνυμες εταιρείες έχουν τα εξής μειονεκτήματα όσον αφορά την άντληση κεφα-
λαίων:

1.  Οι ανώνυμες εταιρείες με οικογενειακό χαρακτήρα, ειδικά στην Ελλάδα, τείνουν 
να μεταφέρουν τα προβλήματα των ομόρρυθμων εταιρειών στις ανώνυμες εται-
ρείες (ουσιαστικά πρόκειται για προσωπικές Α.Ε.).

2.  Πολλές φορές, οι υπερβολικές εξουσίες αυτού που κατέχει το 50% + 1 μετοχή 
οδηγούν σε καταστροφή μια Α.Ε., είτε λόγω λανθασμένων χειρισμών είτε λόγω 
δολίων πράξεων.

3.  Η Α.Ε. έχει σχετικά μεγάλο λειτουργικό κόστος σε σχέση με τις προσωπικές εται-
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ρείες, λόγω των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων στο ΦΕΚ και στις εφημερίδες, 
της υποχρεωτικής τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας και του περίπλοκου συστή-
ματος διοίκησής της.

7.2.2.3. Διαδικασία ίδρυσης μιας Α.Ε.

Ποια είναι η διαδικασία ίδρυσης μιας Α.Ε.; Σχετικά περίπλοκη και χρονοβόρα, αν 
και κάθε φορά υπάρχει η υπόσχεση από την πολιτεία να μειώσει το κόστος και τον 
χρόνο δημιουργίας τους, ως συνεισφορά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 
στη χώρα μας.

Αφού λοιπόν οι ιδρυτές βρουν έναν χώρο κατάλληλο για να στεγάσουν την Α.Ε. που 
έχουν συμφωνήσει να ιδρύσουν, γράφονται στον ΟΑΕΕ και συντάσσουν το κατα-
στατικό σε κάποιον συμβολαιογράφο, το οποίο πηγαίνουν για θεώρηση στο Τμήμα 
Μητρώου της Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει η επιχείρηση. Μέσα σε δεκαπέντε μέρες 
τούς καλεί η Δ.Ο.Υ. να πληρώσουν 1% φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Μετά από 
αυτό, προσκομίζουν το διπλότυπο του φόρου αυτού στη Διεύθυνση Α.Ε. της οικείας 
περιφέρειας.

Έπειτα, πηγαίνουν στο επιμελητήριο, όπου κάνουν την προεγγραφή της επιχείρησης 
και υποβάλλουν το εταιρικό συμβόλαιο, ώστε να εκδοθεί βεβαίωση της επωνυμίας 
και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας. Κατόπιν, επιστρέφουν στη Διεύθυνση Α.Ε. 
της περιφέρειας, όπου υποβάλλουν το καταστατικό της εταιρείας για έγκριση και 
καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. (ΜΑΕ), όπου τους δίνεται Αριθμός Μητρώου Ανωνύ-
μων Εταιρειών (ΑΡΜΑΕ) και εγγράφεται η εταιρεία στο μητρώο αυτό. Όταν η εται-
ρεία καταχωρηθεί στο μητρώο, τότε θεωρείται ότι ιδρύθηκε από νομικής άποψης. 
Η νομαρχία κατόπιν αποστέλλει, με έξοδα της εταιρείας, για δημοσίευση στο ΦΕΚ 
τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ, το καταστατικό και τη συστατική πράξη του μητρώου της Α.Ε.

Για την έναρξη των εργασιών της Α.Ε. στην οικεία Δ.Ο.Υ. απαιτούνται βεβαίωση για 
την εγγραφή της εταιρείας στο οικείο επιμελητήριο, βεβαίωση από το ΙΚΑ καταβο-
λής εργοδοτικών εισφορών, ασφαλιστικές ενημερότητες των μελών του Δ.Σ. και 
των συμμετεχόντων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Μετά από όλα αυτά, η Α.Ε. 
μπορεί να θεωρήσει τα πρώτα της βιβλία και στοιχεία.

7.2.3. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) είναι μια μικτού τύπου εταιρεία (με χαρα-
κτηριστικά τόσο από τις προσωπικές όσο και από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες), 
που ταιριάζει σε επιχειρηματίες που έχουν μεν αποκτήσει κάποια επιφάνεια, ώστε 
να επιθυμούν τα πλεονεκτήματα μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας, ψάχνουν δε για 
μια λύση που θα έχει φτηνότερο κόστος διαχείρισης από την Α.Ε. Έτσι, επιλέγουν 
την ΕΠΕ, που είναι μια ενδιάμεση μορφή εμπορικής εταιρείας, της οποίας οι εταί-
ροι ευθύνονται μέχρι το ποσό της εισφοράς τους. Το κεφάλαιό της είναι χωρισμένο 
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σε ίσα μερίδια, τα οποία είναι μεταβιβάσιμα (με κάποια διαδικασία), αλλά δεν μπο-
ρούν να παρασταθούν με μετοχές. Η ΕΠΕ μοιάζει με την Α.Ε. στο ότι έχει επίσης ένα 
όργανο που λέγεται Συνέλευση των Εταίρων και μοιάζει με τη Γενική Συνέλευση της 
Α.Ε., στην περιορισμένη ευθύνη των εταίρων και στο ότι απαιτείται συγκεκριμένο 
ύψος κεφαλαίου για την ίδρυσή της. Η ΕΠΕ μοιάζει με τις προσωπικές εταιρείες στο 
ότι σε αυτήν υπάρχουν Δαχειριστής ή Διαχειριστές αντί για Διοικητικό Συμβούλιο, 
και μπορεί να υπάρξουν στο καταστατικό της όροι για παρεπόμενες παροχές μεταξύ 
των εταίρων. 

Μία από τις παράξενες διατάξεις του εμπορικού νόμου είναι ότι μπορεί να υπάρ-
ξει και Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Για τη σύστασή της χρειάζεται μόνο ένα πρόσωπο, ή μία 
υπάρχουσα ΕΠΕ μπορεί να μετατραπεί σε μονοπρόσωπη, εφόσον ένας αγοράσει τα 
μερίδια των υπολοίπων. Το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να είναι μοναδικός εταίρος 
σε άλλη μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

7.2.3.1. Χαρακτηριστικά της ΕΠΕ

1.  Για την ίδρυσή της απαιτείται ύψος κεφαλαίου τουλάχιστον 18.000 ευρώ, που 
πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο κατά την ίδρυσή της σε χρήμα (τουλάχιστον τα 
μισά) ή σε είδος. Στις ΕΠΕ απαγορεύεται η προσωπική εργασία των εταίρων να 
είναι το αντικείμενο εισφοράς τους στην εταιρεία, όπως επιτρέπεται στις προσω-
πικές εταιρείες. 

2.  Το κεφάλαιο διαιρείται σε μερίδες συμμετοχής, καθεμία από τις οποίες αποτε-
λείται από εταιρικά μερίδια, τα οποία δεν μπορούν να είναι το καθένα μικρότερα 
των 30 ευρώ.

3.  Η εταιρεία τηρεί υποχρεωτικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

4.  Η λήψη των αποφάσεων στην ΕΠΕ γίνεται με διπλή πλειοψηφία εταίρων και 
μεριδίων. Παράδειγμα: Στην ΧΨ ΕΠΕ ο εταίρος Α έχει το 52% των μεριδίων, ο 
εταίρος Β το 28% των μεριδίων και ο εταίρος Γ έχει το 10% των μεριδίων. Για να 
παρθεί απόφαση, θα πρέπει να συμφωνήσουν είτε όλοι, είτε ο Α με τον Β, είτε ο 
Α με τον Γ. Ο Α, παρότι έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου, δεν μπορεί να απο-
φασίσει μόνος του (κάτι που θα μπορούσε να το κάνει αν η εταιρεία ήταν Α.Ε.), 
ενώ ο Β και ο Γ, παρότι αποτελούν αριθμητικά την πλειοψηφία των εταίρων, δεν 
μπορούν να πάρουν μόνοι τους απόφαση, επειδή έχουν μόλις το 48% των μερι-
δίων.

5.  Η ΕΠΕ ως νομική μορφή εταιρείας εισήχθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον 
Ν3190/1955, ο οποίος ορίζει ότι είναι εμπορική εταιρεία, χωρίς να εξετάζει την 
πραγματική φύση των εργασιών της.

6.  Η ΕΠΕ, όπως και η Α.Ε., υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους δημοσίευσης των 
πεπραγμένων της.

7.  Η επωνυμία της επιχείρησης είτε σχηματίζεται από ένα ή περισσότερα ονόματα, 
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είτε προσδιορίζεται από το αντικείμενο της επιχείρησης, είτε και από τα δύο μαζί, 
ακολουθούμενα από τις λέξεις Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).

8.  Η νομική της προσωπικότητα αποκτάται από τη στιγμή που το Πρωτοδικείο της 
έδρας της επιχείρησης καταχωρίζει το καταστατικό της στο βιβλίο των ΕΠΕ. 
Έπειτα, αποστέλλεται περίληψη του καταστατικού της για δημοσίευση στο ΦΕΚ 
τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ.

9.  Παρότι οι εταίροι ευθύνονται μέχρι του ποσού της συμμετοχής τους στην εται-
ρεία, αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο ούτε στη συμμετοχή τους στη διοίκηση της εται-
ρείας ούτε στην εμφάνιση των ονομάτων τους στην επωνυμία της επιχείρησης.

7.2.3.2. Διαδικασία ίδρυσης μιας ΕΠΕ

Αφού βρεθεί η κατάλληλη τοποθεσία ή κατάστημα για την εγκατάσταση της ΕΠΕ, οι 
εταίροι ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ και συντάσσουν το καταστατικό, το οποίο το θεω-
ρούν στο τμήμα Μητρώου της οικείας Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκει η επιχείρηση. Κατα-
βάλλουν τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, που είναι το 1% επί του εταιρικού 
κεφαλαίου της επιχείρησης. Έπειτα, θεωρούν το καταστατικό στο Ταμείο Νομικών 
και στο Ταμείο Πρόνοιας Νομικών. Ύστερα γίνεται η προεγγραφή στο οικείο επιμελη-
τήριο, στο οποίο υποβάλλεται το καταστατικό, ώστε να εκδοθεί βεβαίωση ότι η εται-
ρεία έχει δικαίωμα χρήσης της επιλεχθείσης επωνυμίας και του διακριτικού της τίτ-
λου. Αντίγραφο του καταστατικού κατατίθεται στο πρωτοδικείο της έδρας της εται-
ρείας για δημοσίευση εντός μηνός από την κατάρτισή του. Τέλος, δημοσιεύεται περί-
ληψη του καταστατικού της εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. 
και ΕΠΕ). Έτσι η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα.

7.2.3.3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ΕΠΕ

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης έχουν τα εξής πλεονεκτήματα όσον αφορά την 
άντληση κεφαλαίων:

1.  Η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων σίγουρα είναι ελκυστική για κάποιους που 
θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας χωρίς να διακινδυνεύ-
σουν την υπόλοιπη περιουσία τους.

2.  Η ΕΠΕ ιδρύεται με απλούστερες διαδικασίες από την Α.Ε. και απαιτεί πολύ λιγό-
τερα κεφάλαια για ξεκίνημα.

3.  Δεν έχει το μεγάλο κόστος διαχείρισης της Α.Ε. Είναι πιο ευέλικτος και προσαρ-
μοστικός τύπος εταιρείας.

Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης έχουν τα εξής μειονεκτήματα όσον αφορά την 
άντληση κεφαλαίων:

1.  Το ύψος του κεφαλαίου που απαιτείται είναι μικρό. Πολύ πιθανόν μια ΕΠΕ να 
έχει πρόβλημα χρηματοδότησης από τις τράπεζες, οι οποίες θεωρούν πιο εξα-
σφαλισμένες τις χορηγήσεις τους σε εταιρείες με μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια.
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2.  Οι Τράπεζες γνωρίζουν ότι οι εταίροι δεν ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία 
τους για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης, και γι’ αυτό συνήθως ζητούν έξτρα 
εγγυήσεις για να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις αυτές.

3.  Το πολύπλοκο (παρότι λιγότερο πολύπλοκο από αυτό της Α.Ε.) σύστημα διοίκη-
σης και η υποχρεωτική τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας αυξάνουν το κόστος λει-
τουργίας μιας ΕΠΕ

Εφαρμογή

Ποια νομική μορφή νομίζετε ότι ταιριάζει στην επιχείρησή σας;
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Σύνοψη

Υπάρχουν διάφορες νομικές μορφές τις οποίες μπορούν να πάρουν οι επιχειρήσεις 
μας. Η νομική μορφή επιλέγεται κατά την ίδρυση της εταιρείας και θέτει το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο η εταιρεία θα λειτουργήσει στα επόμενα χρόνια. Η νομική μορφή 
μπορεί να αλλάξει, αλλά να θυμάστε ότι αυτό γίνεται με κόπο και κόστος. Η εξαρχής 
σωστή επιλογή της νομικής μορφής της εταιρείας μάς γλιτώνει από πολλή ταλαιπω-
ρία, φόρους, μετατροπές λογιστικών βιβλίων, δικηγορικά, συμβολαιογραφικά και 
άλλα έξοδα στο μέλλον.

Η πιο συνηθισμένη μορφή επιχείρησης στην Ελλάδα είναι η ατομική επιχείρηση. 
Αυτό συμβαίνει επειδή η ίδρυσή της είναι εύκολη, γρηγορότερη από εκείνη άλλων 
τύπων εταιρειών, και δεν έχει πολλά έξοδα ίδρυσης. Ο επιχειρηματίας, που είναι 
ο μόνος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, φέρει ακέραιη προσωπική ευθύνη για όλες 
τις υποχρεώσεις της επιχείρησης, που θα τις ικανοποιήσει ακόμα και με την προ-
σωπική του περιουσία. Έτσι, είναι υπεύθυνος απέναντι στους προμηθευτές, στους 
πιστωτές, στην εφορία και έναντι όλων εκείνων που ζημιώνονται εξαιτίας της δρά-
σης της εταιρείας του.

Εταιρεία υφίσταται όταν μεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων, που ονομάζονται 
εταίροι, υπάρχει μια σύμβαση (καταστατικό), η οποία αποδεικνύει ότι έχουν κατα-
βάλει κοινές εισφορές, επιδιώκουν κοινό σκοπό (κυρίως το κέρδος) και συνενώ-
νουν τις δυνάμεις τους για να ιδρύσουν έναν εταιρικό οργανισμό με τον σκοπό αυτό. 
Οι εισφορές μπορεί να είναι χρηματικές ή σε είδος (οτιδήποτε μπορεί να αποτιμη-
θεί – καταστήματα, οικόπεδα, εμπορεύματα, απαιτήσεις, πελάτες κλπ.). Μπορεί επί-
σης να είναι υλικές ή άυλες (π.χ. εμπορικό σήμα, φήμη και πελατεία, διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας κλπ.).

Για την ίδρυση μιας ομόρρυθμης εταιρείας θα πρέπει να συμφωνήσουν δύο ή 
περισσότεροι ομόρρυθμοι εταίροι, οι οποίοι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα. Οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριορίστως και αλληλέγγυα για όλες τις 
υποχρεώσεις της εταιρείας. Απεριορίστως σημαίνει ότι κάθε ομόρρυθμος εταίρος 
ευθύνεται έναντι τρίτων με την προσωπική του περιουσία και όχι μέχρι το ποσό της 
συμμετοχής του στην εταιρεία. Αλληλέγγυα σημαίνει ότι κάθε εταίρος ευθύνεται και 
για τις υποχρεώσεις των άλλων εταίρων.

Αν οι άλλοι εταίροι δεν έχουν προσωπική περιουσία και υπάρχουν ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της επιχείρησης, τότε οι πιστωτές μπορεί να στραφούν εναντίον ενός 
εταίρου με προσωπική περιουσία για όλο το ποσό των υποχρεώσεων της εταιρείας. 

Η ετερόρρυθμη εταιρεία μοιάζει με την ομόρρυθμη στο ότι έχει και αυτή τουλάχι-
στον έναν ομόρρυθμο εταίρο, ο οποίος ευθύνεται απεριορίστως και αλληλεγγύως 
για τις υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των πιστωτών της. Έχει όμως και έναν 
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άλλο τύπο εταίρου, τον ετερόρρυθμο, ο οποίος είναι κάτι σαν χρηματοδότης της επι-
χείρησης. Βάζει δηλαδή τα χρήματά του για να αυξηθεί το κεφάλαιο της επιχείρη-
σης, έχει όμως περιορισμένη ευθύνη μέχρι του ποσού με το οποίο συμμετέχει στην 
επιχείρηση (μόνο αυτό μπορεί να χάσει) και δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διοί-
κηση της επιχείρησης.

Η ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) είναι μια μορφή εταιρείας που θεσπίστηκε τον δέκατο 
ένατο αιώνα, με ειδικό σκοπό τη συσσώρευση τεράστιων κεφαλαίων για τη δημι-
ουργία πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Το κρίσιμο στοιχείο εδώ είναι το κεφάλαιο. 
Αυτός ή αυτοί που κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου μπορούν να ορίσουν τη 
διοίκηση και να ελέγξουν την εταιρεία. 

Το κεφάλαιο της εταιρείας χωρίζεται σε ισόποσα μερίδια που ονομάζονται μετοχές. 
Οι μετοχές αυτές είναι εύκολα μεταβιβάσιμες, ενώ, όταν η Α.Ε. είναι εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αξιών, η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σε κλάσματα του δευτερο-
λέπτου. Να σημειωθεί εδώ ότι η μορφή της Α.Ε. ευνοεί την ίδρυση και λειτουργία 
χρηματιστηρίων, στα οποία ανταλλάσσονται μέσω αγοραπωλησιών κυρίως μετο-
χές ανώνυμων εταιρειών. Το ελάχιστο κεφάλαιο που μπορεί να έχει μια Α.Ε. είναι 
60.000 ευρώ, το οποίο πρέπει να έχει καταβληθεί πλήρως κατά τη σύσταση της εται-
ρείας.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) είναι μια μικτού τύπου εταιρεία (με χαρα-
κτηριστικά τόσο από τις προσωπικές όσο και από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες), η 
οποία ταιριάζει σε επιχειρηματίες που μεν έχουν αποκτήσει κάποια επιφάνεια, ώστε 
να επιθυμούν τα πλεονεκτήματα μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας, ψάχνουν δε για 
μια λύση που θα έχει φτηνότερο κόστος διαχείρισης από την Α.Ε. Έτσι, επιλέγουν 
την ΕΠΕ, που είναι μια ενδιάμεση μορφή εμπορικής εταιρείας, της οποίας οι εταί-
ροι ευθύνονται μέχρι το ποσό της εισφοράς τους. Το κεφάλαιό της είναι χωρισμένο 
σε ίσα μερίδια, τα οποία είναι μεταβιβάσιμα (με κάποια διαδικασία), αλλά δεν μπο-
ρούν να παρασταθούν με μετοχές. Η ΕΠΕ μοιάζει με την Α.Ε. στο ότι έχει επίσης ένα 
όργανο που λέγεται Συνέλευση των Εταίρων και μοιάζει με τη Γενική Συνέλευση της 
Α.Ε., στην περιορισμένη ευθύνη των εταίρων και στο ότι απαιτείται συγκεκριμένο 
ύψος κεφαλαίου για την ίδρυσή της. Η ΕΠΕ μοιάζει με τις προσωπικές εταιρείες στο 
ότι σε αυτήν υπάρχουν Διαχειριστής ή Διαχειριστές αντί για Διοικητικό Συμβούλιο 
και μπορεί να υπάρξουν στο καταστατικό της όροι για παρεπόμενες παροχές μεταξύ 
των εταίρων. 
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ατομικής επιχείρησης;

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ομόρρυθμης εταιρείας;

3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ετερόρρυθμης εταιρείας;

4. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρείας;

5. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης;

Ασκήσεις   

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1.  Μια ομόρρυθμη εταιρεία αποτελείται από έναν ομόρρυθμο και από έναν ετερόρ-
ρυθμο εταίρο.

    Σωστό                                              Λάθος

2.  Το κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας χωρίζεται σε μερίδια.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Οι μέτοχοι μιας ανώνυμης εταιρείας ευθύνονται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου 
για τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

    Σωστό                                              Λάθος

4.  Για να παρθούν αποφάσεις σε μια ΕΠΕ χρειάζεται διπλή πλειοψηφία εταίρων και 
μεριδίων.

    Σωστό                                              Λάθος
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5.  Η ανώνυμη εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται 
από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

    Σωστό                                              Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1.  Μια ετερόρρυθμος εταιρεία αποτελείται από τουλάχιστον έναν ετερόρρυθμο και 
έναν _____________.

 Α.  ομόρρυθμο εταίρο
 Β.  μέτοχο
 Γ.  μεριδιούχο
 Δ.  κανένα από τα παραπάνω

2.  Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας είναι διαιρεμένο σε _______________.
 Α.  μερίδια
 Β.  μετοχές
 Γ.  ομολογίες
 Δ.  κανένα από τα παραπάνω

3.  Το κεφάλαιο της ΕΠΕ είναι διαιρεμένο σε ________________.
 Α.  μερίδια
 Β.  μετοχές
 Γ.  ομολογίες
 Δ. κανένα από τα παραπάνω

4.  Οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της επιχείρησής τους:
 Α.  Απεριορίστως και με ολόκληρη την περιουσία τους
 Β.  Μέχρι του ποσού που έχουν βάλει στην επιχείρηση
 Γ.  Μέχρι του ποσού του ταμείου της επιχείρησής τους
 Δ.  κανένα από τα παραπάνω

5.  Οι προσωπικές εταιρείες έχουν τα εξής πλεονεκτήματα όσον αφορά την άντληση 
κεφαλαίων:

 Α.  Δεν έχουν μεγάλο κόστος ίδρυσης
 Β.  Μπορούν να ιδρυθούν με πολύ χαμηλό αρχικό κεφάλαιο
 Γ.  Προτιμώνται από επιχειρηματίες που θέλουν να στήσουν μια επιχείρηση 

ευέλικτη, χωρίς πολλά διοικητικά βάρη
 Δ.  Όλα τα παραπάνω
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Παράρτημα

Απαντήσεις ερωτήσεων

1.  Παράγραφος 7.1.

2.  Παράγραφος 7.2.1.1.

3.  Παράγραφος 7.2.1.2.

4.  Παράγραφος 7.2.2.

5.  Παράγραφος 7.2.3.

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος

2.  Λάθος 

3.  Λάθος 

4.  Σωστό 

5.  Σωστό 

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Α 

2.  Β

3.  Α

4.  Α

5.  Δ
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      Προτάσεις περαιτέρω μελέτης
1.  Ένα καλό κείμενο πάνω στην «Επιλογή νομικής μορφής» των επιχειρήσεων βρί-

σκεται στον ιστότοπο http://www.serresbiz.com/312c/el/material/brochures/
twofold-11.pdf.

2.  Εξαιρετικό είναι το κείμενο του Κωνσταντίνου Παπακωστόπουλου «Νομι-
κές και φορολογικές παράμετροι για την επιλογή νομικής μορφής των επι-
χειρήσεων» στην ιστοσελίδα http://kallithea.hua.gr/epixeirein/dihmerida2/
Papakostopoulos_20_5.pdf.

3.  Πολύ καλή είναι η πτυχιακή εργασία της Αντ. Παστουρματζή με τίτλο «Κριτήρια επι-
λογής για τη νομική μορφή επιχείρησης», που μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα 
http://195.251.240.254:8080/bitstream/handle/10184/1120/antig_pastour.
pdf?sequence=1.

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  http://www.gge.gr/09diadsystasis/index.html. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 
ενημερωτικός τόπος για τη σύσταση επιχειρήσεων.

●  http://sykepi.teikav.edu.gr/subpages/guide/guide3.php. Κείμενο αφιερωμένο 
στην επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης.

●  http://panayiot.simor.ntua.gr/attachments/026_Legal%20Issues.pdf. 
Πολύ καλή παρουσίαση, με τίτλο «Είδη επιχειρήσεων και νομικά ζητήματα».
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Β.  Δυνατότητες χρηματοδότησης 
της μικρής επιχείρησης

Εισαγωγή

Στόχος

      Στόχος μας σε αυτή την ενότητα είναι να αναλύσουμε, με τρόπο εύλη-
πτο και κατανοητό, τις δυνατότητες χρηματοδότησης της μικρής επι-
χείρησης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, καθώς επί-
σης την ελκυστικότητα και την αποδοτικότητα που έχουν αυτές για τη 
σύγχρονη μικρή επιχείρηση.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:

■ Σε επίπεδο γνώσεων, θα πρέπει να είσαι σε θέση:

●  Να εξηγείς τους όρους και τις προϋποθέσεις της κλασικής χρη-
ματοδότησης μέσω της αυτοχρηματοδότησης και της τραπεζικής 
χρηματοδότησης.

●  Να περιγράφεις και να αναλύεις τη λειτουργία της χρηματοδοτι-
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κής μίσθωσης (leasing), της εμπορικής δικαιόχρησης (franchis-
ing), της προεξόφλησης απαιτήσεων (factoring) και των κεφα-
λαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), να παρα-
θέτεις τα κύρια χαρακτηριστικά τους και να επισημαίνεις τα πλεο-
νεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους όσον αφορά τη χρηματοδό-
τηση της μικρομεσαίας επιχείρησης.

●  Να αναλύεις τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης της μικρο-
μεσαίας επιχείρησης σε επιδοτούμενα εθνικά (επενδυτικός νόμος) 
και ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ).

●  Να παραθέτεις και να αναλύεις τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις υπαγωγής μιας επιχείρησης στην ευνοϊκή δανειοδότηση του 
ΤΕΜΠΜΕ.

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα πρέπει να είσαι σε θέση:

●  Να διαλέγεις το κατάλληλο χρηματοδοτικό μείγμα για την επιχεί-
ρησή σου.

●  Να κατασκευάζεις πίνακα εισροών-εκροών μακροπρόθεσμων 
κεφαλαίων της επιχείρησής σου.

●  Να υπολογίζεις τους δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσι-
μότητας της επιχείρησής σου.

●  Να προσδιορίζεις το επιτόκιο δανεισμού της επιχείρησής σου.

●  Να αξιολογείς τη χρησιμότητα εθνικών και ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων, όπως και του ΤΕΜΠΜΕ, για την επιδότηση της επιχεί-
ρησή σου.

■ Σε επίπεδο στάσεων, θα πρέπει να είσαι σε θέση:

●  Να μετασχηματίσεις τις προγενέστερες απόψεις σου για το μείγμα 
χρηματοδότησης που χρειάζεται η επιχείρησή σου.

●  Να εκμεταλλεύεσαι τα πλεονεκτήματα και να αποφεύγεις τα μειο-
νεκτήματα των διάφορων χρηματοδοτικών μεθόδων.

●  Να μην κάνεις στην πράξη τα κλασικά λάθη που γίνονται από τους 
επιχειρηματίες όσον αφορά τη χρηματοδότηση της επιχείρησής 
τους.
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Έννοιες-κλειδιά

Τραπεζική χρηματοδότηση, προεξόφληση απαιτήσεων (Factoring), κεφάλαια επιχει-
ρηματικών συμμετοχών (Venture Capital), επενδυτικός νόμος, ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρα-
τηγικό Πλαίσιο Αναφοράς), ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων), δανειακή επιβάρυνση επιχείρησης, ίδια κεφάλαια, αποθεματικά, δια-
φορές αναπροσαρμογής, πλαφόν, υπερανάληψη (Overdraft), προεξόφληση αξιογρά-
φων, χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing), δικαίωμα προαίρεσης (Option), εκμισθωτής 
χρηματοδοτικής μίσθωσης (Lessor), μισθωτής χρηματοδοτικής μίσθωσης (Lessee), 
πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (Sale and Lease Back), δικαιόχρηση (Franchis-
ing), δικαιοπάροχος (Franchisor), δικαιοδόχος (Franchisee), πακέτο δικαιόχρησης 
(Franchise), αλυσίδα καταστημάτων δικαιόχρησης (Franchise Chain), σύμβαση δικαι-
όχρησης, αμοιβή εισόδου (Franchise Initial Fee), περιοδική προμήθεια (Royalties ή 
Franchise Fee/Continuing Management Service Fee).

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην πρώτη υποενότητα της δεύτερης θεματικής ενότητας αναλύουμε τις δυνατότη-
τες χρηματοδότησης της μικρής επιχείρησης με τον κλασικό τρόπο (διάθεση ιδίων 
κεφαλαίων, τραπεζική χρηματοδότηση) και πώς γίνεται ο υπολογισμός της δανεια-
κής επιβάρυνσης της επιχείρησης.

Στη δεύτερη υποενότητα της δεύτερης θεματικής ενότητας θα δούμε ποια σύγ-
χρονα εργαλεία έχει στη διάθεσή του ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, για να χρη-
ματοδοτήσει την επιχείρησή του. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με τη χρηματο-
δοτική μίσθωση (leasing), τη δικαιόχρηση (franchising), την προεξόφληση απαιτή-
σεων (factoring) και τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital). 
Είναι εργαλεία που βοηθούν πολύ τον σύγχρονο επιχειρηματία να ξεπεράσει πάρα 
πολλά εμπόδια για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής του.

Κατόπιν, θα αναλύσουμε τον επενδυτικό νόμο, ο οποίος άλλαξε πρόσφατα. Θα 
δούμε μία μία τις ευεργετικές του διατάξεις και θα εξετάσουμε κάτω από ποιες προ-
ϋποθέσεις χρηματοδοτεί επενδύσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη 
της χώρας. Επίσης, θα δούμε πώς το ΕΣΠΑ, με τα κοινοτικά κονδύλια που διαθέ-
τει, βοηθά προς την ίδια κατεύθυνση τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη της Ελλάδας.

Τέλος, θα εξετάσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης που δίνει το ΤΕΜΠΜΕ στη 
σύγχρονη μικρομεσαία επιχείρηση.
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Β.  Δυνατότητες χρηματοδότησης 
της μικρής επιχείρησης

   1. Κλασική χρηματοδότηση

1.1. Διάθεση ιδίων κεφαλαίων

Ο πιο απαραίτητος και υγιής τρόπος χρηματοδότησης μιας επιχείρησης είναι η λεγό-
μενη εσωτερική χρηματοδότηση, δηλαδή η διάθεση εκ μέρους του επιχειρηματία 
ή των συνεταίρων ή των μετόχων (μεριδιούχων κλπ.), όλου ή μεγάλου μέρους του 
απαραίτητου κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρη-
σης.

Κεφάλαιο της επιχείρησης είναι, με την ευρεία έννοια του όρου, το πάσης φύσεως 
συσσωρευμένο χρηματικό ποσό το οποίο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επι-
χείρησης είτε ως χρηματικά διαθέσιμα είτε ως στοιχείο του ενεργητικού (κτίρια, 
αυτοκίνητα, μηχανήματα, εμπορεύματα κλπ.). Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενό-
τητα, το κεφάλαιο ουσιαστικά αποτελεί το παθητικό της επιχείρησης, και χωρίζεται 
στο ίδιο κεφάλαιο και στο ξένο κεφάλαιο.

Το ίδιο κεφάλαιο περιλαμβάνει το κεφάλαιο που έχει συνεισφέρει ο επιχειρηματίας, 
ενώ το ξένο κεφάλαιο αποτελεί το μέρος εκείνο των κεφαλαίων που είναι δανεικά 
και συνεπάγονται κάποιες περιοδικές υποχρεώσεις για την επιχείρηση (η πιο γνω-
στή είναι οι τόκοι).

Ποια πρέπει να είναι η σχέση μεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων; Η απουσία κρί-
σιμου όγκου ιδίων κεφαλαίων μπορεί να αναπληρωθεί από τα ξένα κεφάλαια, η 
ποσότητα των οποίων επηρεάζεται από τους όρους χορήγησής τους από τα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, η σχέση μεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων, 
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όταν ο επιχειρηματίας έχει επιλογή (δηλαδή δεν βρίσκεται σε σοβαρό χρηματοοι-
κονομικό αδιέξοδο), ουσιαστικά εξαρτάται από την πολιτική που εκείνος ακολουθεί.

Υπάρχουν επιχειρηματίες που προτιμούν να δουλεύουν με ξένα κεφάλαια. Άλλω-
στε, το μότο πολλών πετυχημένων επιχειρηματιών είναι ότι «ουδείς πλούτισε με 
δικά του χρήματα». Αυτοί οι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν τα δικά τους κεφάλαια 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κυρίως ως μαξιλάρι, ώστε να αποφεύγουν τους 
κραδασμούς σε περιόδους κρίσης.

Άλλοι επιχειρηματίες είναι πιο συντηρητικοί. Θέλουν να αποφεύγουν όσο μπορούν 
τα ξένα κεφάλαια, για να μην έρθουν σε δύσκολη χρηματοοικονομική θέση από μια 
ατυχία ή κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης.

Και η μια και η άλλη τακτική έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Η 
πρώτη τακτική, της χρησιμοποίησης ξένων κεφαλαίων, είναι πιο ριψοκίνδυνη, σε 
περιόδους όμως οικονομικής ανόδου μπορεί να εκτινάξει τα μερίδια μιας εταιρείας 
στην αγορά και να βοηθήσει σημαντικά την επέκτασή της. Επειδή όμως είναι επιθε-
τική, προϋποθέτει μια περίοδο οικονομικής ανόδου και ταυτόχρονης ευημερίας του 
κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Σε περίπτωση που ενσκήψει 
μια οικονομική κρίση, θα πρέπει οι επιχειρηματίες να πάρουν γρήγορες και οδυ-
νηρές αποφάσεις (πώληση περιουσιακών στοιχείων, κατάργηση ζημιογόνων δρα-
στηριοτήτων, πώληση μη κρίσιμων παγίων της εταιρείας), καθώς πιθανόν να έχουν 
δημιουργήσει ανοίγματα που είναι δύσκολα διαχειρίσιμα. Η χρήση λοιπόν αυτής της 
τακτική συνιστάται σε περιόδους άνθησης της οικονομίας (και πάλι, με φειδώ).

Η συντηρητική τακτική βασίζεται στα ίδια κεφάλαια και στην αυτοχρηματοδότηση 
της επιχείρησης μέσω των κερδών της. Ως τακτική είναι αρκετά ασφαλής, και έχει 
το πλεονέκτημα του «απλώνω τα πόδια μου μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμά 
μου». Συνιστάται η χρήση της από τους επιχειρηματίες, ειδικά σε περιόδους κρίσης.

1.1.1. Το ίδιο κεφάλαιο της επιχείρησης

Με βάση τα όσα είπαμε στην προηγούμενη ενότητα, ίδιο κεφάλαιο μιας ατομικής 
επιχείρησης είναι το κεφάλαιο που εισφέρεται από τον επιχειρηματία, ενώ ίδιο 
κεφάλαιο σε περίπτωση μιας εταιρείας είναι το σύνολο των κεφαλαίων που προ-
σφέρεται από το σύνολο των συνεταίρων. Οι συνεταίροι στην περίπτωση της ομόρ-
ρυθμης εταιρείας λέγονται ομόρρυθμοι εταίροι, στην περίπτωση της ΕΠΕ μεριδιού-
χοι και στην περίπτωση της Α.Ε. μέτοχοι.

Το ίδιο κεφάλαιο της επιχείρησης είναι εκείνο που στηρίζει τη σύστασή της και της 
δίνει τη δυνατότητα να αρχίσει τη δραστηριοποίησή της, ενώ είναι το εχέγγυο επι-
βίωσης της επιχείρησης, σε περίπτωση που υπάρξουν ζημιές εξαιτίας διάφορων 
παραγόντων.

Τι περιλαμβάνει το ίδιο κεφάλαιο; Το συνεισφερθέν μετοχικό ή ατομικό κεφάλαιο, τα 
διάφορα αποθεματικά, την κεφαλαιοποίηση των παρακρατηθέντων κερδών, τις επι-
χορηγήσεις των επενδύσεων της εταιρείας, καθώς και τις αποσβέσεις των παγίων 
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της εταιρείας, όπως και τις διαφορές αναπροσαρμογής των τιμών των ακινήτων της 
εταιρείας.

Το ίδιο κεφάλαιο διακρίνεται στο ιδρυτικό και στο συνεισφερόμενο κεφάλαιο. Το 
ιδρυτικό ίδιο κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το κεφάλαιο που συνεισφέρει στην 
αρχή της ζωής της επιχείρησης ο επιχειρηματίας ή οι συνεταίροι. Η αναλογία συμ-
μετοχής κάθε συνεταίρου στο κεφάλαιο μιας επιχείρησης καθορίζει και το μερί-
διο συμμετοχής του στα κέρδη ή στη διανομή της περιουσίας της επιχείρησης, όταν 
αυτή πάψει να λειτουργεί. Το εκ των υστέρων συνεισφερόμενο ίδιο κεφάλαιο σχη-
ματίζεται από τη συσσώρευση κερδών, λόγω της εμπορικής ή άλλης δραστηριότη-
τας της επιχείρησης, που αποφασίζεται να μην διανεμηθούν στους μετόχους, αλλά 
να παραμείνουν «αποθεματοποιούμενα» και να αυξήσουν το ήδη υπάρχον κεφά-
λαιο, ώστε να εξυπηρετηθούν οι στόχοι της επιχείρησης. Δημιουργούνται έτσι ποσά 
μέσα στο κεφάλαιο, προερχόμενα από τα κέρδη της επιχείρησης, που λέγονται απο-
θεματικά. Η συμβολή των αποθεματικών στη χρηματοοικονομική σταθερότητα μιας 
επιχείρησης είναι ουσιαστική. Ειδικά σε περιπτώσεις εμφάνισης ζημιών, τα αποθε-
ματικά είναι μια πολύ καλή σανίδα σωτηρίας.

Τα αποθεματικά διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα, προαιρετικά και αναγκαστικά, 
φανερά και αφανή.

Τα τακτικά αποθεματικά σχηματίζονται υποχρεωτικά για τις Α.Ε. βάσει του άρθρου 
44 του Ν2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», με ετήσιες κρατήσεις 5% επί των 
καθαρών κερδών της επιχείρησης και μέχρι να συσσωρευτεί ποσό ίσο τουλάχιστον 
με το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Τα τακτικά αποθεματικά πρέπει να φυλάσ-
σονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώ-
σεις έκτακτων ζημιών ή καταστροφών που μπορεί να προκύψουν στη ζωή μιας επι-
χείρησης.

Έκτακτα αποθεματικά μπορούν να σχηματιστούν από τα πραγματοποιηθέντα κέρδη 
μιας επιχείρησης για διάφορες αιτίες. Οι σπουδαιότερες από αυτές μπορεί να είναι 
η επέκταση της επιχείρησης ή κάποια επένδυση, η μείωση των ξένων κεφαλαίων, 
η εξαγορά ιδρυτικών τίτλων, η αντιμετώπιση της υποτίμησης των χρεογράφων μιας 
επιχείρησης, η αντιμετώπιση κάποιας έκτακτης ζημιάς π.χ. από πλημμύρα κλπ.

Προαιρετικά είναι όλα εκείνα τα αποθεματικά που σχηματίζονται με την ελεύθερη 
βούληση της διοίκησης της επιχείρησης ή της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 
και όχι κατόπιν επιταγής του νόμου.

Αντίθετα, αναγκαστικά είναι όλα εκείνα τα αποθεματικά που την παρουσία και τον 
σχηματισμό τους επιβάλλει λεπτομερώς σχετικός νόμος.

Φανερά αποθεματικά είναι εκείνα που εμφανίζονται ξεχωριστά στο παθητικό της 
επιχείρησης με τη χρήση ειδικού λογαριασμού.

Αντίθετα, αφανή είναι όλα εκείνα τα αποθεματικά που δεν εμφανίζονται σε ιδιαίτερο 
κονδύλι στον ισολογισμό της επιχείρησης ή μπορεί και να μην εμφανίζονται καθό-
λου στα λογιστικά της βιβλία, ή να είναι συγκαλυμμένα.
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Ουσιαστικά, με τον σχηματισμό αποθεματικών η επιχείρηση μπορεί να αποκτή-
σει όλα εκείνα τα μέσα που χρειάζεται, είτε πάγια είτε κυκλοφορούντα στοιχεία του 
ενεργητικού, ώστε να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της. Είναι η καλύτερη 
μορφή χρηματοδότησης της επιχείρησης για συντηρητικούς, όπως είπαμε, επιχει-
ρηματίες, γιατί αποφεύγουν τα ξένα κεφάλαια και τους τόκους που συνεπάγονται 
αυτά. Ταυτόχρονα, αυτοί οι επιχειρηματίες μπορούν να εκμεταλλευτούν διάφορες 
ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί για τη δημιουργία τέτοιων 
αποθεματικών.

Αν όμως υπάρχει δυϊσμός στην επιχείρηση, αν δηλαδή άλλοι διοικούν και άλλοι 
έχουν το κεφάλαιο (μέτοχοι), τότε μπορεί οι τελευταίοι να δυσαρεστηθούν από τον 
σχηματισμό αποθεματικών, καθώς η κίνηση αυτή σίγουρα θα μειώσει το ποσό του 
μερίσματος που αναμένουν να λάβουν στο τέλος της χρονιάς. Στη διεθνή βιβλιογρα-
φία υπάρχουν επικρίσεις για αυτό το είδος των μετόχων, που προσδοκά και απαι-
τεί το βραχυπρόθεσμο όφελος (short-termism), ενώ αδιαφορεί για τη μακροχρό-
νια επιβίωση της επιχείρησης, η οποία μόνο μέσα από συσσώρευση κεφαλαίων και 
διενέργεια επενδύσεων μπορεί να εξασφαλιστεί.

Βεβαίως, υπάρχει και ο αντίλογος: Και οι μέτοχοι έχουν βιοποριστικές ή άλλες ανά-
γκες και δεν μπορούν να περιμένουν όλη τους τη ζωή να επιτευχθούν οι στόχοι της 
εταιρείας. Άλλωστε, όπως έχει πει και ο Keynes (ο καλύτερος ίσως οικονομολόγος 
του 20ού αιώνα): «Μακροπρόθεσμα θα είμαστε όλοι νεκροί».

Από την άλλη πλευρά, πολλές επιχειρήσεις επεκτείνονται αδιάκοπα, πολλές φορές 
χωρίς λόγο, δαπανώντας συνεχώς μεγάλα ποσά για επενδύσεις αμφιβόλου απο-
τελεσματικότητας. Βέβαια, όσο χρηματοδοτούνται εσωτερικά, μπορούν να συνεχί-
σουν να το κάνουν αυτό ασταμάτητα και απεριόριστα, κάτι που δεν ισχύει στην περί-
πτωση των ξένων κεφαλαίων.

Η εσωτερική χρηματοδότηση λοιπόν είναι κάθε μορφή χρηματοδότησης που αφορά 
το ίδιο κεφάλαιο της επιχείρησης, τα αποθεματικά και τις αποσβέσεις περιουσια-
κών στοιχείων. Οι μορφές που μπορεί να πάρει η εσωτερική χρηματοδότηση μπο-
ρεί να είναι:

1.  Αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης με νέες εισφορές των παλαιών και νέων 
εταίρων ή μετόχων.

2.  Κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδι-
κασία.

3.  Χρησιμοποίηση των συσσωρευμένων ποσών των αποσβέσεων. Εδώ χρειάζε-
ται να κάνουμε την εξής διευκρίνηση: Ο νόμος και η επιστήμη προβλέπουν την 
δημιουργία αποσβέσεων. Οι αποσβέσεις είναι χρηματικά ποσά που αφαιρούμε 
κάθε χρόνο από την αξία των παγίων βάσει νομοθετικών διατάξεων που προ-
βλέπουν το ποσοστό και τα χρόνια που διενεργείται η απόσβεση. Τα ποσά αυτά 
καλό είναι να συγκεντρώνονται σε ειδικά αποθεματικά, που πρέπει να κατατίθε-
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νται σε ειδικούς λογαριασμούς και να χρησιμοποιούνται όταν τελειώνει τη ζωή 
του το πάγιο.

  Αυτό είναι καλό να γίνεται, διότι χωρίς τα πάγια (π.χ. ένα μεγάλο φορτηγό μπο-
ρεί να κοστίζει πάνω από 80.000 ευρώ, και χωρίς αυτό να σταματά η οικονομική 
ζωή της επιχείρησης, εφόσον σταματούν οι μεταφορές της) είναι πολύ πιθανό η 
επιχείρηση να αντιμετωπίσει προβλήματα στις δραστηριότητές της.

  Τα πάγια όμως προϋποθέτουν μεγάλες ποσότητες χρήματος, που μπορεί να μην 
είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή που εκπνέει η ωφέλιμη ζωή τους. Έτσι, η επιχεί-
ρηση, χωρίς την συσσώρευση των ποσών των αποσβέσεων σε ειδικούς κατα-
θετικούς λογαριασμούς, μπορεί να βρεθεί προ απροόπτου και να χρειαστεί να 
δανειστεί (αν μπορεί) μεγάλα ποσά, για να αντικαταστήσει τα πάγια αυτά.

  Πολλοί επιχειρηματίες δεν έχουν κατανοήσει την έννοια της απόσβεσης, θεω-
ρώντας ότι είναι απλώς ένα λογιστικό τρικ για την εμφάνιση εξόδων και τη μεί-
ωση των φόρων εισοδήματος της εταιρείας τους. Η απόσβεση είναι πολύ χρή-
σιμο εργαλείο, που μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά την επιχείρηση να χρηματο-
δοτήσει εσωτερικά την αγορά νέων παγίων σε αντικατάσταση των παλαιών.

  Επιπρόσθετα με τη μακρόχρονη αποταμίευση των ποσών των παγίων που απο-
σβένονται, χρειάζονται σαφώς λιγότερα χρηματικά ποσά για την ανάκτηση του 
παγίου, λόγω και των τόκων που απολαμβάνουν τα κεφάλαια της επιχείρησης.

4.  Δάνειο των επιχειρηματιών προς την επιχείρηση, προκειμένου να αποφύγουν οι 
επιχειρηματίες τον τραπεζικό δανεισμό. Η λύση αυτή όμως έχει και έξοδα, π.χ. 
την καταβολή φόρων, όπως το χαρτόσημο.

5.  Πώληση περιουσιακών στοιχείων, που πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περι-
πτώσεις αδιεξόδου ή εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία δεν εξυπηρετούν πλέον 
τους στόχους της επιχείρησης.

6.  Μετοχοποίηση των χρεών. Αυτή η μέθοδος έχει εφαρμοστεί πολλές φορές. Αν 
η επιχείρηση χρωστάει ένα ποσό, μπορεί, έπειτα από συμφωνία με τον δανει-
στή, να εκδώσει ισόποσης αξίας μετοχές και να μετατρέψει τον δανειστή σε νέο 
μέτοχο της εταιρείας. Γι’ αυτό τον λόγο υπάρχουν και τα ομολογιακά δάνεια με 
δικαίωμα/επιλογή προαίρεσης (Option) μετατροπής σε μετοχές της εταιρείας. 

  Πολλές τράπεζες έχουν γίνει μέτοχοι των εταιρειών που έχουν δανείσει, για να 
λύσουν πολλές φορές τον γόρδιο δεσμό σημαντικών δανειοδοτήσεών τους στις 
εταιρείες. Με τη μέθοδο αυτή εκλέγουν μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της εται-
ρείας και επηρεάζουν την πολιτική της προς την κατεύθυνση που επιθυμούν, με 
κύριο στόχο να πάρουν τα χρήματά τους πίσω μέσω των κερδών.

7.  Διαφορές αναπροσαρμογής. Αυτές είναι ένας ειδικός αποθεματικός λογαρια-
σμός, που προκύπτει όταν ο υπουργός Οικονομικών ανεβάζει τις αντικειμενι-
κές τιμές των ακινήτων όλης της χώρας. Αν η επιχείρηση έχει ιδιόκτητα ακίνητα, 
η υποχρεωτική άνοδος της αξίας τους στο ενεργητικό ουσιαστικά οδηγεί στην 
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δημιουργία ενός λογαριασμού που ονομάζεται «διαφορές αναπροσαρμογής» 
μέσα στο ίδιο κεφάλαιο της επιχείρησης, και ο οποίος περιλαμβάνει τη διαφορά 
μεταξύ παλαιάς και νέας αντικειμενικής αξίας των ακινήτων της επιχείρησης. 
Ο λογαριασμός αυτός, παρότι δεν αποτελεί κλασική μορφή εσωτερικής χρημα-
τοδότησης, είναι χρήσιμος στην περίπτωση της υποθήκευσης των κτιρίων της 
επιχείρησης για την έλευση δανειακών κεφαλαίων σε αυτήν, επειδή έτσι τα κτί-
ρια της επιχείρησης παρουσιάζονται με αυξημένη αξία. Επίσης, είναι χρήσιμος 
για να βελτιώσει την αναλογία ιδίων προς ξένα κεφάλαια, κι έτσι να διευκολύνει 
την παροχή δανείων στην επιχείρηση από τους διάφορους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς. 

Τα πλεονεκτήματα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων είναι τα εξής:

1.  Δεν υπάρχει ανάγκη άμεσης τουλάχιστον επιστροφής/αποπληρωμής των ιδίων 
κεφαλαίων στον επιχειρηματία.

2.  Υπάρχει μεγάλη ευελιξία, αφού ο επιχειρηματίας είναι απολύτως ελεύθερος για 
το πότε, πόσα και πού θα επενδύσει.

3.  Εφόσον η επιχείρηση, ως προς τα ίδια κεφάλαια, έχει καθαρό ποσοστό κερδών 
μεγαλύτερο του τρέχοντος επιτοκίου των τραπεζικών καταθέσεων, ο επιχειρη-
ματίας απολαμβάνει μεγαλύτερη απόδοση για τα χρήματά του απ’ ό,τι αν τα είχε 
σε τραπεζικό λογαριασμό. Αν απολαμβάνει σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από 
το τρέχον επιτόκιο, τότε ο επιχειρηματίας έχει κάνει μια πολύ επιτυχημένη επέν-
δυση.

4.  Ο επιχειρηματίας δεν πληρώνει τραπεζικούς τόκους για τη χρήση των κεφα-
λαίων αυτών.

Τα μειονεκτήματα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων είναι τα εξής:

1.  Ο επιχειρηματίας δεσμεύει προσωπικά κεφάλαια με κίνδυνο, αν η επιχείρηση 
δεν πάει καλά, να τα χάσει.

2.  Συνήθως, τα χρήματα του επιχειρηματία είναι περιορισμένα και χρειάζονται ενί-
σχυση από τραπεζικά ή άλλα ξένα κεφάλαια.

3.  Αν ο επιχειρηματίας έχει για πολλά χρόνια μια απόδοση κεφαλαίων κάτω από το 
επιτόκιο της τράπεζας, τότε είναι εγκλωβισμένος σε μια κακή επένδυση.

4.  Ο επιχειρηματίας χάνει τραπεζικούς τόκους από τη χρήση των κεφαλαίων 
αυτών στην επιχείρησή του.

Μια άτυπη μορφή χρηματοδότησης, που ενισχύει τα ίδια κεφάλαια του επιχειρημα-
τία για μικρό συνήθως χρονικό διάστημα, είναι και κεφάλαια που προέρχονται από 
την οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους που αποτελούν τον περίγυρο του 
επιχειρηματία.

Τα κεφάλαια αυτά, ειδικά στην ελληνική επαρχία, αποτελούν μια άτυπη εσωτερική 
χρηματοδότηση, που είναι όμως πολύ σημαντική και πολλές φορές λειτουργεί σαν 
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αμορτισέρ για μια επιχείρηση. Οι οικονομίες της συζύγου, το εφάπαξ του παππού, το 
κομπόδεμα της θείας είναι για πολλούς επιχειρηματίες διαθέσιμα για να αυξήσουν 
τα ίδια κεφάλαιά τους, συνήθως άτοκα.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των κεφαλαίων αυτών είναι ότι η χρήση τους είναι 
άμεση και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι συγγενείς και οι φίλοι δεν έχουν 
συνήθως αντιρρήσεις για τη χρήση των χρημάτων και δεν ζητούν επιχειρηματικό 
σχέδιο, όπως οι τράπεζες. Ουσιαστικά, ο επιχειρηματίας αυξάνει το χρησιμοποιού-
μενο ίδιο κεφάλαιό του χωρίς να αυξήσει τα ξένα κεφάλαια της επιχείρησης.

Τα μειονεκτήματα της χρήσης συγγενικών ή φιλικών κεφαλαίων είναι ότι συνιστούν 
συνήθως μια βραχυπρόθεσμη διευκόλυνση και δεν υπάρχει σύμβαση που να κατο-
χυρώνει τους ανθρώπους αυτούς από τις αυθαιρεσίες στις οποίες μπορεί να προ-
βεί ο επιχειρηματίας.

Τέλος, οι κρατικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις είναι μια πολύ δια-
δεδομένη μορφή αύξησης των διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης. Προ-
έρχονται είτε από το ελληνικό κράτος είτε από προγράμματα της Ε.Ε. Και στις δύο 
περιπτώσεις, στόχος είναι να δοθούν κίνητρα για την αύξηση των επενδύσεων και 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, με συγκεκριμένα κριτήρια.

Τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι είτε δημογραφικά (π.χ. νεανική επιχειρηματικό-
τητα, γυναικεία επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικότητα ανέργων, μειονοτήτων, 
νέων επιστημόνων και άλλων ειδικών ομάδων), είτε κλαδικά (επιδότηση εξαγω-
γικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
επιδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων), είτε χωροταξικά (επενδύσεις που γίνο-
νται σε παραμεθόριες περιοχές, επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε νησιά, σε 
υποβαθμισμένες περιοχές κλπ.).

Τα πλεονεκτήματα των επιδοτήσεων είναι ότι το χρηματοοικονομικό κόστος χρη-
ματοδότησης είναι μικρό, οι επιχειρηματίες συνήθως δεν είναι υποχρεωμένοι να 
επιστρέψουν τα κεφάλαια, και τα ίδια κεφάλαιά τους αυξάνονται χωρίς να βάλουν 
πολλά δικά τους κεφάλαια.

Τα μειονεκτήματα των επιδοτήσεων αφορούν τις πολλές και εξειδικευμένες γραφει-
οκρατικές απαιτήσεις για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης μέσω των προγραμ-
μάτων αυτών, το συμβουλευτικό κόστος της πρόσληψης ειδικών για την πετυχη-
μένη συμπλήρωση του φακέλου επιδότησης, την υποχρεωτική πρόσληψη εργαζο-
μένων, ανάλογα με το πρόγραμμα, και την υποχρέωση να μείνει ενεργή η επιχεί-
ρηση για αρκετά χρόνια, αφού οι επιχειρηματίες πάρουν την επιδότηση.

Εν κατακλείδι, ο επιχειρηματίας δεν πρέπει να ξεχνάει κάποιους κανόνες, για να 
χρηματοδοτήσει με συνέπεια από δικά του κεφάλαια την επιχείρησή του:

1.  Η αφθονία των προσωπικών κεφαλαίων του επιχειρηματία δεν σημαίνει ότι 
αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναποτελεσματικά ή να μην αποδίδουν 
ικανοποιητικά για τον επιχειρηματία. Συνήθως, το πολύ είναι και καταστροφικό. 
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Δεν χρειάζονται υπερβολικά κεφάλαια, όταν μια επιχείρηση μπορεί να στηθεί με 
λιγότερα.

  Πολλές φορές, εξαιρετικά ακριβές επενδύσεις έχουν αποτύχει, λόγω και της 
αναντιστοιχίας των μεγαλεπήβολων σχεδίων του επιχειρηματία και των πραγ-
ματικών αναγκών της αγοράς. Προτιμήστε με το πλεονάζον κεφάλαιό σας να 
στήσετε δύο είδη επιχειρήσεων ή να τοκίσετε ένα μέρος των κεφαλαίων αυτών 
στην τράπεζα, παρά να το παρακάνετε σε μια επένδυση. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι οι 
επενδύσεις στις επιχειρήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια μέρους ή όλων 
των ιδίων κεφαλαίων του επιχειρηματία.

2.  Η έλλειψη προσωπικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 
είναι μειονέκτημα για κάποιον που αρχίζει τώρα (ειδικά μέσα σε περίοδο κρί-
σης) την επιχειρηματική δραστηριότητά του. Προτιμήστε να περιμένετε λίγο, 
ώστε να μαζέψετε κι άλλα προσωπικά κεφάλαια δουλεύοντας ως μισθωτός, 
παρά να διακινδυνεύσετε αρχίζοντας με πολλά δανειακά κεφάλαια. Κάντε μια 
έρευνα αγοράς για το πόσα κατά μέσο όρο ίδια κεφάλαια χρειάζονται για τον 
τύπο της επιχείρησης που θέλετε να ανοίξετε. Ρωτήστε και την τράπεζα με την 
οποία θέλετε να συνεργαστείτε, ποιο ποσό ιδίων κεφαλαίων κρίνει ως απαραί-
τητο για να αρχίσει κανείς σε αυτή την επιχείρηση.

1.2. Τραπεζική χρηματοδότηση

Πολλές φορές, οι επιχειρήσεις χρειάζονται επιπρόσθετα κεφάλαια από αυτά που 
μπορούν να τους προσφέρουν οι ιδιοκτήτες ή οι μέτοχοί τους. Προκειμένου να πετύ-
χουν μεγαλύτερες πωλήσεις και να επεκταθούν σε νέες αγορές, απαιτείται διαθε-
σιμότητα κεφαλαίων, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να κάνουν πιστώσεις στους 
πελάτες τους ή να διατηρούν αποθέματα προϊόντων και εμπορευμάτων. Έτσι, σε 
περίπτωση που το κεφάλαιο κίνησής τους δεν επαρκεί, χρειάζεται να καταφύγουν 
στην τραπεζική χρηματοδότηση.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία τους, να 
αυξήσουν την καινοτομικότητά τους, να επενδύσουν, ουσιαστικά, στη μακροπρόθε-
σμη ανάπτυξή τους. Για να το πετύχουν αυτό, χρειάζονται ακριβό μηχανολογικό εξο-
πλισμό, μεταφορικά μέσα, νέα κτίρια και αποθήκες, έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη. 
Οι δαπάνες αυτές, παρότι είναι πιθανό να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη ανά-
πτυξη, χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν, αλλά απαιτούν χρηματοδότηση άμεσα. 
Αν τα κεφάλαια δεν επαρκούν, οι επιχειρήσεις, και σε αυτή την περίπτωση, χρειάζε-
ται να καταφύγουν σε τραπεζικό δανεισμό.

Ποιες είναι οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται πρόθυμα από τις τράπεζες; Εκεί-
νες που πληρούν το τρίπτυχο κερδοφορία-ασφάλεια-ρευστότητα. Οι τράπεζες θεω-
ρούν ιδιαίτερα κερδοφόρα τα βραχυπρόθεσμα δάνεια και γι’ αυτό διαθέτουν πάρα 
πολλά είδη από τα δάνεια αυτά.
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1.2.1. Τραπεζική χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης

Σκοπός αυτής της μορφής τραπεζικής χρηματοδότησης είναι η παροχή κεφαλαίων 
στην επιχείρηση, που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των στοιχείων του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού της. Ανάλογα με τη διάρκεια, τα περιουσιακά στοι-
χεία που χρηματοδοτούνται με τα κεφάλαια αυτά, και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις 
προς τις τράπεζες, αυτή η μορφή χρηματοδότησης μπορεί να διακριθεί στην εφά-
παξ χρηματοδότηση, στο κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, μέσω ανοι-
κτού αλληλόχρεου λογαριασμού, στο όριο υπεραναλήψεων (Overdraft), στη χρημα-
τοδότηση εγγυημένη με αξιόγραφα, στην προεξόφληση αξιογράφων και στα δάνεια 
για εξαγωγές.

Εφαρμογή

Έχετε κάνει ποτέ αίτηση σε τράπεζα, για να σας χορηγηθεί κεφάλαιο κίνησης;

1.2.1.1. Εφάπαξ τραπεζική χρηματοδότηση

Αυτή η μορφή χρηματοδότησης συναντάται πολύ συχνά, ιδιαίτερα στις ελληνικές 
επιχειρήσεις. Είναι δάνεια που παρέχουν οι τράπεζες με περίοδο αποπληρωμής 
συνήθως μέχρι ένα έτος, και λαμβάνονται συνήθως για να καλύψουν έκτακτες και 
βραχυπρόθεσμες ανάγκες της επιχείρησης. Γι’ αυτό η επιχείρηση πρέπει να προ-
γραμματίζει την πληρωμή τους μέσω των ταμιακών της διαθεσίμων εντός του χρό-
νου αποπληρωμής τους.

Πολλές τέτοιες αιτήσεις για εφάπαξ χρηματοδότηση προβληματίζουν τις τράπεζες 
για την ορθή διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων της εταιρείας, και παρέχονται με 
φειδώ. Το κακό είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αρκετά συχνά 
τέτοια δάνεια, διότι πολλοί επιχειρηματίες δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά με τον 
προγραμματισμό των βραχυπρόθεσμων αναγκών τους σε χρηματικά διαθέσιμα.

1.2.1.2.  Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα μέσω ανοικτού αλ-
ληλόχρεου λογαριασμού

Πρόκειται για μια μορφή χρηματοδότησης που περιλαμβάνει πιο στενή σχέση 
μεταξύ τράπεζας και επιχείρησης. Η μορφή αυτή χρηματοδότησης καλύπτει συνή-
θως διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης για κεφάλαιο κίνησης, οι οποίες πηγάζουν 
από τη φύση του παραγωγικού και συναλλακτικού κυκλώματος της επιχείρησης. 
Πώς λειτουργεί αυτή η μορφή χρηματοδότησης;

Μετά την εξέταση των απαραίτητων οικονομικών καταστάσεων και των λοιπών 
δικαιολογητικών εκ μέρους της τράπεζας, ο πελάτης ουσιαστικά συμφωνεί σε ένα 
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όριο (πλαφόν – από το γαλλικό «plafond») με την τράπεζα, μέχρι το οποίο μπορεί να 
κάνει σταδιακές αναλήψεις, για να καλύψει τις ανάγκες του. Τα ποσά αυτά τα επι-
στρέφει στη συνέχεια, ανάλογα με τις δυνατότητές του. Μπορεί όμως και να μην τα 
επιστρέψει, και να πληρώνει απλώς τους τόκους κάθε χρόνο. Πρόκειται ουσιαστικά 
για έναν λογαριασμό αυξομειούμενου υπολοίπου.

Τα δάνεια αυτά παρέχονται συνήθως για ένα έτος, μετά το οποίο η τράπεζα επανε-
ξετάζει την πιστοληπτική κατάσταση του πελάτη, τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, 
όπως και τη σκοπιμότητα της χρηματοδότησης, προκειμένου να συνεχίσει και να 
ανανεώσει το δάνειο για τον πελάτη της. Εφόσον όμως τα στοιχεία από τις λογιστι-
κές καταστάσεις του πελάτη της δεν είναι ενθαρρυντικά, τότε μπορεί, για να εξασφα-
λίσει τη χορήγησή της, να απαιτήσει την αποπληρωμή όλου του ποσού ή την παροχή 
εξασφαλίσεων εκ μέρους του πελάτη.

Αυτού του είδους η χρηματοδότηση είναι πολύ δημοφιλής στους Έλληνες επιχειρη-
ματίες και στις ελληνικές τράπεζες, καθώς αποτελούν την πλειοψηφία των χρημα-
τοδοτήσεων στα κεφάλαια κίνησης. Ο λόγος της ελκυστικότητας αυτού του είδους 
των χρηματοδοτήσεων είναι ότι, παρότι είναι βραχυπρόθεσμες, μπορούν να απο-
κτήσουν μόνιμο χαρακτήρα και να παραμείνουν ως μόνιμο κεφάλαιο κίνησης στην 
επιχείρηση για πολλά χρόνια. Μάλιστα, εφόσον η επιχείρηση δουλεύει με υψηλά 
ποσοστά κέρδους που υπερβαίνουν κατά πολύ το επιτόκιο της τραπεζικής χρημα-
τοδότησης, τη συμφέρει να έχει στη διάθεσή της μια τέτοια χρηματοδότηση για την 
επέκτασή της, καθώς ουσιαστικά κερδίζει χωρίς να βάζει χρήματα. Επιπλέον, έχει 
φορολογική έκπτωση για όλο το ποσό των τόκων που πληρώνει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τράπεζες μπορούν να μειώσουν αιφνιδιαστικά το πλαφόν, 
καλώντας τον πελάτη να προσκομίσει τη διαφορά (αν και αυτό το κάνουν σπάνια 
χωρίς σοβαρό λόγο). Οι επιχειρηματίες που παίρνουν αυτού του είδους τα δάνεια 
πρέπει να προσέχουν, ώστε η παρεχόμενη τραπεζική χρηματοδότηση να μην κατα-
σπαταλάται σε μη παραγωγικές δραστηριότητες ή να χρησιμοποιείται παράνομα, για 
σκοπούς ιδιωτικούς (δικούς τους ή της οικογένειάς τους).

Θα πρέπει επίσης να προσέχουν να παίρνουν τα κεφάλαια εκείνα που είναι απολύ-
τως απαραίτητα για τη λειτουργία και επέκταση της επιχείρησής τους, και όχι να εξα-
ντλούν σώνει και καλά το πλαφόν που τους έδωσαν οι τράπεζες, καθώς αυτό τους 
οδηγεί πολλές φορές σε αδικαιολόγητες σπατάλες και στον πειρασμό να χρησιμο-
ποιήσουν το τραπεζικό όριο για δικές τους, ουσιαστικά καταναλωτικές, δαπάνες. 

Θα πρέπει να τονίσουμε, ακόμη μια φορά, ότι ο επιχειρηματίας πρέπει να ξεχωρί-
ζει την περιουσία και τη ρευστότητα της επιχείρησης από την ιδιωτική του περιου-
σία και ρευστότητα. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, θα πρέπει να είναι φειδωλός και 
να αρκείται σε έναν συντηρητικό για το μέγεθος της επιχείρησής του μισθό, που να 
καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες αυτού και της οικογένειάς του.

Μόνο στο τέλος της χρήσης, όταν μπορέσει να υπολογίσει τα κέρδη του, αφού βάλει 
στην άκρη ποσά για αποθεματικά, αποσβέσεις, φόρους, νέες επενδύσεις κλπ. θα 
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πρέπει να χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο των κερδών για τις δικές του επιπρόσθετες 
καταναλωτικές ανάγκες. Και ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει δανειακά κεφά-
λαια της επιχείρησης για να καλύψει δικά του προσωπικά ή άλλα, άσχετα με την επι-
χείρηση έξοδα.

1.2.1.3. Όριο υπεραναλήψεων (Overdraft)

Αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης μοιάζει με τον προηγούμενο, αν και τηρείται λογι-
στικά μέσω λογαριασμού κατάθεσης. Ουσιαστικά, πρόκειται για την εφαρμογή της 
μεθόδου των υπεραναλήψεων, της δημιουργίας δηλαδή χρεωστικού υπολοίπου σε 
λογαριασμούς καταθέσεων όψεως επιχειρήσεων. Η μορφή αυτή χρηματοδότησης 
είναι πολύ συνηθισμένη στην Αγγλία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, τη Σουηδία και την 
Ολλανδία.

Εδώ, η εξόφληση του δανείου δεν γίνεται με μια εκ των προτέρων καθορισμένη 
δόση, αλλά ανάλογα με τη δυνατότητα του πελάτη να εξοφλήσει την υποχρέωση. Η 
τράπεζα παρέχει βιβλιάριο επιταγών στον πελάτη-επιχειρηματία, με το οποίο εκεί-
νος μπορεί να προγραμματίσει τις πληρωμές του. Επίσης, η τράπεζα θέτει ένα όριο 
πάνω από το οποίο δεν μπορεί ουσιαστικά να γίνει υπερανάληψη.

Η τράπεζα παρακολουθεί στενά τον λογαριασμό, ώστε να μην σημειωθεί υπέρβαση 
του ορίου υπεραναλήψεων. Η μορφή αυτή χρηματοδότησης έχει αρχίσει να ευδο-
κιμεί και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ιδίως ανάμεσα στους ελεύθερους επαγ-
γελματίες.

1.2.1.4. Χρηματοδότηση με εγγύηση αξιόγραφα ή με έκδοση επιταγών

Ο επιχειρηματίας λαμβάνει χρηματοδότηση (δάνειο) από την τράπεζα έναντι εμπο-
ρικών αξιογράφων που προσκομίζει σε αυτήν (συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιτα-
γές κλπ.). 

Συναλλαγματική είναι το έγγραφο που εκδίδει αυτός που έχει μια χρηματική απαί-
τηση (εκδότης) και δίνει με αυτό εντολή στον οφειλέτη (αποδέκτη) να πληρώσει σε 
αυτόν τον ίδιο ή σε διαταγή του, σε ορισμένο τόπο και χρόνο, το ποσό που αναγρά-
φεται στον τίτλο.

Γραμμάτιο είναι το έγγραφο που εκδίδεται από τον οφειλέτη, ο οποίος δίνει την υπό-
σχεση ότι θα πληρώσει στον δανειστή του ή σε διαταγή του, στον οριζόμενο χρόνο 
και τόπο, το ποσό που αναγράφεται στον τίτλο.

Η επιταγή είναι έγγραφο, συντεταγμένο σύμφωνα με ορισμένο από τον νόμο τύπο, 
με το οποίο κάποιο πρόσωπο (εκδότης), δίνει την εντολή στην τράπεζα (πληρωτή), 
όπως καταβάλει, με την εμφάνιση του εγγράφου αυτού, ορισμένο χρηματικό ποσό 
(συνήθως από τον λογαριασμό του σ’ αυτήν) στο διά του ιδίου του εγγράφου νομιμο-
ποιούμενο πρόσωπο προς είσπραξη (κομιστή).
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Τόσο η συναλλαγματική όσο και το γραμμάτιο και η επιταγή μεταβιβάζονται από τον 
κομιστή σε άλλο πρόσωπο με οπισθογράφηση στο πίσω μέρος του εγγράφου.

Η τράπεζα προεξοφλεί τα αξιόγραφα, αφού παρακρατά ένα περιθώριο που συνή-
θως κυμαίνεται γύρω στο 15%. Το ύψος του περιθωρίου μπορεί να μεταβληθεί και 
εξαρτάται από τη φερεγγυότητα του επιχειρηματία, από το αν έχουν διαμαρτυρηθεί 
στο παρελθόν αξιόγραφα των πελατών του, όπως και από τον χρόνο που λήγουν τα 
αξιόγραφα, προκειμένου να υπολογιστούν και να καλυφθούν οι τόκοι και τα έξοδα 
των αξιογράφων αυτών. 

Επίσης, η τράπεζα εξετάζει κατά πόσο τα αξιόγραφα αυτά αποτελούν προϊόντα εμπο-
ρικής συναλλαγής και όχι διευκόλυνσης με σκοπό τη χρηματοδότηση της επιχείρη-
σης. Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να διασταυρώνονται τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης, 
και το είδος της συναλλαγής θα πρέπει να δικαιολογείται από τη φύση της εργασίας 
των δύο επιχειρήσεων. 

Υπάρχει, για παράδειγμα, η λεγόμενη «επιταγή ευκολίας», που εκδίδεται χωρίς 
να υπάρχει καμιά έννομη σχέση μεταξύ εκδότη και λήπτη που να δικαιολογεί την 
έκδοσή της, ενώ, κατά την πρόθεση και των δύο, η έκδοση αυτής της επιταγής απο-
βλέπει στην απόκτηση πίστωσης έναντι τρίτων προσώπων. Η επιταγή ευκολίας 
εκδίδεται μόνο και μόνο για να φανεί ο επιχειρηματίας φερέγγυος προς την τρά-
πεζα και να δανειστεί το ποσό που αντιστοιχεί στην προεξόφλησή της. Σε κάθε περί-
πτωση, αυτού του είδους η συναλλαγή θα πρέπει να αποφεύγεται. 

Οι επιταγές ευκολίας είναι παράνομες, ενώ στην ουσία αποτελούν ριψοκίνδυνες 
συναλλαγές για την αξιοπιστία και φερεγγυότητα της επιχείρησης. Επίσης, θα πρέπει 
να αποφεύγονται και οι λευκές επιταγές μεταξύ επιχειρηματιών. Λευκή επιταγή είναι 
εκείνη από την οποία λείπουν ένα ή περισσότερα στοιχεία (τόπος έκδοσης, ποσό, 
ημερομηνία έκδοσης κλπ.) και είναι ατελής ως προς αυτά κατά την έκδοσή της, η 
οποία όμως, κατά συμφωνία των ενδιαφερόμενων μερών, μπορεί να συμπληρω-
θεί εκ των υστέρων από τον λήπτη ή τον κομιστή. Πολλές φορές, οι διευκολύνσεις 
αυτές οδηγούν σε μεγάλα προβλήματα τους επιχειρηματίες που τις χρησιμοποιούν.

Εφόσον κάποιο αξιόγραφο δεν πληρωθεί, η τράπεζα το επιστρέφει στην επιχείρηση 
και ζητάει την επιστροφή των χρημάτων, όπως και τους τόκους και τα έξοδα που 
αφορούν αυτό το αξιόγραφο. Με αυτό τον τρόπο χρηματοδότησης ο επιχειρηματίας 
μπορεί να προεισπράξει ποσά που του οφείλονται και να διευκολύνει τη χρηματο-
δότηση της επιχείρησής του.

1.2.1.5. Προεξόφληση αξιογράφων

Ο επιχειρηματίας μεταβιβάζει στην τράπεζα αξιόγραφα που έχει στην κατοχή του και 
εισπράττει το ποσό της αξίας τους μειωμένο κατά τους τόκους και τις προμήθειες 
της τράπεζας, που υπολογίζονται πάντα σε σχέση με τον χρόνο πληρωμής τους. Η 
διαφορά με τη χρηματοδότηση που έχει ως εγγύηση αξιόγραφα είναι ότι υπολογίζε-
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ται από πριν το ακριβές ποσό των τόκων και των εξόδων και γίνεται προκαταβολική 
παρακράτησή τους, ενώ στη χρηματοδότηση με εγγύηση αξιόγραφα η εκκαθάριση 
του λογαριασμού γίνεται στο τέλος της χρηματοδοτικής διαδικασίας. Αυτό συνιστά 
σοβαρό πλεονέκτημα υπέρ της προηγούμενης μεθόδου, επειδή απλοποιείται πάρα 
πολύ η διαδικασία υπολογισμού της χορήγησης.

1.2.1.6. Δάνειο με ενέχυρο εμπορεύματα

Είναι μια μορφή χορήγησης που δεν προτιμάται από τις τράπεζες, καθώς ο κίνδυ-
νος τεχνολογικής ή άλλης απαξίωσης των εμπορευμάτων, ή απομείωσης της αξίας 
τους λόγω διάφορων δυσμενών γεγονότων (π.χ. πλημμύρες), είναι αρκετά μεγάλος.

Σύμφωνα με αυτό τον τύπο χρηματοδότησης, ο επιχειρηματίας δανειοδοτείται με 
ένα ποσόκατά πολύ κατώτερο του συνόλου των εμπορευμάτων που ενεχυριάζει. 
Τα προϊόντα, τα εμπορεύματα ή οι πρώτες ύλες που ενεχυριάζονται θα πρέπει να 
είναι ελεύθερα οποιουδήποτε άλλου βάρους ή διεκδίκησης, να είναι αγαθά που να 
μπορούν να πωληθούν εύκολα, για να καλύψουν ανάγκες των καταναλωτών ή των 
επιχειρήσεων, και να μπορούν να ασφαλιστούν, να φυλαχτούν και να συντηρηθούν 
έως ότου εισπράξει η τράπεζα τα τοκοχρεολύσιά της.

Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας δεν πληρώσει την οφειλή του, τα εμπορεύματα, 
που δίνονται συνήθως στις Γενικές Αποθήκες για φύλαξη, βγαίνουν σε πλειστηρι-
ασμό, για να εισπραχθούν τα χρήματα που αντιστοιχούν στις υποχρεώσεις του επι-
χειρηματία.

1.2.1.7. Δάνεια για εξαγωγές

Οι επιχειρηματίες που εξάγουν συνιστούν ξεχωριστή κατηγορία πελατών για τις τρά-
πεζες και τις βραχυπρόθεσμες χορηγήσεις. Όταν ο επιχειρηματίας έχει κλείσει μια 
σύμβαση εξαγωγής και έχουν αποσταλεί με φαξ ή e-mail οι παραγγελίες από το 
εξωτερικό, πηγαίνει στην τράπεζα με τα σχετικά έγγραφα και χρηματοδοτείται συνή-
θως για το 70-80% της παραγγελίας. Να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση αυτή δίνε-
ται συνήθως χωρίς κάποια εξασφάλιση υπέρ της τράπεζας, κάτι που συνιστά κίν-
δυνο γι’ αυτήν, αφού η παραγγελία πολλές φορές και για διάφορους λόγους μπο-
ρεί να ακυρωθεί.

Πιο ασφαλής είναι η τραπεζική χρηματοδότηση όταν δίνεται με ενέχυρο φορτωτικά 
έγγραφα, οπότε και το ύψος της φτάνει το 80-90% της αξίας που γράφουν αυτά τα 
έγγραφα. Στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας έχει συμφωνήσει να πληρωθεί με 
προθεσμιακό διακανονισμό, η τράπεζα συνήθως απαιτεί την προσκόμιση εγγυητι-
κής επιστολής τραπέζης εκ μέρους της εισαγωγικής επιχείρησης του εξωτερικού.

Τα εξαγωγικά δάνεια είναι μια κατηγορία «επικίνδυνων» δανείων. Οι κίνδυνοι παρα-
μονεύουν σε πολλά σημεία της συναλλαγής αυτής. Η ικανότητα του εξαγωγέα να 
ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις που θέτει ο εισαγωγέας, η φερεγγυότητα και η αξι-
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οπιστία του εισαγωγέα, η οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας στην οποία 
εισάγονται τα εμπορεύματα του επιχειρηματία, αποτελούν μερικά από τα σημεία της 
συναλλαγής που προσέχει η τράπεζα, ώστε να διασφαλίσει τις χορηγήσεις της.

1.2.2.  Τραπεζική χρηματοδότηση για επενδυτικά σχέδια και πάγια στοι-
χεία του ενεργητικού

Οι επιχειρήσεις, για να επιβιώσουν, δεχόμενες ολοένα και μεγαλύτερο ανταγωνι-
σμό, πιέζονται να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογικές καινοτομίες του κλάδου τους, 
να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική τους διαδικασία και να μειώσουν το κόστος 
μέσω της ανανέωσης των πάγιων στοιχείων τους. Η προαναφερθείσα διαδικασία 
έχει συνήθως πολύ μεγάλο κόστος, το οποίο δεν μπορεί να αποσβεστεί μέσα σε ένα 
έτος, αλλά κατανέμεται σε πολλά έτη, τόσα όσα κατά κανόνα παραμένουν τα πάγια 
αυτά στην επιχείρηση.

Εφόσον δεν υπάρχουν συσσωρευμένα κέρδη για την πραγματοποίηση των επεν-
δύσεων αυτών, η επιχείρηση μπορεί να προσφύγει σε τραπεζική χρηματοδότηση. 
Συνήθως οι τράπεζες χορηγούν μέχρι το 70-80% του συνολικού ποσού της επένδυ-
σης και το υπόλοιπο συμπληρώνεται με ίδια κεφάλαια από την επιχείρηση.

Οι επενδύσεις όμως αυτές περιλαμβάνουν κατά κανόνα και αύξηση των εξόδων 
(συντήρησης, αναλώσιμων, καυσίμων κλπ.) και, ως εκ τούτου, σημαντική αύξηση 
του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης. Έτσι, η επιχείρηση, εφόσον δεν διαθέτει 
αρκετά κεφάλαια για να συμπληρώσει το κεφάλαιο κίνησής της, θα πρέπει να ζητή-
σει ταυτόχρονα και βραχυπρόθεσμο δάνειο.

Η τράπεζα, κατά την αξιολόγηση του αιτήματος της επιχείρησης για μακροπρόθεσμο 
δανεισμό προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα επενδυτικά της προγράμματα, δίνει 
βάρος στον σκοπό της επένδυσης που προτείνει η επιχείρηση, στο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης της επένδυσης αυτής, στις απαραίτητες εξασφαλίσεις της χορήγησής 
της και στο κατά πόσο αναμένεται να αυξηθούν οι πωλήσεις και τα κέρδη της επι-
χείρησης, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Επενδυτικοί σκοποί που είναι ελκυστικοί για τις τράπεζες μπορεί να είναι η δημι-
ουργία ενός νέου καταστήματος ή εργοστασίου, η αύξηση της παραγωγικής δυνα-
μικότητας της επιχείρησης (π.χ. μια νέα γραμμή παραγωγής), η εξοικονόμηση ενέρ-
γειας (π.χ. φωτοβολταϊκά), η μείωση του κόστους παραγωγής (π.χ. νέα μηχανήματα 
πιο αποδοτικά), η παραγωγή ενός νέου, ελπιδοφόρου, προϊόντος σε νέα γραμμή 
παραγωγής, η δημιουργία μιας αλυσίδας εμπορικών καταστημάτων κλπ.

Στο χρονοδιάγραμμα της επένδυσης, η επιχείρηση αναφέρει πότε σκοπεύει να αρχί-
σει την όλη διαδικασία της επένδυσης, πότε θα αρχίσουν και πότε θα τελειώσουν 
τα επιμέρους έργα, και πότε θα αποπερατωθεί η επένδυση. Η τράπεζα, με το επιτε-
λείο που διαθέτει, ελέγχει συνήθως αν το κόστος που προτείνεται για όλες τις διαδι-
κασίες που οδηγούν στην αποπεράτωση της επένδυσης είναι λογικό και μέσα στα 
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όρια και στις τιμές που δίνει η αγορά. Επειδή η τραπεζική χρηματοδότηση βασίζεται 
στην πίστη ότι ο επιχειρηματίας είναι φερέγγυος και συναλλάσσεται καλή τη πίστει 
με την τράπεζα, καλό είναι να αποφεύγονται οι οποιεσδήποτε υπερτιμολογήσεις, οι 
οποίες, όταν εντοπίζονταν στο παρελθόν από τις τράπεζες, οδηγούσαν πολλές φορές 
στην απόρριψη των αιτημάτων χρηματοδότησης, καθώς η εμπιστοσύνη μεταξύ τρά-
πεζας και επιχειρηματία χανόταν.

Ως εξασφαλίσεις για τα συνήθως μεγάλα ποσά που δανείζονται οι επιχειρήσεις για 
τις επενδύσεις αυτές, οι τράπεζες, εκτός από την παρακράτηση της κυριότητας των 
παγίων, μπορεί να ζητήσουν και να λάβουν προσημειώσεις και υποθήκες σε ακί-
νητα της εταιρείας.

Τέλος, γίνεται μια πρόβλεψη για τις αναμενόμενες πωλήσεις και τα κέρδη της επιχεί-
ρησης για τρία με πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Συνήθως, εξετά-
ζονται 3 σενάρια, ένα υπό κανονικές συνθήκες, ένα δυσμενές κι ένα ευνοϊκό. Αυτό 
που πρέπει να είναι φανερό είναι η συμβολή της επένδυσης αυτής στην αύξηση των 
πωλήσεων, και κατ’ επέκταση των καθαρών κερδών της επιχείρησης, έστω και σε 
μακροχρόνιο ορίζοντα. Αν η επιχείρηση δείχνει ότι δεν τα επιτυγχάνει αυτά, τότε η 
τράπεζα πιθανότατα να απορρίψει την αίτηση. Συνεπώς, αν, μετά την αφαίρεση του 
κόστους, αφαιρεθούν και οι τόκοι από τα κέρδη και δεν προκύψει σημαντικό όφε-
λος για την επιχείρηση, τότε η επένδυση ή πρέπει να ξανασχεδιαστεί ή να αναβληθεί.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια μιας γενικευμένης οικονομικής ύφεσης, 
η οικονομική αβεβαιότητα οδηγεί πολλές φορές σε αδυναμία πρόβλεψης των μεγε-
θών της επιχείρησης ακόμη και για το άμεσο μέλλον, πράγμα που έχει ως συνέ-
πεια τη δυσκολία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να χρηματοδοτήσουν επεν-
δύσεις, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα για να βγει από την ύφεση, και δημιουργεί 
έναν φαύλο κύκλο, στον οποίο η ύφεση φέρνει μείωση των επενδύσεων και η μεί-
ωση των επενδύσεων φέρνει νέα, πιο οδυνηρή, ύφεση στην οικονομία.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να παρουσιάσουμε ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επι-
χειρήσεις και οι τράπεζες για την αξιολόγηση των προτεινόμενων επενδύσεων. 
Είναι ένας πίνακας εισροών-εκροών μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, ο οποίος δεί-
χνει σε ορίζοντα τουλάχιστον τριετίας τη βιωσιμότητα και τη ρευστότητα της επιχεί-
ρησης, όπως και τη δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου από τα παραγόμενα 
κέρδη της. Για να τον κατανοήσουμε καλύτερα, ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα:
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Παράδειγμα

Έστω ότι η επιχείρηση Χ κάνει αίτηση στην τράπεζα για να επενδύσει σε ένα 
νέο εργοστάσιο, αξίας 1.000.000 ευρώ. Γι’ αυτό τον λόγο, ζητάει από την τράπεζα 
500.000 ευρώ, ενώ η ίδια προβαίνει σε αύξηση κεφαλαίου 150.000 ευρώ. Οι 
προμηθευτές των μηχανημάτων δίνουν μια έκπτωση 80.000 ευρώ, ενώ η επι-
χείρηση αναμένεται να εξασφαλίσει, εφόσον πάρει το τραπεζικό δάνειο και επι-
χορήγηση μέσω του ΕΣΠΑ της τάξεως των 250.000 ευρώ. Οι αποσβέσεις που 
πρόκειται να διενεργηθούν ανέρχονται σε 50.000 ευρώ κατ’ έτος, ενώ η επιχεί-
ρηση αναμένεται να πληρώνει για τη χρεολυτική δόση του μακροπρόθεσμου 
δανείου 100.000 ευρώ τον χρόνο και μειούμενα ποσά για τόκους μέσα στην 
πενταετία (πρώτος χρόνος: 80.000 ευρώ, δεύτερος χρόνος: 64.000 ευρώ, τρίτος 
χρόνος: 50.000 ευρώ, τέταρτος χρόνος: 44.000 ευρώ, πέμπτος χρόνος 32.000 
ευρώ). Τα κέρδη αναμένονται, λόγω των αυξημένων πωλήσεων, να ανέβουν 
από το ποσό των 100.000 ευρώ του πρώτου χρόνου σε 180.000 ευρώ τον δεύ-
τερο χρόνο, σε 300.000 ευρώ τον τρίτο χρόνο, σε 350.000 ευρώ τον τέταρτο 
χρόνο και σε 380.000 ευρώ τον πέμπτο χρόνο. Με βάση τα παραπάνω ποσά, 
να καταρτιστεί ο πίνακας εισροών-εκροών μακροπρόθεσμων κεφαλαίων 
της επιχείρησης και να αποφασιστεί αν η επιχείρηση μπορεί να εξυπηρετήσει 
κανονικά το επενδυτικό δάνειο, αν τη συμφέρει να κάνει μια τέτοια επένδυση 
και τι μπορεί να χρειαστεί επιπλέον, για να προχωρήσει απρόσκοπτα μέσα στην 
πρώτη πενταετία της επένδυσης.

Λύση:
Από τα δεδομένα της άσκησης μπορούμε να καταρτίσουμε τον παρακάτω πίνακα 
εισροών-εκροών:

Πίνακας εισροών-εκροών μακροπρόθεσμων κεφαλαίων (σε χιλιάδες ευρώ)

Εταιρεία Χ

Προβλέψεις οικονομικών ετών
2011 2012 2013 2014 2015

Εισροές

Κέρδη προ τόκων και φόρων 100 180 300 350 380

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 150 - - - -

Αποσβέσεις 50 50 50 50 50

Χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου 500 - - - -

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΟ.indd   152 11/6/12   10:26 PM



153Β  |  Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Σ  Τ Η Σ  Μ Ι Κ Ρ Η Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ

Εκπτώσεις προμηθευτών παγίων 80 - - - -

Επιδοτήσεις επενδυτικού νόμου/
ΕΣΠΑ

250 - - - -

Σύνολο 1170 230 350 400 430

Εκροές

Τόκοι καταβληθέντες 80 64 50 44 32

Μερίσματα πληρωθέντα 10 12 14 16 18

Δόσεις μακροπρόθεσμου δανείου 100 100 100 100 100

Αγορά παγίων 1000 - - - -

Φόροι πληρωθέντες 30 54 90 105 114

Σύνολο 1220 230 254 265 254

Διαφορά (ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ) -50 0 96 135 176

Παρατηρούμε ότι κατά τον πρώτο χρόνο θα έχουμε ένα έλλειμμα της τάξης 
των 50.000 ευρώ, για το οποίο μπορεί να χρειαστούμε έξτρα κεφάλαιο κίνη-
σης μέχρι τον τρίτο χρόνο, οπότε και έχουμε πλεόνασμα. Στον δεύτερο χρόνο 
παρατηρούμε μια ισορροπία, αφού δεν έχουμε ούτε έλλειμμα ούτε πλεόνασμα, 
και από τον τρίτο χρόνο βλέπουμε ότι παράγονται σημαντικά πλεονάσματα, τα 
οποία υπερσκελίζουν κατά πολύ το έλλειμμα του πρώτου έτους. Επειδή από 
την πρόβλεψη των κερδών βλέπουμε ότι στο τέλος της πενταετίας τα κέρδη 
έχουν σχεδόν τετραπλασιαστεί σε σχέση με τα κέρδη του πρώτου έτους, και 
δεν παράγεται μακροπρόθεσμο έλλειμμα από την αποπληρωμή του δανείου, 
θεωρούμε ότι συμφέρει την επιχείρηση να κάνει την επένδυση και να πάρει 
αυτό το δάνειο. Το μόνο που ίσως χρειαστεί είναι τα 50.000 ευρώ επιπλέον 
κεφάλαιο κίνησης για δύο περίπου έτη, πράγμα που ήδη επισημάναμε.

Ωστόσο, από το παραπάνω παράδειγμα ανακύπτουν κάποια ερωτήματα:

1.  Πώς είναι σίγουρος ο επιχειρηματίας ότι η επιχείρησή του θα τετραπλασιάσει, 
για παράδειγμα, τα κέρδη της μέσα στην πενταετία;

Ο επιχειρηματίας δεν είναι ποτέ σίγουρος για το μέλλον, όμως αποφασίζει και παίρ-
νει το ρίσκο, και πιστεύει στην κίνησή του.
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2. Οφείλει η τράπεζα να πιστέψει τις εικασίες του επιχειρηματία;

Όχι. Αυτό που μπορεί να κάνει η τράπεζα είναι να αξιολογήσει τη συνολική πρό-
ταση του επιχειρηματία και τις παραδοχές που έχει κάνει. Αν πιστεύει ότι οι παρα-
δοχές για τα κέρδη ή οποιοδήποτε άλλο νούμερο είναι υπεραισιόδοξο, τότε θα πρέ-
πει να αλλάξει τον πίνακα εισροών-εκροών σύμφωνα με τις δικές της προβλέψεις 
(λαμβάνοντας υπόψη και στατιστικά στοιχεία του κλάδου, όπως και προβλέψεις από 
εταιρείες όπως π.χ. η ICAP), και αν τα στοιχεία εξακολουθούν να είναι ευνοϊκά για 
την επένδυση, τότε να τη χρηματοδοτήσει.

Εφαρμογή

Σας έχει χορηγηθεί ποτέ δάνειο για τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού σας;

1.2.3. Τρόπος προσδιορισμού του επιτοκίου δανεισμού

Το κόστος δανεισμού είναι διαφορετικό για κάθε επιχείρηση, καθώς εξαρτάται από 
την πιστοληπτική ικανότητά της, το μέγεθός της, τον κλάδο στον οποίο δραστηριο-
ποιείται, τις παρεχόμενες υπηρεσίες που έχει αποφασίσει να προσφέρει η τράπεζα 
στην ίδια και σε ομοειδείς επιχειρήσεις, την οικονομική συγκυρία που μπορεί να την 
ευνοεί ή όχι (π.χ. η ύφεση έπληξε περισσότερο ορισμένους κλάδους, όπως η οικο-
δομή και οι κατασκευαστικές εταιρείες), το ύψος των συναλλαγών της επιχείρησης 
με τη συγκεκριμένη τράπεζα και το γενικό επίπεδο των επιτοκίων στην αγορά.

Πώς υπολογίζεται αυτό το επίπεδο; Με τους εξής τρόπους:

1.  Αν πρόκειται για δάνειο σε ευρώ, τότε καθορίζεται συνήθως με βάση το euribor 
(Euro Interbank Offered Rate, το επιτόκιο της ευρωπαϊκής διατραπεζικής αγο-
ράς, με βάση το οποίο δανείζεται η τράπεζα το χρήμα), συν το περιθώριο κέρ-
δους της τράπεζας, συν την εισφορά του Ν128/1975. 

Παράδειγμα

Έστω ότι το euribor είναι 2%, το περιθώριο της τράπεζας 3,4% και η εισφορά 
0,6%. Το επιτόκιο τότε θα διαμορφώνεται στο 2 + 3,4 + 0,6 = 6%.

2.  Αν πρόκειται για δάνειο σε συνάλλαγμα, τότε η τράπεζα λαμβάνει υπόψη της 
το LIBOR (London Interbank Offer Rate, με βάση το οποίο αγοράζει το συνάλ-
λαγμα), συν το περιθώριο κέρδους που προσδιορίζει η ίδια η τράπεζα.

Οι παραπάνω τρόποι υπολογισμού αφορούν τα κυμαινόμενα επιτόκια, δηλαδή τα 
επιτόκια όπως διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διεθνείς μεταβολές που συμβαί-
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νουν κάθε φορά. Για παράδειγμα, μια πτώση στο euribor μπορεί να κάνει τις τοκο-
χρεολυτικές δόσεις των δανείων φτηνότερες. Αν ο επιχειρηματίας θέλει να αποφύ-
γει το ρίσκο των διακυμάνσεων στις υποχρεώσεις του, μπορεί να ζητήσει να του 
χορηγηθεί δάνειο με σταθερό επιτόκιο για ορισμένο χρονικό διάστημα (για παρά-
δειγμα, για πέντε έτη). Οι τράπεζες αποφεύγουν να δίνουν τέτοια δάνεια, αλλά δεν 
είναι και απαγορευτικό γι’ αυτές να το κάνουν σε καλούς πελάτες με φερεγγυότητα 
και καλό επιχειρηματικό σχέδιο.

Σ’ αυτό το σημείο, θα κάνουμε μια παρένθεση για τα δάνεια σε συνάλλαγμα. Κατά 
καιρούς οι τράπεζες, και προκειμένου να πουλήσουν ελκυστικά δάνεια στους πελά-
τες τους με μειωμένες τοκοχρεολυτικές δόσεις, τους παροτρύνουν να πάρουν 
δάνειο σε συνάλλαγμα (π.χ. γεν παλαιότερα, ελβετικό φράγκο στις μέρες μας). Τα 
δάνεια αυτά πράγματι, εφόσον το επιτόκιο για το ξένο νόμισμα είναι πολύ μικρό-
τερο του επιτοκίου του ευρώ, είναι συμφέροντα, για όσο καιρό η ισοτιμία μεταξύ 
των δύο νομισμάτων παραμένει σταθερή ή πέφτει υπέρ του ευρώ. Όταν όμως συμ-
βεί να ανατιμηθεί το ξένο νόμισμα, τότε η δόση μεγαλώνει και, αν έχουμε απότομη 
άνοδο, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι καταστροφικές για πολλούς δανειολήπτες. Η 
γενική συμβουλή είναι, εφόσον είστε ταμιακά ευάλωτοι σε απότομες χρηματοοικο-
νομικές διακυμάνσεις του δανείου σας, να μην καταφεύγετε καθόλου σε αυτού του 
είδους τον δανεισμό.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι τράπεζες εισπράττουν τον τόκο των δανείων 
με τρεις τρόπους:

1. Κατά τη λήξη του δανείου.

2. Κατά τη λήψη του δανείου.

3. Κατά τη διάρκεια του δανείου, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο τόκος καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακής εξαμηνίας ή τριμηνίας. Η προ-
μήθεια υπολογίζεται κατά ημερολογιακό μήνα, υπολογιζόμενη αδιαίρετη επί του 
ανώτατου χρεωστικού υπολοίπου. Υπάρχει επίσης προμήθεια αδράνειας 0,5% επί 
του αχρησιμοποίητου υπολοίπου της πίστωσης.

Ακόμη, οι τράπεζες μπορεί να απαιτήσουν την κατάθεση σε λογαριασμό όψεως, 
άτοκα, ενός ελάχιστου ποσού σε σχέση με το πόσο του δανείου που έχει εκταμιευ-
τεί (π.χ. 10% του δανείου), προκειμένου να έχουν μια εγγύηση για το δάνειο. Ουσια-
στικά όμως, αυτό είναι έμμεση αύξηση του επιτοκίου δανεισμού του επιχειρηματία.

Μην ξεχνάμε και την καταβολή εκ μέρους του επιχειρηματία και της εισφοράς 0,6% 
επί του ποσού του δανείου, του Ν128/75.

Για τον υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου σε σχέση με το ονομαστικό εφαρμό-
ζουμε τον παρακάτω τύπο:
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Πραγματικό ετήσιο επιτόκιο R =     

     2ΑΤ     

Κ (Α + 1)

 

Όπου Α = ο αριθμός των δόσεων τον χρόνο, Τ = το ποσό του τόκου, Κ = τα κεφάλαια 
που πραγματικά λάβαμε.

Παράδειγμα:

Ο επιχειρηματίας Γιάννης Καραστάθης λαμβάνει την 1/1/2010 δάνειο 100.000 
ευρώ από την Alpha Bank, με ονομαστικό τελικό επιτόκιο 10%. Να υπολογιστεί 
το πραγματικό επιτόκιο δανεισμού στις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν ο τόκος καταβάλλεται στη λήξη του δανείου (31/12/2010).

2. Όταν ο τόκος καταβάλλεται κατά τη λήψη του δανείου (1/1/2010).

3. Όταν ο τόκος καταβάλλεται ανά τέσσερις μήνες.

4. Όταν το δάνειο εξοφλείται σε ίσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Λύση:

1. Όταν ο τόκος καταβάλλεται στη λήξη του δανείου (31/12/2010).

Πραγματικό ετήσιο επιτόκιο R =     

     2ΑΤ      

Κ (Α + 1)
     =    

   2 χ 1 χ 10.000     

  100.000 χ (1 + 1)
   = 10%

2.  Όταν ο τόκος καταβάλλεται κατά τη λήψη του δανείου (1/1/2010).

Πραγματικό ετήσιο επιτόκιο R =     

     2ΑΤ      

Κ (Α + 1)
     =    

   2 χ 1 χ 10.000     

  100.000 – (1 + 1)
   =  11,11%

3. Όταν ο τόκος καταβάλλεται ανά 4 μήνες.

Πραγματικό ετήσιο επιτόκιο R =     

     2ΑΤ      

Κ (Α + 1)
     =    

   2 χ 4 χ 10.000     

  96.250 χ (4 + 1)
  = 16,62%

Κατά μέσο όρο τον χρόνο έχουμε πραγματικά τη χρήση  

Πραγματικό ετήσιο επιτόκιο  

   100.000 + 97.500 + 95.000 + 92.500     

  4
   =  96.250

ευρώ για τα οποία καταβάλλει 10.000 ευρώ σε τέσσερις δόσεις και επιστρέφει 
στη λήξη του έτους 100.000 ευρώ.
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4. Το δάνειο εξοφλείται σε ίσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Περίπτωση α΄: Η τράπεζα πιστώνει τον λογαριασμό του Γιάννη Καραστάθη με 
100.000 ευρώ. Τότε, η μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση υπολογίζεται σε:

    

   100.000 + 10.000     

  12
   = 9.166,67 ευρώ

Το πραγματικό επιτόκιο σε αυτή την περίπτωση είναι:

Πραγματικό ετήσιο επιτόκιο R =     

     2ΑΤ      

Κ (Α + 1)
     =    

   2 χ 12 χ 10.000     

  100.000 χ (12 + 1)
   =  18,46%

Περίπτωση β΄: Η τράπεζα πιστώνει τον λογαριασμό του Γιάννη Καραστάθη με 
90.000 ευρώ, καθώς παρακρατά τον τόκο στη λήψη του δανείου. Έτσι, η μη -

νιαία τοκοχρεολυτική δόση υπολογίζεται ως εξής:  

   90.000 + 10.000     

  12
   = 8.333,33 

ευρώ. 

Το πραγματικό επιτόκιο σε αυτή την περίπτωση είναι:

Πραγματικό ετήσιο επιτόκιο R =     

     2ΑΤ      

Κ (Α + 1)
     =    

   2 χ 12 χ 10.000     

  90.000 χ (12 + 1)
  = 20,51%

Παρατηρούμε λοιπόν τεράστιες διαφορές στο πραγματικό ετήσιο επιτόκιο, ανά-
λογα κάθε φορά με το πότε καταβάλλεται ο τόκος του δανείου και σε πόσες 
δόσεις.

1.3. Υπολογισμός δανειακής επιβάρυνσης επιχείρησης

1.3.1. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας

Με τους δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας μετράμε την ισορ-
ροπία μεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων σε μια επιχείρηση. Είναι πέραν πάσης 
αμφιβολίας ότι κάποιες μορφές επενδύσεων (π.χ. κατασκευή μεταφορικών μέσων, 
όπως αεροσκάφη, τρένα κλπ.) απαιτούν πολύ μεγάλα κεφάλαια, και οι επιχειρημα-
τίες είναι αναγκασμένοι να προσεταιριστούν ξένα κεφάλαια. Πρέπει να γνωρίζουμε 
το ύψος των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, τις πηγές άντλησής τους 
και τα είδη τους.

Τα ξένα κεφάλαια, αν τα ταξινομήσουμε ως προς τον χρόνο εξόφλησής τους, μπο-
ρούν να κατηγοριοποιηθούν σε βραχυπρόθεσμα (μέχρι ένα έτος), μεσοπρόθεσμα 
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(ένα με πέντε έτη) και μακροπρόθεσμα (πάνω από πέντε έτη). Η παρουσία δανείων 
σημαίνει συγκεκριμένη ταμιακή εκροή κάθε μήνα για πληρωμή τόκων, προμη-
θειών, εξόδων φακέλων κλπ. Άρα, όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των ξένων 
κεφαλαίων στην επιχείρηση τόσο επηρεάζεται η μηνιαία ταμιακή εκροή. Η εκροή 
αυτή, η οποία παίρνει τη μορφή σταθερών καταβολών για την επιχείρηση, είναι 
πολύ δύσκολο να σταματήσει, χωρίς η επιχείρηση να χάσει την αξιοπιστία και τη 
φερεγγυότητά της.

Στην κατηγορία των δεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας υπάρ-
χουν κάποιοι δείκτες που μας βοηθούν να αντιληφθούμε αν η επιχείρηση έχει πρό-
βλημα βιωσιμότητας τώρα ή αν θα παρουσιάσει πρόβλημα στο μέλλον, καθώς επί-
σης και το είδος της κεφαλαιακής διάρθρωσης που έχει σχηματιστεί σε αυτήν. Οι 
κυριότεροι δείκτες είναι:

1.3.2. Δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης

Ο δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης (ΔΣΔΕ) δείχνει το ποσοστό του συνό-
λου του ενεργητικού, πάνω στο οποίο οι πιστωτές της επιχείρησης έχουν απαιτή-
σεις. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των δανειακών υπο-
χρεώσεων, δηλαδή το σύνολο των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υπο-
χρεώσεων, με το σύνολο του ενεργητικού:

ΔΣΔΕ =     

     ΣΥΝ. ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΣΥΝ. ΧΡΕΟΥΣ)     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ο δείκτης αυτός ενδιαφέρει π.χ. μια τράπεζα που προτίθεται να δανείσει μια επιχεί-
ρηση, επειδή όσο μικρότερος είναι τόσο περισσότερες εξασφαλίσεις έχει η τράπεζα 
ότι, σε περίπτωση αποτυχίας της επιχείρησης, μπορεί να ρευστοποιήσει στοιχεία του 
ενεργητικού της επιχείρησης εκείνης, για να πάρει τα χρήματά της πίσω. Αντίθετα, 
ένας πολύ υψηλός δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης μπορεί να ωθήσει 
τους διοικούντες στη λήψη παράτολμων αποφάσεων ή ακόμα και στη διάπραξη 
δόλιων ενεργειών διασπάθισης της περιουσίας της επιχείρησης, αφού οι ιδιοκτή-
τες έχουν πολύ λίγα να χάσουν σε σχέση με το σύνολο των κεφαλαίων που έχουν 
επενδυθεί στην επιχείρηση.

Παράλληλα με τον δείκτη συνολικής δανειακής επιβάρυνσης, μπορούμε να χρησι-
μοποιούμε και τον παρακάτω δείκτη:

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ = 
          ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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Ο δείκτης αυτός συγκρίνει τα ίδια κεφάλαια με τις δανειακές υποχρεώσεις της επι-
χείρησης. Μια αναλογία ένα προς ένα, δηλαδή τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης να 
είναι τουλάχιστον ίσα με τα ξένα κεφάλαια, εξασφαλίζει στην επιχείρηση καλή χρη-
ματοοικονομική ισορροπία. Η αναλογία όμως αυτή εξαρτάται και από τον κλάδο της 
επιχείρησης, την αξιοποίηση που κάνει στα κεφάλαια, το πόσο αποδοτική και αποτε-
λεσματική (κερδοφόρα) είναι, αν τα προϊόντα της είναι ανταγωνιστικά κλπ.

Η επιχείρηση πρέπει να παράγει ικανοποιητικά κέρδη, ώστε να εξασφαλίζει τις ταμι-
ακές ροές προς τις τράπεζες και τους πιστωτές της. Γι’ αυτό και ο επόμενος δείκτης 
είναι πολύ χρήσιμος.

1.3.3. Δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών

Ο βαθμός κάλυψης των χρηματοοικονομικών δαπανών υπολογίζεται διαιρώντας 
τα κέρδη προ τόκων και φόρων (κέρδη εκμετάλλευσης) με τις χρηματοοικονομικές 
δαπάνες (τόκοι, προμήθειες τραπεζών και συναφή έξοδα).

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 
 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ (ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Θα πρέπει ο δείκτης αυτός να είναι πολύ πάνω από τη μονάδα, ώστε η επιχείρηση 
να είναι υγιής και να μπορεί να συνεχίσει να καλύπτει σε βάθος χρόνου τις χρημα-
τοοικονομικές της υποχρεώσεις. Αδυναμία παραγωγής κερδών, ή μείωσής τους, 
λόγω κρίσης και ύφεσης, μπορεί να επιφέρει μέχρι και κλείσιμο της εταιρείας, εφό-
σον οι πιστωτές της την οδηγήσουν σε πτώχευση. Αντίθετα, υψηλός ρυθμός επίτευ-
ξης κερδών και μεγάλα κέρδη μπορούν να δικαιολογήσουν και υψηλό δανεισμό, 
καθώς και μεγάλες ταμιακές εκροές για τόκους και συναφή έξοδα.

1.3.4.  Δείκτης βαθμού κάλυψης παγίων με κεφάλαια μακράς  
διάρκειας

Ο δείκτης αυτός βρίσκεται αν διαιρέσουμε το άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων και 
των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, και μας δείχνει σε ποιο βαθμό τα πάγια στοι-
χεία του ισολογισμού της επιχείρησης καλύπτονται από κεφάλαια μακράς διάρ-
κειας. Ο τύπος του συγκεκριμένου δείκτη, έχει ως εξής:

ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ =  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ + ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Είναι κανόνας στα χρηματοοικονομικά ότι τα πάγια στοιχεία του ισολογισμού της επι-
χείρησης πρέπει να καλύπτονται μονίμως από κεφάλαια μακράς διάρκειας. Είναι 
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καταστροφικό το πάγιο ενεργητικό να καλύπτεται με βραχυπρόθεσμα κεφάλαια (π.χ. 
αγορά κτιρίων με δάνειο δέκα μηνών).

Ο εν λόγω δείκτης μάς δείχνει την ύπαρξη ή όχι μόνιμου κεφαλαίου κίνησης, αφού 
ισχύει ο τύπος:

Κεφάλαια μακράς διαρκείας – πάγιο ενεργητικό = Κυκλοφορούν -  
βραxυπρόθεσμες υποχρεώσεις = Μόνιμο κεφάλαιο κίνησης

Όταν ο δείκτης εμφανίζεται μικρότερος της μονάδας, σημαίνει για την επιχείρηση 
ανυπαρξία μόνιμου κεφαλαίου κίνησης, καθώς και ότι μέρος των πάγιων περιου-
σιακών της στοιχείων καλύπτεται από βραχυπρόθεσμο δανεισμό, πράγμα που αντί-
κειται στη βασική αρχή και φιλοσοφία της ορθολογικής κεφαλαιακής συγκρότησης 
των επιχειρήσεων.

1.3.5.  Δείκτης βαθμού κάλυψης κυκλοφορούντος ενεργητικού  
με μόνιμο κεφάλαιο κίνησης

Ο δείκτης αυτός βρίσκεται αν διαιρέσουμε το μόνιμο κεφάλαιο κίνησης (κυκλοφο-
ρούν – βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) με το σύνολο του κυκλοφορούντος ενερ-
γητικού, και αντικατοπτρίζει το ποσοστό του κυκλοφορούντος που καλύπτεται από 
μόνιμο κεφάλαιο κίνησης. Ο μαθηματικός τύπος του δείκτη αυτού είναι:

ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΚΕΦ. ΚΙΝΗΣΗΣ = 
Μ.Κ.Κ.(ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ-ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
 χ 100

Από τον δείκτη αυτό καταλαβαίνουμε αν πράγματι υπάρχει ένα σοβαρού ύψους 
κεφάλαιο κίνησης, το οποίο και θα χρηματοδοτεί τις καθημερινές δράσεις της επι-
χείρησης (αγορά εμπορευμάτων, πίστωση στους πελάτες κλπ.), ή αν η επιχείρηση 
μπαίνει σε μια φάση ασφυξίας. Το ύψος του αναγκαίου μόνιμου κεφαλαίου κίνησης 
εξαρτάται πάλι από τον κλάδο, τη διάρθρωση της επιχείρησης και τη στρατηγική της 
στην αγορά.

1.3.6. Δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια

Ο δείκτης αυτός είναι το πηλίκο των ξένων κεφαλαίων (βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις) προς τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, και υπο-
λογίζεται ως εξής:
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ = 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ο δείκτης απεικονίζει την ισορροπία μεταξύ ξένων και ιδίων κεφαλαίων εντός της 
επιχείρησης και το κατά πόσο η επιχείρηση είναι εξαρτημένη από ξένα κεφάλαια 
(είναι ο αντίστροφος του δείκτη καθαρής θέσης προς υποχρεώσεις).

1.3.7. Δείκτης βαθμού παγιοποίησης περιουσίας

Ο δείκτης αυτός βρίσκεται από το πηλίκο του καθαρού παγίου της επιχείρησης με το 
σύνολο του ενεργητικού, εκτός των συμμετοχών σε άλλες επιχείρησης.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  =  
                     ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΓΙΟ                      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
  χ  100

Μεγάλος δείκτης βαθμού παγιοποίησης της περιουσίας σημαίνει ότι η επιχείρηση 
έχει υψηλή παγιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων και άρα έχει υψηλότερες 
ανάγκες για ταμιακές εκροές, λόγω των υψηλών σταθερών και μεταβλητών δαπα-
νών στις οποίες πρέπει να προβαίνει για τη συντήρηση των παγίων αυτών. Άρα, οι 
επιχειρήσεις αυτού του τύπου θα πρέπει να αυξάνουν συνεχώς και με διαφόρους 
τρόπους τις πωλήσεις τους και να μειώνουν το κόστος παραγωγής τους, ώστε να 
μπορούν να αντεπεξέλθουν με άνεση στις δαπάνες αυτές. Συνήθως ο κλάδος προσ-
διορίζει αν μια επιχείρηση έχει υψηλό δείκτη παγιοποίησης περιουσίας.

1.3.8.  Μέτρα βελτίωσης των δεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης και βι-
ωσιμότητας

Μερικά από τα προτεινόμενα μέτρα για τη βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής διάρ-
θρωσης είναι τα εξής:

(α)   Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων (π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου).

(β)   Μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

(ε)   Μείωση του κόστους πωληθέντων.

(στ)    Αποταμίευση σημαντικού μέρους των καθαρών κερδών και επανεπένδυσή 
του στην επιχείρηση (αυτοχρηματοδότηση).

(ζ)    Βελτίωση της παραγωγικότητας της επιχείρησης με την εφαρμογή νέων τεχνο-
λογιών.
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Σύνοψη

Ο πιο απαραίτητος και υγιής τρόπος χρηματοδότησης μιας επιχείρησης είναι η λεγό-
μενη εσωτερική χρηματοδότηση, δηλαδή η διάθεση εκ μέρους του επιχειρηματία 
ή των συνεταίρων ή των μετόχων (μεριδιούχων κλπ.) όλου ή μεγάλου μέρους του 
απαραίτητου κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρη-
σης.

Κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το πάσης φύσεως συσσωρευμένο χρηματικό ποσό 
το οποίο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης, είτε ως χρηματικά δια-
θέσιμα είτε ως στοιχείο του ενεργητικού (κτίρια, αυτοκίνητα, μηχανήματα, εμπορεύ-
ματα κλπ.).

Το ίδιο κεφάλαιο περιλαμβάνει το κεφάλαιο που έχει συνεισφέρει ο επιχειρηματίας, 
ενώ το ξένο κεφάλαιο αποτελεί το μέρος εκείνο των κεφαλαίων που έχει δανειστεί 
ο επιχειρηματίας, και συνεπάγεται κάποιες περιοδικές υποχρεώσεις για την επιχεί-
ρηση (η πιο γνωστή είναι οι τόκοι).

Ποια πρέπει να είναι η σχέση μεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων; Η απουσία κρίσι-
μου όγκου ιδίων κεφαλαίων μπορεί να αναπληρωθεί μόνο από ξένα κεφάλαια, που 
το ύψος τους επηρεάζεται από τους όρους με τους οποίους τα χορηγούν τα χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, η σχέση μεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων, όταν 
ο επιχειρηματίας έχει επιλογή (δηλαδή, όταν δεν βρίσκεται σε σοβαρό χρηματοοι-
κονομικό αδιέξοδο), ουσιαστικά εξαρτάται από την πολιτική που αυτός ακολουθεί.

Πολλές φορές, οι επιχειρήσεις χρειάζονται επιπρόσθετα κεφάλαια από αυτά που 
μπορούν να τους προσφέρουν οι ιδιοκτήτες ή οι μέτοχοί τους. Προκειμένου να πετύ-
χουν μεγαλύτερες πωλήσεις και να επεκταθούν σε νέες αγορές, απαιτείται διαθε-
σιμότητα κεφαλαίων, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να κάνουν πιστώσεις στους 
πελάτες τους ή να διατηρούν αποθέματα προϊόντων και εμπορευμάτων. Έτσι, σε 
περίπτωση που το κεφάλαιο κίνησής τους δεν επαρκεί, χρειάζεται να καταφύγουν 
στην τραπεζική χρηματοδότηση.

Μια από τις πιο σημαντικές μορφές τραπεζικής χρηματοδότησης είναι η παροχή 
κεφαλαίων στην επιχείρηση, που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των στοι-
χείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού της. Ανάλογα με τη διάρκεια, τα περιουσι-
ακά στοιχεία που χρηματοδοτούν και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις προς τις τρά-
πεζες, οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις μπορούν να διακριθούν στην εφάπαξ χρη-
ματοδότηση, στο κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, μέσω ανοικτού αλλη-
λόχρεου λογαριασμού, στο όριο υπεραναλήψεων (overdraft), στη χρηματοδότηση 
εγγυημένη με αξιόγραφα, στην προεξόφληση αξιογράφων και στα δάνεια για εξα-
γωγές.
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Οι επιχειρήσεις, για να επιβιώσουν, δεχόμενες ολοένα και μεγαλύτερο ανταγωνι-
σμό, πιέζονται να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογικές καινοτομίες του κλάδου τους, 
να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική διαδικασία και να μειώσουν το κόστος, μέσω 
της ανανέωσης των πάγιων στοιχείων τους. Η προαναφερθείσα διαδικασία έχει 
συνήθως πολύ μεγάλο κόστος, το οποίο δεν μπορεί να αποσβεστεί μέσα σε ένα 
έτος, αλλά κατανέμεται σε πολλά έτη, κατά κανόνα τόσα όσα παραμένουν τα πάγια 
αυτά στην επιχείρηση.

Εφόσον δεν υπάρχουν συσσωρευμένα κέρδη για την πραγματοποίηση των επενδύ-
σεων αυτών, τότε η επιχείρηση μπορεί να προσφύγει σε τραπεζική χρηματοδότηση. 
Συνήθως, οι τράπεζες χορηγούν μέχρι το 70-80% του συνολικού ποσού της επένδυ-
σης, και το υπόλοιπο συμπληρώνεται με ίδια κεφάλαια από την επιχείρηση.

Το κόστος δανεισμού είναι διαφορετικό για κάθε επιχείρηση, καθώς εξαρτάται από 
την πιστοληπτική ικανότητά της, το μέγεθός της, τον κλάδο στον οποίο δραστηριο-
ποιείται, τις παρεχόμενες υπηρεσίες που έχει αποφασίσει να προσφέρει η τράπεζα 
στην ίδια και σε ομοειδείς επιχειρήσεις, την οικονομική συγκυρία που μπορεί να την 
ευνοεί ή όχι (π.χ. η ύφεση έπληξε περισσότερο ορισμένους κλάδους, όπως η οικο-
δομή και οι κατασκευαστικές εταιρείες), το ύψος των συναλλαγών της επιχείρησης 
με τη συγκεκριμένη τράπεζα και το γενικό επίπεδο των επιτοκίων στην αγορά.

Με τους δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας μετράμε την ισορρο-
πία μεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων μέσα σε μια επιχείρηση. Είναι πέραν πάσης 
αμφιβολίας ότι κάποιες μορφές επενδύσεων (π.χ. κατασκευή μεταφορικών μέσων, 
όπως αεροσκάφη, τρένα κλπ.) απαιτούν πολύ μεγάλα κεφάλαια, και οι επιχειρημα-
τίες είναι αναγκασμένοι να προσεταιριστούν ξένα κεφάλαια. Πρέπει να γνωρίζουμε 
το ύψος των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, τις πηγές άντλησής τους 
και τα είδη τους.

Τα ξένα κεφάλαια, αν τα ταξινομήσουμε ως προς τον χρόνο εξόφλησής τους, μπο-
ρούν να κατηγοριοποιηθούν σε βραχυπρόθεσμα (μέχρι ένα έτος), μεσοπρόθεσμα 
(ένα με πέντε έτη) και μακροπρόθεσμα (πάνω από πέντε έτη). Η παρουσία δανείων 
σημαίνει συγκεκριμένη ταμιακή εκροή κάθε μήνα για πληρωμή τόκων, προμη-
θειών, εξόδων φακέλων κλπ. Άρα, όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των ξένων 
κεφαλαίων στην επιχείρηση τόσο επηρεάζεται η μηνιαία ταμιακή εκροή. Η εκροή 
αυτή, η οποία παίρνει τη μορφή σταθερών καταβολών για την επιχείρηση, είναι 
πολύ δύσκολο να σταματήσει, χωρίς η επιχείρηση να χάσει την αξιοπιστία και τη 
φερεγγυότητά της.
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
1. Πώς γίνεται η εσωτερική χρηματοδότηση της επιχείρησης;

2. Ποια αποθεματικά ονομάζονται τακτικά και ποια έκτακτα;

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της διάθεσης ιδίων κεφαλαίων;

4.  Ποιες μορφές μπορεί να πάρει η τραπεζική χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνη-
σης;

5. Ποιους δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας γνωρίζετε;

Ασκήσεις   

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1.  Το ίδιο κεφάλαιο της επιχείρησης αποτελεί μέρος της εξωτερικής χρηματοδότη-
σής της.

    Σωστό                                              Λάθος

2. Οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια για κεφάλαιο κίνησης.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Ο δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης δείχνει το ποσοστό του συνόλου 
του ενεργητικού πάνω στο οποίο οι πιστωτές της επιχείρησης έχουν απαιτήσεις.

    Σωστό                                              Λάθος

4.  Η συντηρητική χρηματοδοτική τακτική βασίζεται αποκλειστικά σε ξένα κεφά-
λαια.

    Σωστό                                              Λάθος
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5.  Προαιρετικά είναι τα αποθεματικά που σχηματίζονται με την ελεύθερη βούληση 
του επιχειρηματία.

    Σωστό                                              Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1.  Αναγκαστικά είναι τα αποθεματικά που σχηματίζονται υποχρεωτικά:

 Α. Από ανάγκη

 Β. Από στρατηγική

 Γ. Από τον νόμο

 Δ. Από φοροαπαλλαγή

2. Η μετοχοποίηση των χρεών μετατρέπει τον δανειστή σε:

 Α. Εκκαθαριστή της εταιρείας

 Β. Μέτοχο της εταιρείας

 Γ. Διευθυντή της εταιρείας

 Δ. Ευεργέτη της εταιρείας

3.  Το πλαφόν είναι το όριο που θέτει η τράπεζα στον επιχειρηματία, μέχρι το οποίο 
εκείνος μπορεί να:

 Α. Κάνει καταθέσεις

 Β. Κάνει αναλήψεις

 Γ. Κόβει επιταγές

 Δ. Να υπογράφει γραμμάτια

4. Οι επιταγές ευκολίας είναι:

 Α. Ευκαιριακές

 Β. Σύννομες

 Γ. Παράνομες

 Δ. Κανένα από τα παραπάνω
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5.  Μια επιχείρηση έχει συνολικές δανειακές υποχρεώσεις 1.000.000 ευρώ και 
σύνολο ενεργητικού 2.000.000 ευρώ. Άρα, ο δείκτης συνολικής δανειακής επι-
βάρυνσης θα είναι:

 Α. 2

 Β. 1

 Γ. 0,5

 Δ. 0,1

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΟ.indd   166 11/6/12   10:26 PM



167Β  |  Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Σ  Τ Η Σ  Μ Ι Κ Ρ Η Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ

Παράρτημα

Απαντήσεις ερωτήσεων

6. Παράγραφος 1.1.

7. Παράγραφος 1.1.1.

8. Παράγραφος 1.1.1.

9. Παράγραφος 1.2.1.

10. Παράγραφος 1.3.

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος

2. Λάθος

3. Σωστό

4. Λάθος

5. Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Γ

2. Β

3. Β

4. Γ

5. Γ
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      Προτάσεις περαιτέρω μελέτης
1.  Στο βιβλίο του Νίκου Σκουλά (Σκουλάς, Ν. [2002]. Το εγχειρίδιο του μικρού και 

μεσαίου επιχειρηματία. Εκδόσεις NSA) μπορείτε να διαβάσετε για την επιλογή 
τράπεζας εκ μέρους του επιχειρηματία και για τον ρόλο της ως επιχειρηματικού 
συμβούλου του (σσ.135-137).

2.  Στο βιβλίο των Αναγνωστάκη και Κοκκομέλη (Αναγνωστάκης, Γ. & Κοκκομέ-
λης, Κ. [2000]. Στρατηγική Τραπεζών, τόμος Γ΄. Ειδικές μορφές πίστης. Εκδόσεις 
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου), μπορείτε να διαβάσετε μια θαυμάσια ενό-
τητα για την τραπεζική πρακτική στα θέματα των χρηματοδοτήσεων των επιχει-
ρήσεων (σσ.75-102).

3.  Στο βιβλίο του Ciaran Walsh (Walsh, Ciaran. [2000]. Αριθμοδείκτες και 
management. Εκδόσεις Πατάκη), μπορείτε να διαβάσετε γενικά για τους αριθ-
μοδείκτες, και ειδικότερα για τους αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και 
βιωσιμότητας (σσ.125-136).

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

Περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών και ασχο-
ληθείτε με τα δάνεια που προσφέρει καθεμιά από αυτές στην ελληνική επιχείρηση.

ΤΡΑΠΕΖΑ SITE

Alpha Bank www.alpha.gr

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος www.nbg.gr

Marfin Egnatia Bank www.marfinegnatiabank.gr

Εμπορική Τράπεζα www.emporiki.gr

Γενική Τράπεζα www.geniki.gr

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο www.ttbank.gr

Τράπεζα Πειραιώς www.piraeusbank.gr

Eurobank www.eurobank.gr

Τράπεζα Κύπρου www.bankofcyprus.gr
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      Προτάσεις περαιτέρω μελέτης
1.  Στο βιβλίο του Νίκου Σκουλά (Σκουλάς, Ν. [2002]. Το εγχειρίδιο του μικρού και 

μεσαίου επιχειρηματία. Εκδόσεις NSA) μπορείτε να διαβάσετε για την επιλογή 
τράπεζας εκ μέρους του επιχειρηματία και για τον ρόλο της ως επιχειρηματικού 
συμβούλου του (σσ.135-137).

2.  Στο βιβλίο των Αναγνωστάκη και Κοκκομέλη (Αναγνωστάκης, Γ. & Κοκκομέ-
λης, Κ. [2000]. Στρατηγική Τραπεζών, τόμος Γ΄. Ειδικές μορφές πίστης. Εκδόσεις 
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου), μπορείτε να διαβάσετε μια θαυμάσια ενό-
τητα για την τραπεζική πρακτική στα θέματα των χρηματοδοτήσεων των επιχει-
ρήσεων (σσ.75-102).

3.  Στο βιβλίο του Ciaran Walsh (Walsh, Ciaran. [2000]. Αριθμοδείκτες και 
management. Εκδόσεις Πατάκη), μπορείτε να διαβάσετε γενικά για τους αριθ-
μοδείκτες, και ειδικότερα για τους αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και 
βιωσιμότητας (σσ.125-136).

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

Περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών και ασχο-
ληθείτε με τα δάνεια που προσφέρει καθεμιά από αυτές στην ελληνική επιχείρηση.

ΤΡΑΠΕΖΑ SITE

Alpha Bank www.alpha.gr

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος www.nbg.gr

Marfin Egnatia Bank www.marfinegnatiabank.gr

Εμπορική Τράπεζα www.emporiki.gr

Γενική Τράπεζα www.geniki.gr

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο www.ttbank.gr

Τράπεζα Πειραιώς www.piraeusbank.gr

Eurobank www.eurobank.gr

Τράπεζα Κύπρου www.bankofcyprus.gr

  2. Σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία

2.1. Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)

2.1.1. Έννοια του leasing

«Ο πλούτος συνίσταται περισσότερο στη χρήση ενός πράγματος παρά στην ιδιοκτη-
σία του».

Αριστοτέλης, Ρητορική, Α΄ 5

Ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέρνα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι και η χρηματο-
δοτική μίσθωση (leasing). Σε αυτήν καταφεύγουν πολλοί μικρομεσαίοι επιχειρημα-
τίες και ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, οικονομολόγοι, κλπ.) οι οποίοι 
δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια για να εξοπλίσουν το κατάστημα, το ιατρείο, 
το γραφείο ή το εργαστήριό τους. Επειδή η ποιοτική άσκηση πολλών επαγγελμάτων 
σημαίνει και μεγάλες επενδύσεις σε πάγια στοιχεία, η χρηματοδοτική μίσθωση βοη-
θάει τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες να ενοικιάσουν αντί να 
αγοράσουν τα πάγια αυτά.

Συνηθισμένοι λόγοι για τους οποίους οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες καταφεύ-
γουν σε αυτή τη συγκεκριμένη πρακτική είναι η έλλειψη ρευστότητας, η απροθυ-
μία δέσμευσης κεφαλαίων σε πάγια που κινδυνεύουν από τεχνολογική, οικονο-
μική ή άλλη απαξίωση, η επιθυμία αποφυγής του κόστους επισκευών και συντή-
ρησης, καθώς και η απελευθέρωση επενδυτικού κεφαλαίου, το οποίο ο επαγγελ-
ματίας μπορεί κάλλιστα να το χρησιμοποιήσει σαν κεφάλαιο κίνησης, αγοράζοντας 
πρώτες ύλες και αποθέματα.

H χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) είναι μια σύγχρονη μέθοδος μεσομακρο-
πρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελματιών για την απόκτηση 
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πάγιων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισμού και ακινήτων για επαγγελματική χρήση. Με 
αυτήν ο επαγγελματίας μισθώνει, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, από μια εται-
ρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ένα κινητό πάγιο (μηχάνημα, αυτοκίνητο, υπολο-
γιστή κλπ.) ή ένα ακίνητο (αποθήκη, κατάστημα, οικόπεδο κλπ.) και στο τέλος της 
περιόδου αυτής μπορεί, με μονομερή του δήλωση, να το αγοράσει σε προσυμφω-
νημένο τίμημα (έχει, όπως λέμε, δικαίωμα προαίρεσης, Option).

Το μίσθωμα είναι κατάλληλα υπολογισμένο, έτσι ώστε στο διάστημα της μίσθωσης 
να καλυφθούν το κόστος αγοράς του πάγιου στοιχείου και να υπάρξει κι ένα λογικό 
κέρδος για την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο 
μισθωτής οφείλει να πληρώσει όλα τα μισθώματα, αλλιώς κινδυνεύει να κηρυχθεί 
σε πτώχευση.

Η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης (lessor) αγοράζει το συγκεκριμένο πάγιο 
στοιχείο σύμφωνα με την επιθυμία του μισθωτή (lessee) και στη συνέχεια του το 
ενοικιάζει.

Μια σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να κυμαίνεται από τρία έως πέντε 
έτη για απόκτηση εξοπλισμού, ενώ για ακίνητα από δέκα έως είκοσι πέντε έτη. 
Μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει στην απόκτηση του παγίου από την επιχεί-
ρηση. Εφόσον η επιχείρηση το επιθυμεί, μπορεί, με ένα τίμημα που προκαθορίζεται 
στη σύμβαση (από το συμβολικό τίμημα του 1 ευρώ μέχρι το 10% της αρχικής αξίας 
του παγίου), να αποκτήσει το πάγιο μετά τη λήξη της σύμβασης.

Ο επιχειρηματίας διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των παγίων αυτών, ενώ η ιδιοκτη-
σία παραμένει στην τράπεζα. Ο επιχειρηματίας αποκτά την ιδιοκτησία όταν τελειώσει 
η σύμβαση και εφόσον πληρώσει το συμφωνηθέν τίμημα για να αποκτήσει το πάγιο.

Δεν απαιτείται προσημείωση ή άλλη εξασφάλιση, αφού μέχρι τη λήξη της μίσθωσης 
ο εξοπλισμός ανήκει στην εταιρεία leasing.

Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι αυτή η μορφή χρηματοδότησης στοιχίζει ακρι-
βότερα από τα απλά δάνεια. Και αυτό γιατί η τράπεζα, εκτός από το τρέχον επιτό-
κιο, επιβαρύνει τον επαγγελματία με μεγαλύτερο κόστος, για να καλύψει τον αυξη-
μένο επιχειρηματικό κίνδυνο, όπως και τα έξοδα υποστήριξης της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης.

Το leasing εμφανίστηκε στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1950, οπότε και ιδρύ-
θηκε η US Leasing Corporation, που έχει μετατραπεί σήμερα στη μεγαλύτερη εται-
ρεία leasing στον κόσμο. Στην Ευρώπη, η πρώτη εταιρεία, με το όνομα Mercantile 
Leasing Company, ιδρύθηκε μία δεκαετία αργότερα, ενώ το leasing γνώρισε ουσι-
αστική ανάπτυξη μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Το leasing εισήχθηκε στην 
Ελλάδα με τον Ν1665/4-12-1986 (ΦΕΚ 194Α).

2.1.2. Είδη leasing

Έχουν αναπτυχθεί πολλές μορφές leasing, επειδή υπάρχουν πολλές και διαφορετι-
κές ανάγκες στην αγορά. Κάθε μορφή καλύπτει μια συγκεκριμένη ανάγκη.
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2.1.2.1. Κλασική ή ευθεία χρηματοδοτική μίσθωση (Direct Leasing)

Είναι η πιο συνηθισμένη μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης: Ο πελάτης διαλέγει τον 
επιθυμητό εξοπλισμό και, στη συνέχεια, η εταιρεία leasing τον αγοράζει και του τον 
εκμισθώνει. Ο πελάτης πληρώνει μισθώματα κάθε έναν ή τρεις μήνες στην εταιρεία 
leasing, που παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και ασφάλισης του πάγιου στοιχείου, 
ενώ εκπαιδεύει και το προσωπικό του μισθωτή.

Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από τις μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις 
για την προώθηση των προϊόντων τους, ενώ τη διεκπεραίωση του χρηματοδοτικού 
σκέλους αναλαμβάνει συνήθως μια θυγατρική τους. Με τη μέθοδο αυτή, οι επιχει-
ρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να αποκτήσουν:

1. Καινούργιο ή μεταχειρισμένο κινητό εξοπλισμό, π.χ. μηχανήματα, ΙΧ και φορτηγά, 
έπιπλα, Η/Υ και περιφερειακά, τηλεπικοινωνιακό υλικό, κλιματιστικά κλπ.

2. Γραφεία, καταστήματα, βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα, εκθεσιακά και εμπο-
ρικά κέντρα και αποθήκες.

Βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου αυτής είναι η σύντομη χρονική διάρκειά της 
(συνήθως ένα έτος), η δυνατότητα διακοπής της μίσθωσης πριν από τη λήξη της 
σύμβασης, με επιθυμία του μισθωτή και αφού εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του 
προς τον εκμισθωτή, η παρουσία φορολογικών πλεονεκτημάτων από την έκπτωση 
του 100% των μισθωμάτων από τα έξοδα του μισθωτή, καθώς και η διευκόλυνση 
του μισθωτή να μην δεσμεύσει ίδια κεφάλαια τη στιγμή της συναλλαγής. Σ’ αυτή τη 
μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης υπερισχύει ο εμπορικός χαρακτήρας της συναλ-
λαγής έναντι του χρηματοδοτικού.

2.1.2.2. Πώληση και επαναμίσθωση (Sale and Lease Back)

Με αυτή τη μέθοδο, ο επιχειρηματίας πουλάει στην εταιρεία leasing ένα πάγιο στοι-
χείο που ήδη του ανήκει, και αυτή του το εκμισθώνει. Γιατί το κάνει αυτό ο επιχειρη-
ματίας; Για να ενισχύσει τη ρευστότητά του. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται κυρίως 
για τα ακίνητα, αφού είναι αρκετά παρακινδυνευμένο για την εταιρεία μίσθωσης 
να κάνει κάτι τέτοιο για τον εξοπλισμό, διότι συνήθως αυτός είναι απαξιωμένος και 
δεν είναι εύκολα μετρήσιμη η πραγματική του αξία. Το sale and lease back ακινή-
των αποτελεί μεγάλο κομμάτι της ελληνικής αγοράς, αφού κατά τα τελευταία χρόνια 
οι σχετικές συναλλαγές αυξάνουν, και αποτελούν περίπου το ένα τρίτο των ετήσιων 
εργασιών του κλάδου των εταιρειών leasing. 

Κύρια χαρακτηριστικά του sale and lease back ακινήτων είναι ότι δεν επιβαρύνε-
ται με φόρο μεταβίβασης ή άλλου είδους φορολόγηση, τα μισθώματα δεν επιβαρύ-
νονται με ΦΠΑ, ο μισθωτής διατηρεί τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη, υπάρχει σταθε-
ρότητα στο μίσθωμα, αν το επιλέξει ο μισθωτής, για όλη τη συμβατική περίοδο, ενώ 
στη λήξη της σύμβασης ο τρόπος υπολογισμού του τιμήματος επαναπόκτησης του 
ακινήτου διαφέρει, ανάλογα με τη μέθοδο που ακολουθεί κάθε εταιρεία leasing. Τα 
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πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι τα φορολογικά (τα μισθώματα εκπίπτουν 
100%, ως έξοδο στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης), η σημαντική ενίσχυση της 
ρευστότητας της επιχείρησης και η αξιοποίηση αδρανών κεφαλαίων.

Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι δεν θα πρέπει να προεξοφληθεί η σύμβαση πριν από 
τη παρέλευση τριετίας, διότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταβληθεί φόρος 
μεταβίβασης.

Τα έξοδα συμβολαιογράφου, δικηγόρου και κτηματολογίου βαρύνουν τον μισθωτή 
και κεφαλαιοποιούνται, ενώ η μέση προμήθεια των εταιρειών leasing ανέρχεται 
στο 0,2% της συνολικής αξίας της συναλλαγής.

Υπάρχουν όμως και εταιρείες που δέχονται να αγοράσουν και να επαναμισθώσουν 
εξοπλισμό κάτω από ορισμένες (αυστηρές) προϋποθέσεις (κυρίως αφορούν την 
αρτιότητα του εξοπλισμού, τη δυνατότητα πώλησής του στην αγορά σε περίπτωση 
προβλήματος του lessee, κλπ.). Ένα παράδειγμα τέτοιου εξοπλισμού είναι τα μηχα-
νήματα έργων (σκαπτικά, μηχανήματα οδοποιΐας, γερανοί κλπ.) για τα οποία υπάρ-
χει καλή δευτερογενής αγορά και η αποτίμησή τους είναι σχετικά εύκολη. Αντίθετα, 
παράδειγμα εξοπλισμού που αποφεύγουν οι εταιρείες leasing να αγοράσουν και να 
επαναμισθώσουν είναι ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός όπως Η/Υ, περιφερειακά κλπ. 
και ο αγροτικός εξοπλισμός, λόγω της άμεσης απαξίωσής τους. Το sale and lease 
back εξοπλισμού καλύπτει σήμερα γύρω στο 8% της αγοράς, λόγω και της μείωσης 
των δημόσιων έργων, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Παρακάτω παρατίθεται μια άσκηση επίδειξης για την ενίσχυση της ρευστότητας 
μιας επιχείρησης μέσω sale and lease back.

Άσκηση

Η εταιρεία «Estia – Οικιακός Εξοπλισμός Α.Ε.» είναι μια εμπορική επιχείρηση. Αντι-
μετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας, παρόλο που έχει εξαντλήσει τα περιθώρια που 
της έχουν δώσει οι τράπεζες. Ο ισολογισμός της έχει ως εξής:

Ενεργητικό Παθητικό

Πάγιο ενεργητικό 400.000 Ίδια Κεφάλαια 200.000

Κυκλοφορούν ενεργητικό 80.000 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 100.000

Διαθέσιμα 20.000 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 200.000

Σύνολο 500.000 Σύνολο 500.000

Λαμβάνουμε υπόψη ότι:

1.  Ανάμεσα στα πάγια της εταιρείας υπάρχει ένα ακίνητο αντικειμενικής αξίας 
350.000 ευρώ.

2. Η εταιρεία, λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν μπορεί να βρει πουθενά χρήματα.
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3.  Η εταιρεία έχει καλή φήμη στην αγορά και μέχρι τώρα έχει υπάρξει απολύτως 
φερέγγυα και τυπική στις συναλλαγές της.

Να εξετάσετε πώς μπορεί η εταιρεία να βελτιώσει θεαματικά τη ρευστότητά της με 
μία από τις μεθόδους του leasing.

Λύση

Η εταιρεία Estia θα πρέπει να αναζητήσει μια εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
ώστε με τη μέθοδο sale and lease back να αποκτήσει ρευστό, για να μην κινδυνεύ-
σει με κλείσιμο. Και το λέμε αυτό γιατί η εταιρεία φαίνεται όντως να κινδυνεύει να 
σταματήσει τις πληρωμές της, διότι αν αθροίσουμε τα διαθέσιμα με το κυκλοφορούν 
ενεργητικό, αυτά φτάνουν μαζί τις 100.000 ευρώ, ποσό που είναι το μισό από τις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (200.000) που έχει η εταιρεία και λήγουν εντός του 
έτους. Μπροστά στον κίνδυνο λοιπόν να κηρύξει πτώχευση η εταιρεία, καταφεύγει 
στις υπηρεσίες μιας εταιρείας leasing. Αυτή εξετάζει πρώτα απ’ όλα τη φήμη και τη 
φερεγγυότητά της και στη συνέχεια εξετάζει το προσφερθέν ακίνητο, όσον αφορά τα 
βάρη ή τις διεκδικήσεις που υπάρχουν πάνω του. Στη συνέχεια, στέλνει εκτιμητές, οι 
οποίοι αποφαίνονται ότι το ακίνητο έχει αξία 385.000 ευρώ (10% μεγαλύτερη από την 
αντικειμενική). Αμέσως μετά καταρτίζει τη σύμβαση, σύμφωνα με την οποία αγο-
ράζει το ακίνητο για 385.000 ευρώ και το μισθώνει στην Estia. Η Estia βάζει τα χρή-
ματα στο ταμείο της, ενώ, λόγω της πώλησης του ακινήτου, προκύπτει μια διαφορά 
35.000 ευρώ (κέρδη από την πώληση του ακινήτου), η οποία αυξάνει τα ίδια κεφά-
λαια της εταιρείας.

Ενεργητικό Παθητικό

Πάγιο ενεργητικό 50.000 Ίδια Κεφάλαια 235.000

Κυκλοφορούν ενεργητικό 80.000 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 100.000

Διαθέσιμα 405.000 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 200.000

Σύνολο 535.000 Σύνολο 535.000

Αποτέλεσμα: Η εταιρεία Estia μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις βραχυπρόθε-
σμες υποχρεώσεις της και έχει και 205.000 ευρώ επιπλέον ως έξτρα κεφάλαιο κίνη-
σης. Η χρηματοοικονομική της διάρθρωση έγινε υγιής, αφού υπήρξε μια θεαματική 
βελτίωση της ρευστότητας.

2.1.2.3.  Χρηματοδοτική μίσθωση ακίνητης περιουσίας  
(Real Estate Lease)

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η εταιρεία leasing αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
αγοράσει ή να κατασκευάσει ένα ακίνητο που ανταποκρίνεται στις επιθυμίες και τις 
προδιαγραφές που θέτει ο lessee, το οποίο, μετά την αποπεράτωσή του, του το εκμι-
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σθώνει για ένα (συνήθως πολύ μεγάλο) προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Όλα 
τα έξοδα που προέρχονται από τη χρήση του ακινήτου επιβαρύνουν τον μισθωτή 
(έξοδα συντήρησης, φόροι, τέλη κλπ.). Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να φτάσει 
και τα τριάντα έτη.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται πολλές φορές από κάποιους επιχειρηματίες που 
έχουν το οικόπεδο και δεν έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια για να προχωρήσουν στην 
κατασκευή του κτιρίου. Αφού λήξει η σύμβαση, ο μισθωτής αποκτά την ιδιοκτησία 
του ακινήτου με ένα προκαθορισμένο μικρό ή μεγαλύτερο τίμημα.

Απαράβατος κανόνας στη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, για να είναι χρημα-
τοοικονομικά πραγματικά συμφέρουσα, είναι η διάρκειά της να μην ξεπερνάει τη 
διάρκεια απόσβεσης των ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι, αν μια εταιρεία αγοράσει ένα 
ακίνητο, για να αποσβεσθεί πλήρως η αξία του κτίσματος (για το οικόπεδο δεν ανα-
γνωρίζεται καμιά απόσβεση), με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης π.χ. 8% απαιτούνται 
δωδεκάμισι χρόνια.

Αν ο επιχειρηματίας θέλει να το αποκτήσει μέσω leasing, η αποπληρωμή των 
μισθωμάτων δεν πρέπει να ξεπεράσει τα έντεκα ή δώδεκα χρόνια, ώστε να είναι 
συμφέρουσα σε σχέση με τη λήψη κλασικού τραπεζικού δανείου. Αν ακολουθηθεί 
αυτός ο χρηματοοικονομικός κανόνας, οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι θα προκύψει όφελος σε σχέση με τον άλλο τρόπο χρηματοδότησης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν ζητάει από τους 
πελάτες της εμπράγματες ασφάλειες, δηλαδή προσημειώσεις, υποθήκες κτλ., διότι 
το ακίνητο, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ανήκει εξ ολοκλήρου στην εταιρεία 
leasing.

Ένας άλλος τρόπος χρηματοδοτικής μίσθωσης ακίνητης περιουσίας είναι η ίδρυση 
μιας εταιρείας από κοινού, μεταξύ εταιρείας leasing και μισθωτή, η οποία και απο-
κτά το ακίνητο για το οποίο ενδιαφέρεται ο τελευταίος. Το ακίνητο το μισθώνει από 
την εταιρεία στην οποία και πληρώνει τα μισθώματα. Όταν λήξει ο χρόνος που έχει 
προσυμφωνηθεί, ο μισθωτής αγοράζει τις μετοχές από την εταιρεία χρηματοδοτικής 
μίσθωσης σε μια προκαθορισμένη τιμή.

2.1.2.4. Συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση (Leveraged Lease)

Τι γίνεται στην περίπτωση που η επιχείρηση χρειάζεται πολύ μεγάλα κεφάλαια, 
επειδή χρησιμοποιεί πανάκριβα πάγια; Πάγια όπως τρένα, αεροπλάνα, ελικόπτερα, 
είναι πανάκριβα και χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις σε κεφάλαια. Γι’ αυτό υπάρ-
χει η συμμετοχική μίσθωση. Με αυτή τη μίσθωση, η οποία πρωτοχρησιμοποιήθηκε 
στη δεκαετία του 1960 στους αμερικανικούς σιδηροδρόμους, ο εκμισθωτής αγορά-
ζει το πάγιο στοιχείο καταβάλλονται περίπου το μισό ή και λιγότερο της αξίας του (το 
35-50%). Το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από μακροχρόνιο δανεισμό, χωρίς όμως 
οι δανειστές, σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας εκ μέρους του μισθωτή, 
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να έχουν το δικαίωμα να στραφούν εναντίον του εκμισθωτή (εταιρεία leasing). Γι’ 
αυτό και το επιτόκιο δανεισμού είναι σε άμεση συνάρτηση με τη φερεγγυότητα του 
μισθωτή και όχι της εταιρείας leasing. Με τη μέθοδο αυτή ασχολούνται εξειδικευμέ-
νες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Από τους πρώτους στον κόσμο που χρη-
σιμοποίησαν τέτοιου είδους χρηματοδότησης ήταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης, για την 
αγορά του στόλου της Ολυμπιακής Αεροπορίας (βλέπε παράρτημα).

2.1.2.5. Χρηματοδοτική μίσθωση – πώληση (Vendor Leasing)

Είστε πωλητής εξοπλισμού; Τότε vendor leasing έχει δημιουργηθεί για εσάς. Ως 
προμηθευτής συνεργάζεστε με μια εταιρεία leasing και συστήνετε την εταιρεία 
στους πελάτες που επιθυμούν να αγοράσουν εξοπλισμό από εσάς. Προσφέρετε 
στον πελάτη σας έτοιμη λύση χρηματοδότησης και βέβαια και όλα τα υπόλοιπα 
πλεο νεκτήματα που συνοδεύουν τις λύσεις μέσω leasing. Το πλεονέκτημά σας ως 
προμηθευτής είναι ότι παίρνετε τα λεφτά σας τοις μετρητοίς, απαλλάσσεστε από το 
άγχος της ανεύρεσης κεφαλαίων για την πίστωση των πελατών σας, έχετε σημα-
ντικό πλεο  νέ κτημα έναντι του ανταγωνισμού που δεν ακολουθεί αυτή την τακτική, 
προσφέρετε ταχύτητα και ευελιξία στον πελάτη όσον αφορά την τελική του απόφαση.

2.1.2.6. Ειδικές μορφές leasing

Η παγκοσμιοποίηση, καθώς και το μεταβαλλόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περι-
βάλλον των επιχειρήσεων, οδήγησαν στην ανάπτυξη ειδικών μορφών leasing, που 
διευκολύνουν τους επιχειρηματίες με εξειδικευμένες ανάγκες. Τέτοιες μορφές είναι:

1.  Το διεθνές ή διασυνοριακό leasing (cross-border leasing). Απευθύνεται στις 
ανάγκες μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων που χρειάζονται κεφαλαιουχικό 
εξοπλισμό κατά τη δραστηριοποίησή τους σε μία ή περισσότερες ξένες χώρες.

2.  Η χρηματοδοτική μίσθωση με ρήτρα συναλλάγματος (currency lease). Πλεονέ-
κτημά της είναι ότι υπάρχει προστασία για τον μισθωτή από τις έντονες διακυ-
μάνσεις του συναλλάγματος, οι οποίες μπορεί να του αποφέρουν σημαντικές 
επιβαρύνσεις.

3.  Η χρηματοδοτική μίσθωση μέσω ομολογιακού δανείου (lease bond). Πλεονέ-
κτημα της μορφής αυτής είναι ότι το ομολογιακό δάνειο εξυπηρετεί το leasing. 
Χρησιμοποιείται για πολύ μεγάλα συμβόλαια εξοπλισμού.

4.  Κοινοπρακτική χρηματοδοτική μίσθωση (syndication leasing), την οποία, λόγω 
του μεγάλου ποσού του εξοπλισμού, αναλαμβάνει κοινοπραξία εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στο leasing.

5.  Μίσθωση κατά παραγγελία (custom lease). Προσόν της μορφής αυτής είναι ότι 
προσαρμόζεται στις ανάγκες του μισθωτή, π.χ. στην οικονομική του δυνατότητα 
ή στις εποχικές του εισπράξεις.
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6.  Ειδική μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης (master lease line). Ο μισθωτής έχει 
τη δυνατότητα να αποκτά με μία μόνο σύμβαση-πλαίσιο σταδιακά τον εξοπλισμό 
που χρειάζεται.

7.  Μίσθωση με παροχή υπηρεσιών (service leasing). Προσόν της μορφής αυτής 
είναι ότι εμπερικλείει και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών εκ μέρους του 
εκμισθωτή, όπως συντήρηση, παροχή συμβουλών, εκπαίδευσης κλπ.

2.1.3. Πλεονεκτήματα του leasing

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του leasing; 

Τα πιο σπουδαία είναι τα εξής:

1.  Στο leasing η χρηματοδότηση φθάνει συνήθως το 100% της αξίας των παγίων 
και άρα δεν απαιτείται ιδία συμμετοχή του επιχειρηματία. Επομένως, υπάρχει 
σημαντική οικονομία κεφαλαίων εκ μέρους του επιχειρηματία, ο οποίος μπορεί 
να τα διαθέσει για κεφάλαιο κίνησης. Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει 
να τα αγοράσει με μακροπρόθεσμο δάνειο (δεν αγοράζουμε ποτέ πάγια με βρα-
χυπρόθεσμα δάνεια), τότε η επιχείρηση θα κληθεί να συνεισφέρει τουλάχιστον 
το 30% της αξίας τους, καθώς η τράπεζα, ειδικά σε περιόδους κρίσης, δεν δίνει 
το πλήρες ποσό.

2.  Το leasing, μέσω της ανανέωσης των παγίων σε μια παλιά επιχείρηση ή της 
αγοράς καινούργιων, σύγχρονων, παγίων σε μια νέα επιχείρηση, συμβάλλει 
αφάνταστα στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
που το υιοθετούν.

3.  Το leasing, ως εργαλείο χρηματοδότησης, διακρίνεται για την ευελιξία του: Για 
παράδειγμα, σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει κυμαινόμενα, λόγω εποχι-
κότητας, έσοδα (π.χ. ένα ξενοδοχείο) είναι δυνατόν να συμφωνηθούν κυμαινό-
μενα μισθώματα, που να ανταποκρίνονται στο γεγονός ότι, για παράδειγμα, τον 
χειμώνα υπάρχει λίγη δουλειά και άρα χαμηλά έσοδα για το ξενοδοχείο αυτό.

4.  Είναι πολύ σημαντική η προστασία που προσφέρει το leasing έναντι των από-
τομων πληθωριστικών πιέσεων. Αυτό συμβαίνει επιδή επέρχεται συμφωνία για 
το ύψος των μισθωμάτων στην αρχή της σύμβασης και αυτά παραμένουν στα-
θερά καθ’ όλη τη διάρκειά της.

5.  Η χρηματοδοτική μίσθωση προστατεύει τον μισθωτή από την απαξίωση των 
παγίων του λόγω τεχνολογικών ή άλλων μεταβολών. Συνήθως, στην περί-
πτωση των κινητών παγίων (εξοπλισμός, υπολογιστές, μηχανήματα κλπ.), 
έχουμε πτώση της αξίας τους με την πάροδο του χρόνου, συνεπώς συμφέρει 
τον επιχειρηματία να τα αποκτήσει με leasing, ενώ, στην περίπτωση των ακινή-
των, η αξία τους αυξάνεται σε βάθος χρόνου, άρα συμφέρει να τα αγοράσει και 
να έχει την ιδιοκτησία τους.
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6.  Η διαδικασία υπογραφής μιας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι γρη-
γορότερη, φθηνότερη και πιο ευέλικτη από τη διαδικασία υπογραφής μιας σύμ-
βασης μακροπρόθεσμου δανεισμού. Δεν χρειάζονται προσημειώσεις, υπο-
θήκες, έξοδα δικηγόρων κλπ. Τα συμβολαιογραφικά έξοδα είναι λιγότερα και 
υπάρχει απαλλαγή από τα περισσότερα τέλη και φόρους που επιβαρύνουν τις 
δανειακές συμβάσεις.

7.  Δεν χειροτερεύει η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια της επιχείρησης, καθώς 
η επιχείρηση δεν καταφεύγει σε μακροπρόθεσμο δανεισμό για την απόκτηση 
σημαντικών παγίων. Αυτό σημαίνει ότι δεν καθίσταται δυσχερής η θέση μιας 
επιχείρησης που έχει ήδη δανειστεί αρκετά χρήματα, και επιπλέον μπορεί να 
πραγματοποιεί μεγάλες επενδύσεις, χωρίς ο επιχειρηματίας να βάλει και άλλα 
ίδια κεφάλαια ή να ζητήσει και επιπρόσθετα δάνεια.

8.  Η ευελιξία των συμβάσεων leasing ως προς την περίοδο αποπληρωμής επιτρέ-
πει στον επιχειρηματία, σε συνεργασία με την εταιρεία leasing, να επιλέξει το πιο 
πρόσφορο γι’ αυτόν χρονικό διάστημα αποπληρωμής του παγίου.

9.  Οι εταιρείες leasing έχουν περισσότερη ευελιξία και είναι σε θέση να χρηματο-
δοτούν καινοτόμες επιχειρηματικές κινήσεις, οι οποίες ίσως να μην μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν με τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό. Μεγάλο ρόλο εξάλ-
λου στο leasing δεν παίζει η περιουσία του επιχειρηματία, αλλά η αξία και η απο-
δοτικότητα κάθε εγκρινόμενης επένδυσης.

10.  Τo leasing εξασφαλίζει στον μισθωτή σημαντικές φορολογικές απαλλαγές, με 
κάποιες προϋποθέσεις (πάντως λιγότερες από το 2010 και μετά – βλέπε την ενό-
τητα για τη φορολογική αντιμετώπιση του leasing).

11.  Το leasing επιτρέπει στις εταιρείες που πωλούν τα πάγια να εισπράττουν μετρητά 
και όχι να παρέχουν πίστωση, κάτι που θα τις οδηγούσε πιθανότατα στο δανει-
σμό. Αποφεύγουν έτσι τόκους και επισφαλείς πελάτες.

12.  Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι αφερέγγυος ή άτυχος ή πτωχεύσει, οι εται-
ρείες leasing διασφαλίζονται, έχοντας κρατήσει την ιδιοκτησία των παγίων, και 
επιπλέον έχουν σημαντικά φορολογικά κίνητρα (αφορολόγητο αποθεματικό, 
αποσβέσεις κλπ.).

13.  Το leasing αποτελεί για τις τράπεζες ένα εργαλείο σημαντικής αύξησης του 
κύκλου εργασιών τους, αφού αποκτούν μεγάλη δύναμη έναντι των επιχειρή-
σεων προμήθειας παγίων (εργοστάσια, εισαγωγείς, έμποροι, αντιπρόσωποι 
κλπ.) και μπορούν να διαπραγματευτούν πολύ καλύτερες τιμές, ενώ παράλληλα 
αυξάνουν, με την ασφάλιση των παγίων των χρηματοδοτικών μισθώσεων, τον 
κύκλο εργασιών των ασφαλιστικών τους θυγατρικών.

14.  Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πολλές φορές ανάγκη για πάγια στοιχεία, 
τα οποία είναι μικρής αξίας. Πχ. ένα φωτοτυπικό μηχάνημα ή ένα μικρό δίκτυο 
υπολογιστών δεν χρειάζονται συνήθως πολλά κεφάλαια για να αποκτηθούν. Οι 
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τράπεζες όμως είναι απρόθυμες να χορηγήσουν μικρά δάνεια για πάγια στοι-
χεία, επειδή η σχετική διαδικασία είναι χρονοβόρα και έχει μεγάλο κόστος σε 
σχέση με το αιτούμενο ποσό. Έτσι, πολλές φορές το leasing είναι μονόδρομος 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2.1.4. Μειονεκτήματα του leasing

Έχει το leasing μειονεκτήματα και ποια είναι αυτά; 

Σαφώς και έχει μειονεκτήματα, και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εφόσον τα πλε-
ονεκτήματά του υπερτερούν των μειονεκτημάτων του. Μερικά από τα πιο σημαντικά 
μειονεκτήματά του είναι:

1.  Πολλές φορές, οι εταιρείες leasing, επειδή παρακρατούν την κυριότητα του εξο-
πλισμού, εφόσον αυτός συνιστά μεγάλη επένδυσή τους, ζητούν να έχουν και 
λόγο στα οικονομικά πεπραγμένα της εταιρείας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
προστριβές με την μισθώτρια εταιρεία.

2.  Η μισθώτρια εταιρεία χάνει την υπολειμματική αξία του εξοπλισμού, όταν λήξει 
η σύμβαση leasing. Πρέπει λοιπόν ή να επιστρέψει τον εξοπλισμό ή να δώσει 
χρήματα για να τον κρατήσει ή να κάνει νέες διαπραγματεύσεις.

3.  Το leasing, όπως είδαμε, έχει υψηλότερο κόστος σε σχέση με άλλες μορφές 
χρηματοδότησης. Οι εταιρείες leasing όμως αντιτείνουν ότι αν στο ονομαστικό 
επιτόκιο του τραπεζικού δανεισμού προσθέσουμε το κόστος ασφαλείας, τις προ-
μήθειες, το κόστος των εγγυήσεων της κλασικής χρηματοδότησης (δικηγορικά 
έξοδα, υποθήκες, έρευνα τίτλων ιδιοκτησίας κλπ.), καθώς και τις φοροαπαλλα-
γές που εξασφαλίζονται μέσω του leasing, τότε το leasing έχει ελκυστικότερο 
κόστος χρηματοδότησης από ό,τι οι κλασικές χρηματοδοτικές πρακτικές. Λόγω 
όμως και των προαναφερθέντων, θα πρέπει να πούμε ότι το leasing είναι περισ-
σότερο κατάλληλο για αγορές παγίων με μεσομακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

4.  Όταν η μισθώτρια επιχείρηση έχει αποκτήσει μεγάλο μέρος του εξοπλισμού της 
με leasing, τότε, παρά και τη σχετική βελτίωση του δείκτη δανειακής επιβάρυν-
σης (ίδια προς ξένα κεφάλαια), μπορεί οι τράπεζες να διστάσουν να τη χρηματο-
δοτήσουν περαιτέρω, καθώς ο εξοπλισμός αυτός δεν μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί ως εμπράγματη ασφάλεια σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά.

5.  Σε περίπτωση που ο μισθωτής για κάποιο πραγματικά δυσμενή λόγο (ατυχία, 
ξαφνική κρίση στην οικονομία κλπ.) αθετήσει κάποιον όρο της σύμβασης leas-
ing (π.χ. πληρωμή μίας ή περισσοτέρων δόσεων, ανάλογα με τη σύμβαση), τότε 
διατρέχει τον κίνδυνο της καταγγελίας της σύμβασης. Η εταιρεία leasing μπο-
ρεί να απαιτήσει την επιστροφή του εξοπλισμού, ενώ όλα τα μισθώματα μέχρι τη 
λήξη της σύμβασης καθίστανται απαιτητά.
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6.  Επειδή τα πάγια δεν ανήκουν στον μισθωτή, δεν μπορεί να διενεργήσει αποσβέ-
σεις, άρα χάνει τη φοροαπαλλαγή που θα είχε από την έκπτωση της αξίας των 
αποσβέσεων. Η απώλεια αυτή αντισταθμίζεται από την αφαίρεση των αντίστοι-
χων μισθωμάτων από τα έξοδα της εταιρείας.

2.1.5. Πλεονεκτήματα του leasing για την εθνική οικονομία

Έχει ο θεσμός του leasing πλεονεκτήματα για την ελληνική οικονομία;

Βεβαίως. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του leasing για την ελληνική οικονομία είναι 
τα παρακάτω:

1.  Αυξάνει την παραγωγικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς κάνει 
δυνατή την ανανέωση του εξοπλισμού τους.

2.  Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς εφόσον 
αυτές έχουν ανανεώσει ή αγοράσει από την αρχή καλό εξοπλισμό, τελευταίου 
τύπου μηχανήματα κλπ. και μπορούν να είναι ανταγωνιστικές στο διεθνές περι-
βάλλον.

3.  Δίνει μεγάλη ώθηση στις επενδύσεις, καθώς είναι μοχλός εκσυγχρονισμού 
της παραγωγικής δομής της χώρας. Ιδιαίτερα, βοηθά στις επενδύσεις των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις οποίες τα κεφάλαια είναι περισσότερο ανα-
γκαία.

4.  Είναι ένας εξειδικευμένος χρηματοδοτικός θεσμός, που η παρουσία και η λει-
τουργία του στη χώρα συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι χωρών που 
δεν διαθέτουν τέτοια χρηματοοικονομικά εργαλεία.

2.1.6. Φορολογική αντιμετώπιση του leasing

Γενικώς, τα μισθώματα του leasing εκπίπτουν φορολογικά από τα έξοδα της μισθώ-
τριας επιχείρησης 100%.

Μεγάλη ιδιαιτερότητα παρουσιάζει φορολογικά το leasing του αυτοκινήτου, το οποίο 
και εξαιρείται από τον παραπάνω κανόνα. Μέχρι το 2010 υπήρχαν σημαντικές φορο-
απαλλαγές για τα αυτοκίνητα που αποκτούσε μια επιχείρηση με leasing. Η φορο-
λογική μεταχείριση π.χ. ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου ως πάγιο στοιχείο μιας επιχείρησης 
εξαρτιόταν μέχρι σήμερα από τον τρόπο που αυτό αποκτήθηκε και από τον τύπο 
της επιχείρησης. Υπήρχε, για παράδειγμα, διαφορετική μεταχείριση για αγορά τοις 
μετρητοίς, για leasing χωρίς και με δικαίωμα εξαγοράς, καθώς και για leasing που 
αφορούσε ελεύθερους επαγγελματίες.

Με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου 3842/2010, πλέον ισχύει το ίδιο καθε-
στώς μεταχείρισης των εξόδων, ανεξάρτητα του τρόπου αγοράς ή μίσθωσης και 
ανεξάρτητα του είδους του επαγγέλματος. Επίσης, με τον ίδιο νόμο εισάγονται επι-
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βαρύνσεις για όσους χρησιμοποιούν Ι.Χ. εταιρειών με εργοστασιακή αξία μεγαλύ-
τερη των 15.000 ευρώ. Αυτό συνέβη επειδή παρουσιάστηκε το φαινόμενο να αγο-
ράζονται υπερπολυτελή, πανάκριβα επιβατικά αυτοκίνητα (άνω των 50.000 ευρώ) 
με τη μέθοδο leasing, και να επιτυγχάνονται μεγάλες φορολογικές απαλλαγές μέσω 
της έκπτωσης των μισθωμάτων από τα έσοδα των επιχειρηματιών ή των ελεύθε-
ρων επαγγελματιών.

Έτσι, με βάση τον νέο νόμο, οι οδηγοί των Ι.Χ. με εργοστασιακή αξία πάνω από 
15.000 (δηλαδή με αξία αγοράς άνω των 25.000 ευρώ περίπου) θα επιβαρύνονται 
με ετήσιο προσωπικό εισόδημα για τη χρήση του Ι.Χ., ακόμα και αν αυτό ανήκει στην 
εταιρεία.

Εάν, για παράδειγμα, είστε πρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου εται-
ρείας, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, διευθυντής ή γενικά 
στέλεχος εταιρείας που χρησιμοποιεί το εταιρικό αυτοκίνητο, θα έχετε την παρα-
κάτω επιβάρυνση στο προσωπικό ετήσιο εισόδημά σας:

1.  Ποσοστό 15% της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας από 15.000 έως 22.000 
ευρώ.

2.  Ποσοστό 25% της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας από 22.001 έως 30.000 
ευρώ.

3. Ποσοστό 30% της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας πλέον των 30.000 ευρώ.

Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να επιμεριστεί σε πάνω από ένα άτομα.

Σε ό,τι αφορά την έκπτωση της δαπάνης για την επιχείρησή σας, πλέον στα φορολο-
γικά βιβλία της εταιρείας αφαιρείται το 70% της δαπάνης για Ι.Χ. μέχρι 1.600 κυβικά 
εκατοστά, ενώ αν το αυτοκίνητο είναι πάνω από 1.600 κυβικά εκατοστά αφαιρείται 
το 35% της δαπάνης.

Πώς εφαρμόζονται τα νέα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης, όταν πρόκειται για εται-
ρείες που έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. με ή 
χωρίς leasing; Η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί σε αυτά υπολογίζεται ως αντι-
κειμενική δαπάνη των:

–   ομόρρυθμων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθμων, εταίρων ή κοινωνών ή μελών 
της κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το 
ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία,

–   φυσικών προσώπων, μελών ή διαχειριστών ΕΠΕ, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών 
κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

–   διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων, διοικητών ανώνυμων εταιρειών 
και προέδρων των διοικητικών συμβουλίων τους, επιμεριζόμενη ισομερώς 
μεταξύ τους.

Μετά τη λήξη της σύμβασης leasing, δεν υπάρχει κάποιος φόρος μεταβίβασης για 
την απόκτηση του παγίου, σε περίπτωση που ο μισθωτής επιθυμεί να το αποκτήσει.
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Εφαρμογή

Έχετε αποκτήσει ποτέ κάποιο πάγιο με τη χρηματοδοτική μέθοδο του leasing; 
Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο;

2.2. Εμπορικό franchising (δικαιόχρηση)

2.2.1. Έννοια του franchising

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε το franchising, το οποίο είναι ένα σύστημα συνερ-
γασίας μεταξύ δύο επιχειρήσεων βασισμένο στη φιλοσοφία του win-win (κερδίζω 
εγώ – κερδίζει και ο άλλος επιχειρηματίας). Η φιλοσοφία αυτή βασίζεται στη συνερ-
γασία της γνώσης με το κεφάλαιο. Συνήθως, κάποια επιχείρηση έχει αναπτύξει επι-
τυχημένη τεχνογνωσία σε έναν κλάδο της οικονομίας (ένα καινοτόμο προϊόν ή δια-
δικασία, καινοτόμο μάρκετιγκ κλπ.), η οποία της αποφέρει σημαντικά κέρδη. Δεν 
έχει όμως τα κεφάλαια για να διευρύνει το δίκτυό της. Αντί να δανειστεί, αποφασίζει 
να συνεργαστεί με άλλους επιχειρηματίες, πρόθυμους να υιοθετήσουν τη φιλοσο-
φία της και να ιδρύσουν μια ίδια επιχείρηση, συνήθως στην πόλη στην οποία δρα-
στηριοποιούνται εκείνοι. 

Οι δύο επιχειρήσεις υπογράφουν ένα συμβόλαιο συνεργασίας, δηλαδή μια σύμβαση 
δικαιόχρησης. Η επιχείρηση που παρέχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του πακέ-
του franchise, δηλαδή του συνόλου των δικαιωμάτων τεχνογνωσίας (βιομηχανικής 
ή πνευματικής) που κατέχει, ονομάζεται δικαιοπάροχος (Franchisor). Τα δικαιώ-
ματα τεχνογνωσίας μπορεί να αφορούν εμπορικά σήματα, επωνυμίες, σχέδια, δια-
κριτικά γνωρίσματα καταστημάτων, λογότυπα καθώς και όλη εκείνη την τεχνική ή 
άλλη υποστήριξη σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, προώθησης (διαφήμιση, εμπο-
ρία, διανομή, τιμολόγηση) και χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Η επιχείρηση που αποδέχεται την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης 
του πακέτου franchise λέγεται δικαιοδόχος (Franchisee). Κύριες υποχρεώσεις του 
franchisee είναι να βάζει τα κεφάλαια (δικά του ή δανειακά), για να πραγματοποιή-
σει τις αναγκαίες επενδύσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις του δικαιοδόχου, να συμ-
μορφώνεται με τις προδιαγραφές και τις ποιοτικές προϋποθέσεις λειτουργίας του 
δικτύου της αλυσίδας, και να τηρεί τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον δικαι-
οπάροχο: Σε αντάλλαγμα για το παρεχόμενο δικαίωμα, ο δικαιοδόχος καταβάλλει 
στον δικαιοπάροχο ένα τίμημα με τη μορφή μιας εφάπαξ αμοιβής εισόδου (Fran-
chise Fee Initial) και περιοδικών προμηθειών (Royalties) που υπολογίζονται ως 
ποσοστό επί του συνολικού κύκλου εργασιών του δικαιοδόχου.
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2.2.2. Ιστορία του franchising

Ποιος όμως μπορεί να είχε πρώτος μια τέτοια ιδέα; Ποιος άλλος από τους Αμερικα-
νούς! Στις ΗΠΑ, το πρώτο δίκτυο διανομής τύπου franchising οργανώθηκε από την 
Coca-Cola και την Singer (ραπτομηχανές) ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ακο-
λούθησαν οι εταιρείες αυτοκινήτων και οι επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, 
οι κλάδοι των ξενοδοχείων, ο κλάδος της εστίασης κλπ. Οι μεγαλύτερες αλυσίδες 
καταστημάτων ή πολυκαταστημάτων σήμερα ανά τον κόσμο έχουν δημιουργηθεί 
με τη μέθοδο αυτή.

Η σύγχρονη εποχή του franchising ξεκίνησε το 1950, όταν ο Ray Kroc, ένας πωλη-
τής μηχανών μίλκσεϊκ, ανακάλυψε στην Καλιφόρνια ένα εστιατόριο, που ανήκε 
στους αδελφούς McDonald. Εντυπωσιασμένος από την προσέλευση του κόσμου 
και τη νοστιμιά του φαγητού, αγόρασε τα δικαιώματα του franchise και δημιούρ-
γησε μια από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις του κόσμου, τα γνωστά McDonald’s. 

2.2.3. To franchising στην Ελλάδα

Πότε ήρθε στην Ελλάδα το franchising; Μάλλον αργά, μόλις στα μέσα της δεκαετίας 
του 1970. Η αλυσίδα ταχείας εστίασης Goody’s, η αλυσίδα οικιακών ειδών Studio 
Kosta Boda Illum, καθώς και η αλυσίδα ειδών καθαρισμού Glass Cleaning είχαν 
ανοίξει τον δρόμο, χωρίς όμως να καλύπτονται από κάποιο νομικό πλαίσιο. Παρα-
δείγματα αλυσίδων που λειτουργούν στην Ελλάδα με τη μέθοδο του franchising 
είναι οι περισσότερες αλυσίδες καταστημάτων fast food, όπως το Everest, οι σχολές 
ξένων γλωσσών, όπως η Ευρωγνώση, και τα κέντρα ελευθέρων σπουδών, όπως 
οι Σχολές Ξυνή.

Υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι ή έντυπα για να με βοηθήσουν αν θέλω 
να ανοίξω μια τέτοιου τύπου επιχείρηση; 

Βεβαίως υπάρχουν, έχουν συσταθεί ειδικές εταιρείες που λειτουργούν ως «σύμ-
βουλοι επιχειρήσεων», παρέχουν σχετικές πληροφορίες και επεξεργάζονται στα-
τιστικά και άλλα δεδομένα, για να ανιχνεύσουν τη βιωσιμότητα μιας μελλοντικής 
τέτοιας επιχείρησης σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθώς και το προβλεπό-
μενο κόστος λειτουργίας της.

Για τον ίδιο σκοπό, κυκλοφορούν και ειδικά περιοδικά στα ελληνικά (π.χ. Franchise 
Business, Franchise Success, Πανόραμα Franchise), που παρέχουν επιμέρους 
πληροφορίες για αυτή τη μέθοδο αλλά και για τις εταιρείες που προσφέρουν αυτή 
τη μορφή ανάπτυξης.

Πώς πηγαίνει το franchising στις μέρες μας, που περνάμε και κρίση;

Αναπάντεχα καλά, θα λέγαμε. Σύμφωνα με έρευνα στον κλάδο του franchising, που 
πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο Franchise, το 2010 παρατηρήθηκε αύξηση του 
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ρυθμού διείσδυσης του franchising σε 7,5%, σε σχέση με το 6% του 2009. Το 2011 
εκτιμάται ότι η διείσδυση του franchising θα ανέλθει στο 10%. «Έχοντας ως βάση ότι 
σήμερα έχουν καταγραφεί 650 ενεργές δικαιοπάροχες αλυσίδες, οι οποίες αντιστοι-
χούν σε 20.000 καταστήματα, νούμερο που αντιπροσωπεύει το 6% της αγοράς, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι το 70% του συνόλου των καταστημάτων franchise είναι κάτω 
από την ομπρέλα 80 αλυσίδων, δηλαδή του 12% των ενεργών δικαιοπαρόχων» ανα-
φέρει ο Πλάτων Μαλλικούρτης, γενικός διευθυντής του FBS – Franchise Business 
Services, στην Καθημερινή της 11ης Μαρτίου 2011.

Κατά τη διάρκεια του 2009, εκτιμάται ότι άνοιξαν περίπου 800 νέα καταστήματα 
franchise, εκ των οποίων περίπου τα 500 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα πρώτα 
τρία τρίμηνα του έτους. Το 2010, περισσότερα από 500 νέα καταστήματα άνοιξαν το 
τελευταίο τρίμηνο του έτους, διαμορφώνοντας ένα συνολικό νούμερο περίπου 980 
καταστημάτων και προσδιορίζοντας μια αύξηση σε σχέση με το 2009 της τάξεως του 
23%.

2.2.4. Χαρακτηριστικά του franchising

Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν το franchising ιδιαίτερη και 
ελκυστική επένδυση για τους δύο συμβαλλόμενους;

Το πρώτο είναι ότι και οι δύο πλευρές κρατούν τη νομική τους αυτοτέλεια, καθώς 
δεν δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο ως αποτέλεσμα της σύμπραξης των δύο 
επιχειρήσεων. Αν, για παράδειγμα, ένα κατάστημα δεν πηγαίνει καλά, θα κλείσει ως 
ξεχωριστή εταιρεία και δεν θα επηρεάσει καθόλου το συνολικό δίκτυο.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου και από τις 
δύο πλευρές. Ο δικαιοδόχος νοικιάζει, κατά κάποιο τρόπο, μια επιτυχημένη συνταγή 
εμπορίας, και ο δικαιοπάροχος βρίσκει έναν συνέταιρο-χρηματοδότη, χωρίς να δια-
κινδυνεύσει να βάλει δικά του κεφάλαια για να αναπτύξει το δίκτυό του.

Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η μονιμότητα και η διάρκεια της υποστήριξης από τον 
δικαιοπάροχο προς τον δικαιοδόχο. Έτσι, για παράδειγμα, όταν η μητρική εταιρεία 
των Goody’s επεξεργάζεται μια νέα συνταγή για το νηστίσιμο μενού, η τεχνογνωσία 
παρέχεται αυτόματα σε όλους τους δικαιοδόχους της.

Το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι ότι όλα τα μέλη της αλυσίδας franchising εφαρμό-
ζουν τις ίδιες μεθόδους εμπορίας, διαφήμισης, προβολής, χρηματοοικονομικής δια-
χείρισης κλπ. Εξασφαλίζονται γι’ αυτό μεγάλες οικονομίες, όταν, για παράδειγμα, με 
μία διαφήμιση για μια αλυσίδα κέντρων ξένων γλωσσών διαφημίζονται τα δεκάδες 
κατά τόπους φροντιστήρια που φέρουν το λογότυπό της.

Το πέμπτο χαρακτηριστικό είναι ότι η ομοιομορφία στην εμφάνιση, στη διαρρύθμιση 
των καταστημάτων, στον εξοπλισμό, στη διακόσμηση, καθώς και στην ποιότητα των 
παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, οδηγεί τους καταναλωτές στην αντίληψη 
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ότι κάθε κατάστημα της αλυσίδας, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, παρέχει ακριβώς 
τα ίδια πράγματα με το κατάστημα εκείνο στο οποίο πρωτομπήκαν και δοκίμασαν τα 
προϊόντα ή την υπηρεσία. Αν, για παράδειγμα, κάποιος είναι λάτρης των McMenus 
και προέρχεται από την Αμερική, η παρουσία ενός McDonald’s στην Ελλάδα, με την 
ίδια εμφάνιση, διαρρύθμιση κλπ. θα τον πείσει να αγοράσει τα προϊόντα του και στην 
Ελλάδα.

Τέλος, η ενιαία εικόνα της αλυσίδας καταστημάτων του δικτύου franchising προς τα 
έξω συμβάλλει κατά πολύ στην ενίσχυση του κύρους του και σε αυτό που ονομά-
ζουν οι Αμερικανοί «κτίσιμο ονόματος/μάρκας» (Brand Building).

2.2.5.  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του franchising για  
τον δικαιοπάροχο

Ποιο είναι το κέρδος του δικαιοπαρόχου έναντι όλων αυτών που παρέχει;

 Λαμβάνει μια πάγια πληρωμή, καθώς και ποσοστά από τον ετήσιο κύκλο εργα-
σιών του δικαιοδόχου. Επίσης, το γεγονός ότι σε μια περίοδο κρίσης δεν χρειάζεται 
δανειακά κεφάλαια για να αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων είναι ασφαλώς 
μεγάλο κίνητρο για να προτιμήσει τη μέθοδο αυτή. 

Σε περιόδους ανάπτυξης της οικονομίας, το franchising είναι μια μέθοδος που μπο-
ρεί να οδηγήσει στην ταχύτατη ανάπτυξη του δικτύου της επιχείρησής του. Χαρακτη-
ριστική ήταν η ανάπτυξη της εταιρείας Γερμανός τη δεκαετία του 1990, όταν, από ένα 
κατάστημα στην Εμμανουήλ Μπενάκη στο κέντρο της Αθήνας, έφτασε με τη μέθοδο 
του franchising να αποκτήσει δεκάδες καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και να μπει 
επιτυχημένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Η γρήγορη αυτή ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσει τις εταιρείες σε θεαματική αύξηση 
της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων τους. Ταυτόχρονα, όσοι έχουν τη δυνατότητα 
να γιγαντώνουν πρώτοι τις επιχειρήσεις τους αποκτούν μεγαλύτερο «πέλμα» στην 
αγορά, κλείνοντας σαφώς πιο ευνοϊκές συμφωνίες με τους προμηθευτές και αντι-
μετωπίζοντας έτσι με μεγαλύτερη επιτυχία τον ανταγωνισμό, καθώς ενισχύουν 
ταυτόχρονα τη φήμη τους και το κύρος τους, καθώς και τη διαπραγματευτική τους 
δυνατότητα έναντι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η αξιοποίηση της πείρας των συνεργατών-δικαιοδόχων, καθώς και των προτά-
σεών τους, οδηγεί τους επιχειρηματίες σε βελτιώσεις των προϊόντων ή ακόμα και 
καινοτομίες, οι οποίες ενισχύουν το δίκτυό τους. Επίσης, η στατιστική επεξεργα-
σία των οικονομικών δεδομένων πολλών καταστημάτων ανά την επικράτεια δίνει 
στον δικαιοπάροχο μια σαφή εικόνα των αναγκών και των δυνατοτήτων των τοπι-
κών πληθυσμών.

Μπορεί να υπάρξουν και μειονεκτήματα για τον δικαιοπάροχο;

Βεβαίως, καθώς τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν άσχημα για κάποιον αριθμό 
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καταστημάτων και να υποστεί καίριο πλήγμα το κύρος του. Εάν ένας δικαιοδόχος 
δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα όσον αφορά, για παράδειγμα, την ποιότητα των παρε-
χόμενων εδεσμάτων προς τους πελάτες, επειδή είναι και δύσκολο για τον δικαιοπά-
ροχο να ελέγχει μια άλλη ιδιωτική εταιρεία σε καθημερινή βάση, τότε δυσφημίζεται 
ολόκληρη η αλυσίδα στα μάτια των πελατών του συγκεκριμένου καταστήματος. Η 
παροχή οδηγιών και συστάσεων κάποιες φορές δεν αρκεί, καθώς μερικοί δικαιο-
δόχοι κάνουν του κεφαλιού τους και δυσφημίζουν ολόκληρο το δίκτυο.

2.2.6.  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του franchising  
για τον δικαιοδόχο

Ποιο είναι το κέρδος του δικαιοδόχου, έναντι όλων αυτών που πληρώνει για να 
αποκτήσει το δικαίωμα από τον δικαιοπάροχο; 

Εξασφαλίζει μία ήδη επιτυχημένη εμπορική συνταγή κιι έτσι αποκτά ένα ισχυρό 
προβάδισμα ή, όπως λέγεται στην ορολογία των οικονομικών, «ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα» στην αγορά, έναντι όλων των υπόλοιπων ομοειδών εταιρειών που δρα-
στηριοποιούνται τοπικά. 

Το πλεονέκτημα αυτό έρχεται από την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της φήμης, του 
κύρους, των εμπορικών σημάτων και της ήδη καταξιωμένης πορείας του δικαιοπα-
ρόχου στην αγορά. Το πλεονέκτημα είναι διαρκές, καθώς ο δικαιοπάροχος, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης, παρέχει ενεργό υποστήριξη, τεχνογνωσία, εκπαίδευση 
για το προσωπικό του δικαιοδόχου, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, προμήθεια επιλεγ-
μένων πρώτων υλών σε πολύ καλές τιμές, χαμηλό κόστος συμμετοχής στη διαφή-
μιση της αλυσίδας, έτοιμο λογιστικό και διοικητικό σύστημα κλπ.

Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιούνται τόσο ο εμπορικός όσο και ο χρηματοοικο-
νομικός κίνδυνος για μια μικρομεσαία επιχείρηση, ενώ και οι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί επιφυλάσσουν καλύτερη μεταχείριση στον δικαιοδόχο που θέλει να 
συμμετάσχει σε μια πετυχημένη αλυσίδα καταστημάτων, εξασφαλίζοντάς του πολ-
λές φορές ευνοϊκότερους χρηματοπιστωτικούς όρους. Σε αυτό το σημείο μπορεί να 
βοηθήσει και ο δικαιοπάροχος, ο οποίος μπορεί να έχει διαπραγματευτεί με κάποιο 
τραπεζικό όμιλο ένα πακέτο χρηματοδότησης των υποψήφιων δικαιοπαρόχων του 
με ευνοϊκούς όρους.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ένα άλλο πλεονέκτημα, ότι ο δικαιοδόχος αποκτά 
πρόσβαση σε εμπορεύματα με καλύτερες τιμές, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων που 
αγοράζει, δηλαδή αγοράζει με τις καλύτερες τιμές που πετυχαίνει ο δικαιοπάροχος.

Υπάρχουν μειονεκτήματα και για τον δικαιοδόχο; 

Σαφώς υπάρχουν. Πρώτα απ’ όλα, η τύχη του είναι συνυφασμένη με αυτήν του 
δικαιοπαρόχου. Αν αυτός απολέσει, για παράδειγμα, μέρος του κύρους του λόγω 
μιας ατυχούς συγκυρίας (π.χ. αν σε ένα κατάστημα μιας αλυσίδας εστίασης βρε-
θούν, λόγω λάθους των υπαλλήλων του καταστήματος, ληγμένα τρόφιμα), τότε η 
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ζημιά για τον δικαιοδόχο είναι δεδομένη. Επίσης, η δράση του δικαιοδόχου περιορί-
ζεται πολλές φορές από τους όρους του δικαιοπαρόχου. Εξάλλου, οι συμβάσεις που 
γίνονται συνήθως προστατεύουν τα συμφέροντα του ισχυρού, που είναι ο δικαιο-
πάροχος.

2.2.7.  Χρηματοδότηση των δικαιοδόχων από το χρηματοπιστωτικό  
σύστημα

Ένα αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό σύστημα διαθέτει πάντα στη φαρέτρα του 
ικανό αριθμό χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να υποστηρίξει την ανάπτυξη 
δικτύων franchising. Ο δικαιοδόχος χρειάζεται, εκτός από επαρκή τραπεζική χρη-
ματοδότηση, όπως δάνεια για εξοπλισμό, για κτιριακές εγκαταστάσεις και για κεφά-
λαιο κίνησης, και άλλες τραπεζικές υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονική τραπεζική (inter-
net banking), διευκολύνσεις στις συναλλαγές με τους πελάτες, το δημόσιο και τον 
δικαιοπάροχο, καθώς και συμβουλευτική για το πώς θα χειριστεί τα ρευστά του δια-
θέσιμα.

Ο δικαιοπάροχος, από την άλλη μεριά, θα πρέπει να παρέχει εγγυήσεις για τη διευ-
κόλυνση του δικαιοδόχου από την τράπεζα, να διαπραγματεύεται με την τράπεζα 
για ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης των δικαιοδόχων του, και να ενημερώ-
νει την τράπεζα για τη φερεγγυότητα ή τη μη τήρηση των υποχρεώσεων του δικαι-
οδόχου απέναντί του.

2.2.8. Επιλογή της στρατηγικής ανάπτυξης μέσω franchising

Πότε μια επιχείρηση είναι ικανή να εξετάσει την στρατηγική του franchising 
για την επέκτασή της μέσα και έξω από την Ελλάδα;

Όταν έχει δημιουργήσει και εδραιώσει μια εικόνα και ένα όνομα αλληλένδετα με 
την καλή ποιότητα, την άριστη εξυπηρέτηση, την καθαριότητα, την εντιμότητα, την 
παροχή στον πελάτη προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή σχέση οφέλους/κόστους 
κλπ. Τότε, μπορεί να εξετάσει την επέκτασή της μέσω του franchising στο εσωτερικό 
και αργότερα στο εξωτερικό, που είναι και το πιο δύσκολο.

Στο εσωτερικό, έχοντας υπόψη την επιτυχία της εταιρείας στη συγκεκριμένη περι-
οχή που δραστηριοποιήθηκε, ο επιχειρηματίας θα προσπαθήσει να μεταφέρει την 
πετυχημένη συνταγή σε άλλες περιοχές. Θα πρέπει όμως αυτό να γίνει με προσοχή, 
καθώς από περιοχή σε περιοχή αλλάζουν οι ανάγκες του πληθυσμού, ενώ και τα 
διαφορετικά πολιτιστικά ή άλλα πρότυπα (π.χ. διατροφικά) αποτελούν πολλές φορές 
τροχοπέδη για την ανάπτυξη μιας εταιρείας. Για παράδειγμα, πολλές εταιρείες μαζι-
κής εστίασης τα έβρισκαν για πολλά χρόνια «σκούρα» σε μικρές επαρχιακές πόλεις, 
όπου ο τοπικός πληθυσμός είχε μάθει να τρώει σπίτι του. Γι’ αυτό πρέπει να χρησι-
μοποιείται η έρευνα μάρκετιγκ, με τη συνδρομή και των στοιχείων που έχουν συλ-
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λέξει εταιρείες όπως η ICAP, τα οποία και δείχνουν τις καταναλωτικές τάσεις που 
διαμορφώνονται στους τοπικούς πληθυσμούς. Ο δικαιοπάροχος θα πρέπει να επι-
δείξει σύνεση, και, αν οι έρευνες τον αποθαρρύνουν, να αποθαρρύνει και αυτός με 
τη σειρά του τους υποψήφιους δικαιοδόχους, που επίμονα ζητούν την άδειά του για 
την περιοχή τους, καθώς μπορεί να βρεθεί μπροστά στο φάσμα μιας αποτυχίας.

Στο εξωτερικό, η επέκταση μέσω franchising είναι ακόμα πιο δύσκολη, επειδή η 
εταιρεία πρέπει να εξετάσει αν υπάρχει αγορά για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, 
και σε ποιες χώρες. Έπειτα θα πρέπει να λάβει υπόψη της αν οι παράγοντες και οι 
συνθήκες που την οδήγησαν σε επιτυχία στο εσωτερικό υπάρχουν ή μπορούν να 
μεταφερθούν και στο εξωτερικό. Σε αυτό βοηθούν πολύ και η ύπαρξη τυποποίησης, 
η υψηλή αναγνωρισιμότητα του προϊόντος και το κόστος του ελέγχου ποιότητας στο 
εξωτερικό. Το franchising παρέχει στην επιχείρηση το πλεονέκτημα ότι μπορεί να 
επεκταθεί στο εξωτερικό με πολύ λίγες επενδύσεις, αφού θα μοιραστεί τον κίνδυνο 
με τον δικαιοδόχο της άλλης χώρας.

2.2.9. Νομικά προβλήματα κατά τη λειτουργία ενός δικτύου franchise

Είναι πάντα ανέφελη η σχέση μεταξύ δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων;

Όχι πάντα. Αρκετές φορές προκύπτουν σοβαρά προβλήματα, για τα οποία ευθύνε-
ται η μια ή η άλλη πλευρά, όπου παραβιάζονται όροι της σύμβασης ή ακόμη και δια-
τάξεις νόμων. Σοβαρές παραβιάσεις υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου έναντι του 
δικαιοδόχου αποτελούν τα εξής:
1.  Υπαίτια καθυστέρηση στην παράδοση του αναγκαίου εξοπλισμού για το κατά-

στημα του δικαιοδόχου.
2.  Μη αποκάλυψη εκείνων των εμπορικών γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικών 

που χρειάζεται ο δικαιοδόχος για να οργανώσει επιτυχώς την επιχειρηματική 
του δραστηριότητα.

3.  Μη παράδοση του εγχειριδίου λειτουργίας (αν υπάρχει και είχε προβλεφθεί από 
τη σύμβαση).

4.  Αυθαίρετος περιορισμός των ορίων της παραχωρηθείσας γεωγραφικής περιο-
χής.

5.  Αυθαίρετη άρνηση ή σοβαρή καθυστέρηση εκτέλεσης των παραγγελιών του 
δικαιοδόχου.

6.  Μη πραγματοποίηση της πανελλαδικής διαφήμισης στην οποία έχει συνεισφέρει 
ο δικαιοδόχος.

7.  Προμήθεια του δικαιοδόχου με κακής ποιότητας ή ελαττωματικά προϊόντα.

Από την πλευρά του δικαιοδόχου, παραδείγματα παραβιάσεων των υποχρεώσεών 
του είναι:
1.  Παραμέληση σοβαρών υποχρεώσεών του έναντι του δικαιοπαρόχου, όπως η 
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εκ μέρους του προσπάθεια προώθησης των πωλήσεων των προϊόντων της 
αλυσίδας.

2.  Μη τήρηση των οδηγιών, προδιαγραφών και διαδικασιών ποιότητας του δικαι-
οπαρόχου, που πρέπει να τηρούνται, για να εξασφαλίζεται η τυποποίηση και η 
παροχή ομοειδούς εξυπηρέτησης σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας.

3.  Αθέμιτος ανταγωνισμός. Για παράδειγμα, ταυτόχρονη εμπορία προϊόντων άλλων 
εταιρειών χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιοπαρόχου.

4.  Έλλειψη εχεμύθειας από πλευράς δικαιοδόχου για τα εμπορικά μυστικά και την 
τεχνογνωσία του δικαιοπαρόχου.

5.  Δυσφημιστική συμπεριφορά του δικαιοδόχου για τον δικαιοπάροχο ή/και για 
προϊόντα και υπηρεσίες της εμπορικής αλυσίδας.

6.  Έλλειψη συμμόρφωσης στις οδηγίες του δικαιοπαρόχου για τη διαμόρφωση του 
καταστήματος του δικαιοδόχου.

7.  Μη επίτευξη ορισμένου ελάχιστου κύκλου εργασιών, που μπορεί να είναι προ-
ϋπόθεση για τη συνέχιση της ισχύος της σύμβασης franchising.

8.  Μη συμμόρφωση του δικαιοδόχου στις οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι 
του δικαιοπαρόχου.

2.2.10.  Προστασία του νόμου από αυθαίρετους όρους των συμβάσεων 
franchising

Πολλές φορές, επειδή οι όροι της σύμβασης καθορίζονται από τον δικαιοπάροχο, 
οι συμβάσεις που υπογράφονται εμπεριέχουν αυθαίρετους και καταχρηστικούς 
όρους, οι οποίοι δεσμεύουν υπέρμετρα την επιχειρηματική ελευθερία του δικαιο-
δόχου. Οι όροι αυτοί είναι άκυροι. Τέτοιοι όροι, οι οποίοι είναι άκυροι επειδή παρα-
βιάζουν τον Ν703/1977 «περί της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» και τον 
Κανονισμό 330/2010 της Ε.Ε., είναι οι παρακάτω:

1.  Ο όρος για υποχρέωση γνωστοποίησης εμπορικών μυστικών του δικαιοδόχου 
στον δικαιοπάροχο, όπως π.χ. το πελατολόγιό του, καθώς επηρεάζεται έτσι η 
επιχειρηματική του αυτοτέλεια.

2.  Ο όρος που υποχρεώνει τον δικαιοδόχο να μην ξαναρχίσει τη λειτουργία του 
καταστήματός του για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους μετά τη λύση της 
σύμβασης franchise.

3.  Ο όρος που επιβάλλει στον δικαιοδόχο την επίτευξη δύσκολων ή αδύνατων 
οικονομικών στόχων.

4.  Ο όρος για τον υποχρεωτικό καθορισμό τιμών στα πλαίσια μιας ενιαίας τιμολο-
γιακής πολιτικής σε ολόκληρη την αλυσίδα. Επιτρέπεται μόνο η αποστολή ενδει-
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κτικών τιμών πώλησης των προϊόντων, όπως και η αποστολή των επιτρεπόμε-
νων μέγιστων τιμών πώλησής τους.

5.  Ο όρος της υποχρεωτικής οικονομικής συμμετοχής στη διαφήμιση, όταν είναι 
άγνωστο το ύψος της συμμετοχής του ή όταν δεν προκύπτει σαφώς η ωφέλεια 
που θα προκύψει για το κατάστημα του δικαιοδόχου.

2.2.11. Διαδικασία ίδρυσης ενός καταστήματος με franchising

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω, για να ανοίξω ένα κατάστημα με τη 
μέθοδο του franchising;

1.  Βρίσκω τον δικαιοπάροχο που με ενδιαφέρει και συμφωνώ μαζί του τους όρους 
και τις λεπτομέρειες της συνεργασίας.

2.  Εντοπίζω ένα κατάστημα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μου και στις προ-
διαγραφές που θέτει ο δικαιοπάροχος. Όταν το βρω, έρχομαι σε επαφή με τον 
ιδιοκτήτη, για να συζητήσω τις λεπτομέρειες της μίσθωσης (μίσθωμα, χρονική 
διάρκεια, επιμέρους όροι), και με τον δικαιοπάροχο, για να αποστείλει κάποιον 
ειδικό που θα αποφανθεί αν είναι κατάλληλο για τις προδιαγραφές του.

3.  Εφόσον το κατάστημα κριθεί κατάλληλο και συμφωνήσω με τον ιδιοκτήτη, υπο-
γράφω μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο και το καταθέτω εντός τριάντα ημερών 
στην οικεία Δ.Ο.Υ.

4.  Αμέσως μετά, υπογράφω με τον δικαιοπάροχο τη «Σύμβαση Franchise», την 
οποία επίσης καταθέτω στην οικεία Δ.Ο.Υ.

5.  Εάν το κατάστημά μου είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. εστιατόριο, καφε-
τέρια, delicatessen κλπ.), κάνω αίτηση για να λάβω τις απαιτούμενες άδειες από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως ορίζει ο νόμος (π.χ. από τον Δήμο, την Υγειονο-
μική Υπηρεσία, την Πυροσβεστική κλπ.).

6.  Επιπλέον άδειες θα χρειαστώ στις περιπτώσεις που ανοίξω φροντιστήριο (άδεια 
από την Επιθεώρηση Εκπαίδευσης), τουριστικό γραφείο (άδεια από τον ΕΟΤ) ή 
κάποιο άλλο είδος καταστήματος για το οποίο να προβλέπει η νομοθεσία ειδική 
άδεια.

2.2.12. Περιεχόμενο μιας σύμβασης franchising

Τι περιέχει μια σύμβαση franchising; 

Πρέπει απαραίτητα να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω:

1.  Συστηματική παράθεση και περιγραφή των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων, την επωνυμία, τα πρότυπα χρή-
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σεως, τα σχέδια, τα δικαιώματα αντιγραφής, την τεχνογνωσία, τα δικαιώματα 
ευρεσιτεχνίας, τα διακριτικά γνωρίσματα του καταστήματος και ό,τι άλλο μπορεί 
να αποτελέσει μέρος του πυρήνα ενός συνόλου που χρειάζεται για να λειτουρ-
γήσει ο δικαιοδόχος και ονομάζεται πακέτο franchise, του οποίου ο δικαιοπάρο-
χος παραχωρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης. 

2.  Ανάλυση και λεπτομερή καταγραφή του εξοπλισμού, της διακόσμησης και 
γενικά όλων εκείνων των στοιχείων που χρησιμοποιεί ο δικαιοπάροχος για την 
οργάνωση της εμπορικής του δραστηριότητας, και της υποχρέωσης που έχει ο 
δικαιοδόχος να αγοράσει, να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει τα προαναφερ-
θέντα στοιχεία, ώστε να γίνει μέρος της αλυσίδας του δικαιοπαρόχου.

3.  Γεωγραφικό προσδιορισμό της περιοχής όπου δραστηριοποιείται ο δικαιοδόχος.

4.  Προσδιορισμό του πλαισίου της εμπορικής συνεργασίας των δύο μερών.

5.  Προσδιορισμό των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου.

6.  Προσδιορισμό των υποχρεώσεων του δικαιοδόχου.

7.  Καθορισμό της διάρκειας της σύμβασης.

8.  Τρόπους με τους οποίους μπορεί να λυθεί η σύμβαση και καθορισμός υποχρε-
ώσεων των δύο μερών μετά τη λύση αυτής. 

9.  Καθορισμός των αρμόδιων δικαστηρίων για την εκδίκαση των από τη σύμβαση 
διαφορών, όπως επίσης και του εφαρμοστέου Δικαίου. 

2.2.13.  Η συνεισφορά του franchising στην ανάπτυξη της εθνικής  
οικονομίας

Τι προσφέρει άραγε ο θεσμός του franchising στην ελληνική οικονομία;

1.  Βοηθάει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Επειδή η είσπραξη των δικαιω-
μάτων των δικαιοπαρόχων βασίζεται στην ορθή και συνεπή λογιστική καταχώ-
ρηση των πωλήσεων των δικαιοδόχων τους, οι τελευταίοι είναι υποχρεωμένοι 
να τηρούν με ευλάβεια τα λογιστικά τους βιβλία και εξασφαλίζουν την πρόσβαση 
σε αυτά στους δικαιοπαρόχους, ώστε οι τελευταίοι να υπολογίζουν τα δικαιώ-
ματα που τους αναλογούν επί του τζίρου.

2.  Αυξάνει τα σημεία πώλησης και την απασχόληση σε όλη την επικράτεια. Η 
επέκταση επιχειρήσεων μέσω του franchising αυξάνει τα σημεία πώλησης των 
προϊόντων τους σε όλη την επικράτεια, αξιοποιεί την επιχειρηματικότητα, ιδίως 
στην επαρχία, και προσφέρει πολλές διεξόδους ενίσχυσης της τοπικής απασχό-
λησης.

3.  Ενισχύει τη μακροβιότητα των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις των δικαιο-
παρόχων είναι, κατά μέσο όρο, μακροβιότερες από τις ανεξάρτητες επιχειρή-

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΟ.indd   190 11/6/12   10:26 PM



191Β  |  Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Σ  Τ Η Σ  Μ Ι Κ Ρ Η Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ

σεις, καθώς έχουν κατά τεκμήριο τρεις έως πέντε φορές μεγαλύτερη βιωσι-
μότητα, ενώ, όπως είναι γνωστό από στατιστικές έρευνες της ΕΣΥΕ, το μεγα-
λύτερο ποσοστό των νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων τερματίζει τη δραστηριό-
τητά του μέσα στην πρώτη πενταετία λειτουργίας. Έτσι, το franchising ενισχύει τη 
σταθερότητα στην οικονομία, ενώ εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 
παροχή πιστώσεων με ευνοϊκότερους όρους.

4.  Ενισχύει την επιχειρηματικότητα. Το franchising είναι μια «θερμοκοιτίδα» αξι-
οποίησης του επιχειρηματικού ταλέντου, της δημιουργικότητας και της ενεργητι-
κότητας των νέων επιχειρηματιών. Ειδικότερα, τους προσφέρει ευκαιρίες, ώστε 
να ενταχθούν σε μια οργανωμένη αλυσίδα, να μάθουν να λειτουργούν βάσει 
συγκεκριμένων προδιαγραφών και να εκπαιδευτούν συστηματικά πάνω στις 
νεότερες εξελίξεις στον κλάδο τους και στην αγορά. Επίσης, το franchising προ-
σφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε πρώην στελέχη εταιρειών μέσης ηλικίας, 
που έχουν χάσει τη θέση τους και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση νέας 
εργασίας με ανάλογες αποδοχές.

Εφαρμογή

Θα ανοίγατε ποτέ μια επιχείρηση με τη μέθοδο του franchising;

2.3. Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring)

2.3.1. Έννοια – χαρακτηριστικά του factoring

Πολλές φορές, ένας επιχειρηματίας έχει κάνει καλές πωλήσεις, έχει σημαντικές 
απαιτήσεις από τους πελάτες του, αλλά δεν έχει ρευστό για να προχωρήσει τη δου-
λειά του. Τότε, μπορεί να σκεφτεί τη λύση της πρακτόρευσης απαιτήσεων (factoring). 
Χρησιμοποιώντας αυτή τη χρηματοοικονομική μέθοδο χρηματοδότησης, ο επιχει-
ρηματίας εκχωρεί σε έναν πράκτορα (factor), ο οποίος είναι συνήθως η θυγατρική 
μιας τράπεζας, το σύνολο ή μέρος των απαιτήσεών του από τους πελάτες του και 
λαμβάνει ανάλογη του ύψους της εκχώρησης χρηματοδότηση. 

Να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση της επιχείρησης μπορεί να γίνει είτε με ενεχυ-
ρίαση των απαιτήσεών της, οπότε η εταιρεία λαμβάνει δάνειο από τον πράκτορα, 
είτε με πώληση αυτών, οπότε η εταιρεία λαμβάνει μετρητά. Ο πράκτορας διατηρεί 
πάντα το δικαίωμα να διαλέξει τις απαιτήσεις που πρόκειται να αγοράσει ή να προ-
εξοφλήσει.

Σε περίπτωση χρηματοδότησης της εταιρείας με πώληση των απαιτήσεών της, αν 
στο συμφωνητικό υπάρχει ο όρος «χωρίς αναγωγή», τότε ο πράκτορας δεν μπορεί 
να ζητήσει από την επιχείρηση την πληρωμή εκείνων των τιμολογίων που τελικά 
δεν εξοφλήθηκαν από τους πελάτες της επιχείρησης. Όταν όμως στο συμβόλαιο 
υπάρχει ο όρος «με αναγωγή» τότε έχει αυτό το δικαίωμα.
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Το factoring μπορεί να γίνει με ή χωρίς ειδοποίηση προς τον οφειλέτη.

Οι πράκτορες αποφεύγουν να αγοράσουν ή να προεξοφλήσουν τιμολόγια εταιρειών 
που εμπορεύονται χύμα ή ευπαθή προϊόντα, προϊόντα με υψηλό ποσοστό φύρας, 
ή πολύπλοκα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί μετά την πώληση να απαιτούν 
συντήρηση και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης.

Ποιες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το factoring; Οι πλέον 
κατάλληλες θεωρούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν μεσοπρόθε-
σμες (έναν έως εννέα μήνες) απαιτήσεις και λειτουργούν με το σύστημα των ανοι-
κτών πιστώσεων (προϋπόθεση είναι να μην καλύπτονται από μεταχρονολογημένες 
επιταγές ή εγγυητικές επιστολές). Οι Έλληνες επιχειρηματίες όμως μέχρι σήμερα 
δείχνουν να προτιμούν τις μεταχρονολογημένες επιταγές από το factoring.

Πότε ενδείκνυται η χρήση του factoring από την επιχείρηση; Από τη στιγμή που μια 
υγιής, κερδοφόρος εταιρεία με καλή κεφαλαιακή διάρθρωση μπορεί να εξασφα-
λίσει με χαμηλότερο κόστος δάνειο από τον τραπεζικό τομέα, δεν την συμφέρει να 
ενεχυριάσει ή να πουλήσει τους εισπρακτέους λογαριασμούς της. Όταν όμως η επι-
χείρηση δεν μπορεί να συνάψει δάνειο με μια εμπορική τράπεζα, είτε λόγω μεγέ-
θους, είτε λόγω της λανθασμένης κεφαλαιακής της διάρθρωσης, είτε για άλλους 
λόγους που η τράπεζα θεωρεί σημαντικούς, τότε μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω 
του factoring. Όμως, γιατί να ενδιαφέρεται ο πράκτορας για μια τέτοια εταιρεία; Γιατί 
ο πράκτορας εξειδικεύεται κυρίως στη διαχείριση κινδύνου και είναι σε θέση να 
κρίνει τη φερεγγυότητα και την ικανότητα του πελάτη του.

Έναντι αμοιβής, ο πράκτορας μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση και συμβουλές 
σε θέματα εξαγωγών, εμπορίας κλπ. Η επιχείρηση υπογράφει σύμβαση με τον πρά-
κτορα, η οποία περιγράφει λεπτομερώς όλους τους όρους με τους οποίους γίνεται 
η εκχώρηση ή η πώληση των απαιτήσεων στον πράκτορα, ο τρόπος με τον οποίο 
γίνεται η είσπραξη αυτών, καθώς και πρόβλεψη για τη διακοπή της σύμβασης (π.χ. 
με έγγραφη προειδοποίηση από έναν έως τρεις μήνες νωρίτερα).

Τα κύρια χαρακτηριστικά του factoring είναι:

1.  Η χρηματοδότηση της επιχείρησης κυμαίνεται γύρω στο 80-85% της αξίας των 
τιμολογίων που έγιναν αποδεκτά από τον πράκτορα.

2.  Όταν ο πελάτης πληρώσει την απαίτηση, ο πράκτορας πιστώνει στην επιχείρηση 
το υπόλοιπο της αξίας των απαιτήσεων, αφού κρατήσει ένα ποσό για προμή-
θειες και έξοδα.

3.  Ο πράκτορας παρέχει στην επιχείρηση υπηρεσίες αξιολόγησης της πιστοληπτι-
κής ικανότητας των πελατών της, καθώς επίσης και υπηρεσίες παρακολούθη-
σης, διαχείρισης και είσπραξης των απαιτήσεων.

4.  Ο πράκτορας μπορεί να προβεί σε συνεννόηση με την επιχείρηση και σε νομι-
κές ενέργειες για την εξόφληση των καθυστερούμενων απαιτήσεων (εξώδικα, 
διαταγές πληρωμής κλπ.).
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Στην Ελλάδα, το factoring εισήχθη με τον Ν1905/15-1-1990, ενώ οι όροι για την 
ίδρυση εταιρειών factoring καθορίστηκαν από το Π.Δ.2168/8-1-1993. Άργησε να 
αναπτυχθεί στη χώρα μας, παρότι θεσπίστηκε πριν από είκοσι ένα χρόνια, αρχικά 
λόγω νομοθετικών ατελειών, οι οποίες και διορθώθηκαν σταδιακά, αλλά και λόγω 
της αδιάφορης στάσης των τραπεζών, καθώς αυτή η μέθοδος χρηματοδότησης προ-
ϋποθέτει την ανάληψη σημαντικού κινδύνου, εξαιτίας και των ιδιόμορφων συνθη-
κών της ελληνικής αγοράς, όπως είναι οι μεταχρονολογημένες επιταγές, που έχουν 
γίνει εργαλεία πίστωσης. Μετά το 2000, το factoring αναπτύχθηκε μέσω επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούνταν κυρίως στις εξαγωγές.

2.3.2. Πλεονεκτήματα του factoring

1.  Η επιχείρηση λαμβάνει ρευστό έναντι των απαιτήσεών της, άρα ενισχύει τη ρευ-
στότητά της και τονώνει το κεφάλαιο κίνησής της.

2.  Η επιχείρηση απαλλάσσεται από το κόστος διαχείρισης των απαιτήσεών της, 
αφού υποκαθίσταται σε αυτό τον ρόλο από τον πράκτορα.

3.  Η χρηματοδότηση γίνεται χωρίς άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις.

4.  Ο πράκτορας μπορεί, μετά από αξιολόγηση των πελατών της επιχείρησης, να 
αποδεχτεί την ανάληψη και του πιστωτικού κινδύνου μη είσπραξης των απαιτή-
σεων αυτών.

5.  Το factoring βοηθάει ιδιαίτερα τις εξαγωγές, αφού πολλοί εξαγωγείς προτιμούν 
τον τρόπο αυτό, για να χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις τους.

6.  Το factoring παρέχει στην επιχείρηση αυξημένη διαπραγματευτική ικανότητα 
έναντι των προμηθευτών της, καθώς και ομαλή λειτουργία της παραγωγικής 
και εμπορικής διαδικασίας της, αφού ο επιχειρηματίας μπορεί να επεξεργαστεί 
ένα πλήρως προγραμματισμένο κοστολόγιο και να διατηρήσει την υφιστάμενη 
σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια.

2.3.3. Μειονεκτήματα του factoring

1.  Το κόστος της πρακτόρευσης απαιτήσεων είναι υψηλότερο από την κλασική χρη-
ματοδότηση. Αυτό γίνεται διότι η επιχείρηση πληρώνει στον πράκτορα προμή-
θειες επί των τιμολογίων, τόκους από τη στιγμή της χρηματοδότησης μιας απαί-
τησης μέχρι την πληρωμή της από τον πελάτη, έξοδα που αφορούν την κατάρ-
τιση της σύμβασης και αυξημένες προμήθειες, σε περίπτωση που ο πράκτορας 
αναλάβει και τον πιστωτικό κίνδυνο.

2.  Ο πράκτορας θα αρνηθεί να χρηματοδοτήσει τιμολόγια που προέρχονται από 
πελάτες μεσαίας ή μειωμένης πιστοληπτικής αξιοπιστίας, θεωρώντας ότι γι’ 
αυτούς υπάρχει μικρότερος ή μεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος.
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3.  Επικοινωνιακά, ενδέχεται πολλοί πελάτες, ιδίως ιδιώτες, να προβληματιστούν ή 
να αντιδράσουν άσχημα, αν ο επιχειρηματίας εκχωρήσει τις υποχρεώσεις τους 
σε έναν απρόσωπο χρηματοοικονομικό οργανισμό.

4.  Εφόσον τα τιμολόγια μιας επιχείρησης είναι πολλά και μικρής αξίας, τότε ενδέ-
χεται το factoring να μην συμφέρει την επιχείρηση, αφού η προμήθεια χρεώ-
νεται ανά τιμολόγιο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα συγκεκριμένο 
κατώτατο ποσό.

Εφαρμογή

Θα χρησιμοποιούσατε ποτέ το factoring για τη χρηματοδότηση της επιχείρη-
σής σας;

2.4. Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital)

2.4.1. Έννοια – βασικά χαρακτηριστικά του venture capital

Είστε ένας δυναμικός, ανερχόμενος, πραγματικά καινοτόμος επιχειρηματίας και 
ψάχνετε κεφάλαια για να χρηματοδοτήσετε την επιχειρηματική σας πρόταση; Η 
μέθοδος του «κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών» (Venture Capital) μπορεί 
να σας βοηθήσει να χρηματοδοτήσετε την επιχείρησή σας. Θεσμικοί επενδυτές, που 
ενδιαφέρονται πάντα για καινοτόμες επιχειρήσεις με υψηλούς προσδοκώμενους 
ρυθμούς ανάπτυξης, αναλαμβάνουν να σας χρηματοδοτήσουν για πέντε με δέκα έτη 
συμμετέχοντας στο κεφάλαιο της εταιρείας σας ως μέτοχοι. 

Ουσιαστικά, εσείς βάζετε την ιδέα και την τεχνογνωσία και αυτοί αναλαμβάνουν το 
ρίσκο του χρήματος, ενώ παράλληλα σας συμβουλεύουν σε οργανωτικά και διοι-
κητικά θέματα ή θέματα μάρκετιγκ. Πιθανόν η χρηματοδότρια εταιρεία να σας βοη-
θήσει, εφόσον έχει τεχνογνωσία και στη διοίκηση, στην έρευνα αγοράς, στην οργά-
νωση επιχειρήσεων ή σε όποιους άλλους τομείς πιστεύει ότι έχει αποκτήσει κάποιο 
πλεονέκτημα. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο, εφόσον η εταιρεία υπάρχει ήδη, μπορεί 
να γίνει με αύξηση κεφαλαίου ή με εξαγορά μετοχών ή μεριδίου, αλλά μπορεί να 
γίνει και με άλλες μορφές που προβλέπει η νομοθεσία, όπως με έκδοση προνομι-
ούχων μετοχών ή έκδοση ενός ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές της 
εταιρείας. Ο επιχειρηματίας κρατάει συνήθως το 50% της εταιρείας, ενώ η χρηματο-
δότρια εταιρεία αναλαμβάνει μεγάλο ρίσκο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, κάτι 
που δεν συμβαίνει στην κλασική τραπεζική χρηματοδότηση.

Παραδείγματα επιχειρήσεων στην Ελλάδα που έκαναν χρήση των venture capitals 
είναι η Goody’s και η Γερμανός, ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν τα παραδείγματα της 
Microsoft και της Amazon.
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Η μορφή αυτή χρηματοδότησης συνήθως απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν 
λίγες πιθανότητες να χρηματοδοτηθούν από το κλασικό τραπεζικό σύστημα. Οι επι-
χειρήσεις που επωφελούνται από αυτή τη μέθοδο χρηματοδότησης είναι συνήθως 
μικρές, νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, όπως επίσης και θυγατρικές μεγάλων επιχει-
ρήσεων.

Ποιο είναι όμως το όφελος των χρηματοδοτριών εταιρειών; Καταρχάς, γνωρίζουν 
ότι σε αρκετές από τις επενδύσεις τους ίσως χάσουν τα χρήματά τους. Και αυτό γιατί 
οι καινοτόμες επιχειρήσεις συνήθως επενδύουν στον χώρο της τεχνολογίας, της 
έρευνας και των νέων μεθόδων παραγωγής, οπότε είναι πολύ εύκολο να αποτύ-
χουν στην αγορά, λόγω του οξυμένου ανταγωνισμού, της γρήγορης τεχνολογικής 
απαξίωσης μιας καινοτομίας, των αιφνίδιων δυσμενών αλλαγών στη νομοθεσία, 
την αποτυχία των ερευνητικών προγραμμάτων να μετατρέψουν την έρευνα σε ανά-
πτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ελκυστικών για τον καταναλωτή κλπ. Γι’ αυτό και 
δεν διακινδυνεύουν πολύ μεγάλα ποσά σε μια τέτοια επένδυση, αλλά προτιμούν να 
τοποθετούν λίγα χρήματα σε πολλές τέτοιες επενδύσεις. Άρα, μειώνουν τον κίνδυνο 
να χάσουν τα χρήματά τους, με τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους, μοιρά-
ζοντας τις χρηματοδοτήσεις τους σε επιχειρήσεις διάφορων και όχι ενός κλάδου, σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, σε επιχειρήσεις με διαφορετικές φάσεις και 
ρυθμούς ανάπτυξης και σε συμμετοχές σε χρηματοδοτήσεις άλλων, ομοειδών, εται-
ρειών venture capital.

Οι χρηματοδότριες εταιρείες μπορούν να ρευστοποιήσουν τη συμμετοχή τους στην 
εταιρεία που έχουν χρηματοδοτήσει, πουλώντας τις μετοχές τους σε τρίτο/τρίτους, 
στον βασικό μέτοχο ή μέσω του χρηματιστηρίου (εφόσον η εταιρεία είναι εισηγμένη).

2.4.2. Είδη του venture capital

Αν χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο τη φάση ανάπτυξης της επιχείρησης στην οποία 
πηγαίνει η χρηματοδότηση, μπορούμε να διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες 
venture capital:

2.4.2.1. Χρηματοδότηση εκκίνησης (Start-up Capital)

Σε αυτό το είδος του venture capital χρηματοδοτείται η εκκίνηση της επιχείρησης 
και η ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας.

2.4.2.2.  Χρηματοδότηση στα πρώτα στάδια ανάπτυξης 
(Early Stage Financing)

Η μορφή αυτή χρησιμοποιείται όταν έχει ήδη ιδρυθεί η επιχείρηση, κάνει τα πρώτα 
της βήματα στην αγορά και προσπαθεί να εδραιώσει και να αναπτύξει τα προϊόντα 
ή τις υπηρεσίες της.
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2.4.2.3. Χρηματοδότηση σποράς (Seed Capital)

Αν έχετε κάποια ιδέα που βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και δεν έχετε ιδρύσει ακόμη 
την επιχείρησή σας, τότε αυτό το είδος venture capital μπορεί να δώσει τη λύση για 
τη χρηματοδότηση της ιδέας αυτής.

2.4.2.4.  Χρηματοδότηση ανάπτυξης ή επέκτασης  
(Development Finance)

Εδώ, η χρηματοδότηση χρησιμοποιείται για επέκταση στην εγχώρια ή στις ξένες 
αγορές, για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης κλπ.

2.4.2.5. Χρηματοδότηση γέφυρας (Bridge Financing)

Η χρηματοδότηση χρησιμοποιείται με απώτερο στόχο την είσοδο της επιχείρησης 
στο Χρηματιστήριο. Μια παρακινδυνευμένη επένδυση, αν γίνει πολύ νωρίς, αλλά 
πολύ προσοδοφόρα.

Άλλες μορφές venture capital που έχουν μεγάλη άνθηση τελευταία σε διεθνές επί-
πεδο είναι:

2.4.2.6.  Χρηματοδότηση εξαγοράς επιχειρήσεων από τη διοίκησή τους 
(Management Buy-out)

Συνήθως αυτό γίνεται όταν μια μεγάλη εταιρεία υποχρεώνεται να αποσυρθεί από 
μια μεγάλη αγορά για διάφορους λόγους (ο πιο σπουδαίος είναι ο οξύς ανταγωνι-
σμός). Τότε, μια ομάδα στελεχών από μέσα, πιστεύοντας ότι μπορεί να πάει καλά η 
εταιρεία στο μέλλον, εξαγοράζει τη θυγατρική αυτή με κεφάλαια τα οποία τους παρέ-
χουν οι εταιρείες που ασχολούνται με το venture capital.

2.4.2.7.  Χρηματοδότηση εξαγοράς επιχειρήσεων από μια νέα  
διοικητική ομάδα (Management Buy-in)

Η ίδια μορφή με την προηγούμενη, με τη μόνη διαφορά ότι η εξαγορά της επιχεί-
ρησης γίνεται από μια ομάδα στελεχών που δεν είχε στο παρελθόν καμία σχέση με 
την εταιρεία.

2.4.2.8. Χρηματοδότηση αντικατάστασης (Replacement Finance)

Η εξαγορά μεριδίων απερχόμενων εταίρων από μία εταιρεία. Οι εταίροι αυτοί μπο-
ρούν να υποκατασταθούν από μια εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετο-
χών (ΕΚΕΣ, βλ. παρακάτω για τις εταιρείες αυτές).
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2.4.2.9.  Εξαγορά και αναδιάρθρωση ζημιογόνου εταιρείας ή  
χρηματοδότηση στροφής (Turnaround Finance)

Εξαγοράζεται το πλειοψηφικό πακέτο ή ολόκληρη μια ζημιογόνος εταιρεία και ανα-
διαρθρώνεται η λειτουργία της, κρατώντας μόνο τους τομείς που χρειάζονται, ώστε 
να γίνει πάλι βιώσιμη και κερδοφόρα.

2.4.3. Πλεονεκτήματα του venture capital

1.  Η χρηματοδοτούμενη εταιρεία έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει τις ανα-
γκαίες επενδύσεις για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της, χωρίς ουσια-
στικά να δανειστεί.

2.  Η χρηματοδοτούμενη εταιρεία έχει την ευκαιρία να ωφεληθεί από την εμπει-
ρία των νέων συνεταίρων της σε θέματα οικονομικά, διοικητικά, οργανωτικά ή 
άλλα.

3.  Η χρηματοδοτούμενη εταιρεία, στην οποία συμμετέχει ένας φημισμένος θεσμι-
κός επενδυτής, αυξάνει το κύρος της και κάνει πιο ελκυστική την αίτησή της για 
εισαγωγή των μετοχών της στην κεφαλαιαγορά.

4.  Τα οφέλη της ελληνικής οικονομίας είναι μεγάλα, καθώς πολλές από αυτές τις 
εταιρείες αναπτύσσονται γρήγορα, η δημιουργία νέων επιχειρήσεων διευκολύ-
νεται αφάνταστα, ενώ και ο εκσυγχρονισμός των ήδη υφιστάμενων εταιρειών 
δημιουργεί οικονομική ανάπτυξη. Η γρήγορη ανάπτυξη των εταιρειών αυτών 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής ανεργίας, αφού συνήθως δημι-
ουργούνται πολλές νέες θέσεις εργασίας.

5.  Τα οφέλη για τον καταναλωτή είναι πολύ μεγάλα, αφού τα κεφάλαια αυτά βοη-
θούν τα καινοτόμα προϊόντα και τις πρωτοποριακές ιδέες που δίνουν λύσεις σε 
καθημερινά προβλήματα ή ανάγκες του να γίνουν προσιτά σε αυτόν.

2.4.4. Μειονεκτήματα του venture capital

1.  Η εταιρεία που δέχεται τη χρηματοδότηση ουσιαστικά πουλάει ένα κομμάτι της 
επιχείρησης. Αν η επιχείρηση πάει πολύ καλά, τότε ίσως ο ιδιοκτήτης να διαπι-
στώσει ότι συνέφερε να πάρει κάποιο δάνειο αντί να βάλει συνεταίρο.

2.  Πολλές φορές, ο χρηματοδότης παρεμβαίνει δυναμικά σε θέματα διοικητικά και 
οργανωτικά της εταιρείας και επιβάλλει την άποψή του. Αυτό προξενεί προστρι-
βές και εντάσεις.

3.  Η μεγάλη θνησιμότητα πολλών χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων υψηλής 
τεχνολογίας βάζει πολλές φορές σε κίνδυνο τα κεφάλαια των εταιρειών που 
ασχολούνται με το venture capital.
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2.4.5. Ο θεσμός του venture capital στην Ελλάδα

Ο θεσμός αυτός εισήχθηκε στην Ελλάδα με τον Ν1775/1988. Ο νόμος αυτός δεν ήταν 
πολύ δημοφιλής, καθώς ήταν πολύ περιοριστικός όσον αφορά τις επενδύσεις (αφο-
ρούσε μόνο επενδύσεις «υψηλής τεχνολογίας») και θέσπιζε μια αναποτελεσμα-
τική γραφειοκρατική διαδικασία για την έγκριση των επιδοτήσεων των επενδύσεων 
αυτών.

Ένας νέος νόμος, ο Ν2367/1995, θέσπισε τις «εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματι-
κών συμμετοχών» (ΕΚΕΣ), και πρόσφατα βελτιώθηκε από τον Ν2992/2002. Οι εται-
ρείες αυτές έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 
3.000.000 ευρώ, και μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε τομείς πέραν της υψηλής 
τεχνολογίας, με ή χωρίς κρατικές ή κοινοτικές επιδοτήσεις, με γρήγορο και αποτε-
λεσματικό τρόπο. Συμμετέχουν στο κεφάλαιο οποιασδήποτε εταιρείας, με την εξαί-
ρεση των οικοδομικών, κτηματικών, κατασκευαστικών, μεσιτικών και χρηματοπι-
στωτικών εταιρειών, όπως και εταιρειών τυχερών παιχνιδιών, ΜΜΕ και αθλητικών 
σωματείων.

Ο θεσμός των εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών βοηθάει κατά 
πολύ στην ανάπτυξη της χώρας, καθώς με την ουσιαστική αύξηση των ιδίων κεφα-
λαίων της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης ανοίγει ο δρόμος για επιπρόσθετη 
άντληση χρηματοοικονομικών πόρων (δάνεια, leasing, επιχορηγήσεις κλπ.), και 
τελικά πραγματοποιείται μια επένδυση πολύ μεγαλύτερης αξίας απ’ ό,τι αν χρησιμο-
ποιούσαμε τα κλασικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

2.4.6. Τι κάνω αν έχω μια καλή ιδέα;

Αν έχετε μια επιχείρηση ή μια καλή ιδέα που βρίσκεται στην αρχή ή αναπτύσσεται 
ακόμα και χρειάζεστε χρηματοδότηση, να ανατρέξετε σε κάποιον σύμβουλο σχε-
τικό με την αξιολόγηση, τον σχεδιασμό και τη σύνταξη επενδυτικών σχεδίων αυτής 
της μορφής. 

Σε περίπτωση που θελήσετε να επιχειρήσετε κάτι τέτοιο μόνοι σας, για περισσό-
τερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάπτυ-
ξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) στο http://www.taneo.gr. Σκοπός του ταμείου αυτού 
είναι η συγχρηματοδότηση της ίδρυσης εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμ-
μετοχών, οι οποίες θα επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες 
που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Ουσιαστικά, το Ταμείο διαχειρίζεται 
πόρους προερχόμενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον παραπάνω σκοπό. Για 
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (http://www.eif.org) και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Επιχει-
ρηματικού Κεφαλαίου (EVCA) (http://www.evca.com).
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Εφαρμογή

Έχετε κάποια επιχειρηματική ιδέα που μπορεί να εκμεταλλευτεί το χρηματοδο-
τικό εργαλείο του venture capital;
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Σύνοψη

H χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) είναι μια σύγχρονη μέθοδος μεσομακρο-
πρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελματιών για την απόκτηση 
πάγιων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισμού και ακινήτων για επαγγελματική χρήση. Με 
αυτή τη μέθοδο, ο μισθωτής μισθώνει, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, από μια 
εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ένα κινητό πάγιο (μηχάνημα, αυτοκίνητο, υπο-
λογιστή κλπ.) ή ένα ακίνητο (αποθήκη, κατάστημα, οικόπεδο κλπ.) και στο τέλος της 
περιόδου αυτής μπορεί, με μονομερή του δήλωση, να το αγοράσει σε προσυμφω-
νημένο τίμημα (έχει, όπως λέμε, δικαίωμα προαίρεσης, Option).

Το franchising είναι μια μέθοδος συνεργασίας μεταξύ δύο επιχειρηματιών, κατά 
την οποία υπογράφεται ένα συμβόλαιο, με βάση το οποίο ο ένας από τους συμ-
βαλλόμενους ονομάζεται δικαιοπάροχος και ο άλλος δικαιοδόχος. Ο δικαιοπάρο-
χος οφείλει να προμηθεύει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του δικαιοδόχου, να τον 
εφοδιάζει με την τεχνογνωσία, τα πρότυπα λειτουργίας της επιχείρησης, την αρχική 
εκπαίδευση και τη συνεχή υποστήριξή του, ενώ ο δικαιοδόχος, με το κεφάλαιο που 
εισφέρει, εξασφαλίζει την τοποθεσία, την κατασκευή, τη διαμόρφωση και τον εξο-
πλισμό του καταστήματος, και στη συνέχεια αναπτύσσει τη μονάδα με την καθοδή-
γηση του δικαιοπαρόχου. Ο δικαιοδόχος πληρώνει ένα εφάπαξ αρχικό ποσό για την 
είσοδο στην αλυσίδα του δικαιοπαρόχου και στη συνέχεια κάθε χρόνο πληρώνει 
ένα ποσοστό επί των πωλήσεών του.

Πολλές φορές, ένας επιχειρηματίας έχει κάνει καλές πωλήσεις, έχει σημαντικές 
απαιτήσεις από τους πελάτες του, αλλά δεν έχει ρευστό για να προχωρήσει τη δου-
λειά του. Τότε, μπορεί να σκεφτεί τη λύση της πρακτόρευσης απαιτήσεων (Factor-
ing). Χρησιμοποιώντας αυτή τη χρηματοοικονομική μέθοδο χρηματοδότησης, ο επι-
χειρηματίας εκχωρεί σε έναν πράκτορα (factor), ο οποίος είναι συνήθως η θυγα-
τρική μιας τράπεζας, το σύνολο ή μέρος των απαιτήσεών του από τους πελάτες του 
και λαμβάνει χρηματοδότηση ανάλογη του ύψους της εκχώρησης. 

Να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση της επιχείρησης μπορεί να γίνει είτε με ενεχυ-
ρίαση των απαιτήσεών της, οπότε η εταιρεία λαμβάνει δάνειο από τον πράκτορα, 
είτε με πώληση αυτών, οπότε η εταιρεία λαμβάνει μετρητά. Ο πράκτορας διατηρεί 
πάντα το δικαίωμα να διαλέξει τις απαιτήσεις που πρόκειται να αγοράσει ή να προ-
εξοφλήσει.

Τέλος, η μέθοδος του κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital) 
μπορεί να βοηθήσει τους καινοτόμους επιχειρηματίες να χρηματοδοτήσουν την επι-
χείρησή τους. Θεσμικοί επενδυτές, που ενδιαφέρονται πάντα για επιχειρήσεις και-
νοτόμες με υψηλούς προσδοκώμενους ρυθμούς ανάπτυξης, αναλαμβάνουν να τις 
χρηματοδοτήσουν για πέντε με δέκα έτη, συμμετέχοντας στο κεφάλαιο των εται-
ρειών αυτών ως μέτοχοι. 
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
1. Τι είναι η χρηματοδοτική μίσθωση και πού χρησιμεύει;

2.  Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του franchising για τον δικαι-
οπάροχο;

3.  Ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται ως οι πλέον κατάλληλες για να χρησιμοποιή-
σουν το factoring;

4. Ποια είναι τα είδη του venture capital;

5. Τι γνωρίζετε για τη συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση (Leveraged Lease);

Ασκήσεις   

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1.  Όταν ένας επιχειρηματίας έχει αγοράσει ένα αυτοκίνητο με leasing, το αυτοκί-
νητο του ανήκει.

    Σωστό                                              Λάθος

2. Η πώληση και η επαναμίσθωση είναι μια μορφή δικαιόχρησης.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Το franchising,σε περιόδους γενικής ανόδου της οικονομίας μιας χώρας, μπορεί 
να αποτελέσει τροχοπέδη για την ανάπτυξη του δικτύου μιας επιχείρησης.

    Σωστό                                              Λάθος

4. Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων είναι μια μορφή leasing.

    Σωστό                                              Λάθος
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5. Η χρηματοδότηση σποράς (seed capital) μπορεί να βοηθήσει ιδέες σε πρώιμο 
στάδιο να υλοποιηθούν.

    Σωστό                                              Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι ένα συμβόλαιο που υπογράφεται μεταξύ του:

 Α. Προμηθευτή του εξοπλισμού και της εταιρείας leasing

 B. Προμηθευτή του εξοπλισμού και του μισθωτή

 Γ. Προμηθευτή του εξοπλισμού και της τράπεζας

 Δ.  Της εταιρείας leasing και του μισθωτή που αγοράζει τον εξοπλισμό από έναν 
προμηθευτή

 Ε. Όλα τα παραπάνω

 Στ. Κανένα από τα παραπάνω

2. Η χρηματοδοτική μίσθωση βοηθάει στην ανάπτυξη της Ελλάδας γιατί:

 Α. Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων

 Β. Αυξάνει την παραγωγικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων

 Γ.  Δίνει μεγάλη ώθηση στις επενδύσεις, καθώς είναι μοχλός εκσυγχρονισμού 
της παραγωγικής δομής της χώρας

 Δ.  Συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι χωρών που δεν διαθέτουν τέτοια 
χρηματοοικονομικά εργαλεία

 Ε. Όλα τα παραπάνω

 Στ. Κανένα από τα παραπάνω

3. Το «sale and lease back» αφορά:

 Α. Την πώληση και επαναμίσθωση ενός ακινήτου από τη μισθώτρια εταιρεία

 Β.  Τη δωρεάν παραχώρηση και επαναμίσθωση ενός ακινήτου από τη μισθώ-
τρια εταιρεία

 Γ.  Την πώληση και επαναμίσθωση δύο διαφορετικών ακινήτων από τη μισθώ-
τρια εταιρεία

 Δ. Την αγορά και επαναμίσθωση ενός ακινήτου από τη μισθώτρια εταιρεία

 Ε. Όλα τα παραπάνω

 Στ. Κανένα από τα παραπάνω
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4. Η συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση αφορά:

 Α. Πολύ ακριβά πάγια

 Β. Πολύ ογκώδη πάγια

 Γ. Πολύ σπάνια πάγια

 Δ. Πολύ δυσεύρετα πάγια

 Ε. Όλα τα παραπάνω

 Στ. Κανένα από τα παραπάνω

5.  Η φορολογική έκπτωση των μισθωμάτων leasing από τα έξοδα της επιχείρησης 
ανέρχεται στο ______ του ποσού.

 Α. 50%

 Β. 35%

 Γ. 15%

 Δ. 100%

 Ε. Κανένα από τα παραπάνω

6. Η δικαιόχρηση είναι μια μορφή: 

 Α. Συγχώνευσης δύο ανεξάρτητων επιχειρήσεων

 Β. Συνεργασίας δύο ανεξάρτητων επιχειρήσεων

 Γ. Συνύπαρξης δύο ανεξάρτητων επιχειρήσεων

 Δ. Συναλλαγής δύο ανεξάρτητων επιχειρήσεων

7. Ο δικαιοπάροχος διαθέτει στον δικαιοδόχο:

 Α. Τεχνογνωσία

 Β. Εκπαίδευση προσωπικού

 Γ. Εμπορικό σήμα

 Δ. Διαρρύθμιση καταστήματος

 Ε. Όλα τα παραπάνω

 Στ. Τίποτα από τα παραπάνω

8.  Η εφάπαξ αμοιβή εισόδου (Franchise Initial Fee) δίνεται από τον δικαιοδόχο 
στον δικαιοπάροχο για να:

 Α. Μάθει για την αλυσίδα καταστημάτων του δικαιοπαρόχου

 Β. Εισέλθει στην αλυσίδα καταστημάτων του δικαιοπαρόχου
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 Γ. Βγει από την αλυσίδα καταστημάτων του δικαιοπαρόχου

 Δ. Διαφημίσει την αλυσίδα καταστημάτων του δικαιοπαρόχου

 Ε. Όλα τα παραπάνω

 ΣΤ. Τίποτα από τα παραπάνω

9. Η φιλοσοφία του franchising βασίζεται στο:

 Α. Κερδίζω-κερδίζεις

 Β. Κερδίζω-χάνεις

 Γ. Χάνω-κερδίζεις

 Δ. Χάνω-χάνεις

 Ε. Τίποτα από τα παραπάνω

10. Το franchising βοηθάει την εθνική οικονομία, καθώς:

 Α. Μειώνει τον πληθωρισμό

 Β. Αυξάνει την ανεργία

 Γ. Μειώνει τη φοροδιαφυγή

 Δ. Μειώνει την επιχειρηματικότητα
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Παράρτημα

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Παράγραφος 2.1.4.1.
2. Παράγραφος 2.2.4.4.
3. Παράγραφος 2.3.4.1.
4. Παράγραφος 2.3.4.2.
5. Παράγραφος 2.1.4.2.4.

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος

2. Λάθος

3. Λάθος

4. Λάθος

5. Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Δ

2. Ε

3. Α

4. Α

5. Δ

6. Β

7. Ε

8. Β

9. Α

10. Γ
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Παράδειγμα συμμετοχικού leasing

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης και το συμμετοχικό leasing

Ο δικηγόρος Παπιανός, στο βιβλίο του Ο δικηγόρος (εκδ. Εστία), εξιστορεί ένα περι-
στατικό που περιγράφει το επιχειρηματικό δαιμόνιο του Ωνάση, ο οποίος χρησιμο-
ποίησε εκείνη την εποχή (δεκαετία 1960) τη συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση, 
για να φτιάξει τον στόλο της Ολυμπιακής Αεροπορίας:

Κάποιους μήνες μετά περπατούσαν ο Ωνάσης και ο δικηγόρος στην 5η Λεω-
φόρο στη Νέα Υόρκη και ο Ωνάσης λέει: «Ξέρεις, ρε δικηγόρε, πρέπει να 
αγοράσουμε καινούργια αεροπλάνα για την Ολυμπιακή. Λοιπόν, εγώ θέλω 
τα αεροπλάνα να είναι δικά μας, να τα πετάει η Ολυμπιακή, να τα εξοφλή-
σει η Ολυμπιακή και στο τέλος της δεκαετίας να τα πάρουμε εμείς. Ο Κώστας 
(Κονιαλίδης) έχει κανονίσει το 70% του κόστους να το δώσει η FCNB (σ.σ. μια 
μεγάλη αμερικανική τράπεζα), το άλλο 15% η Boeing (η κατασκευάστρια εται-
ρεία) και το τελευταίο 15% εμείς. Πρώτα εξοφλείται η τράπεζα, μετά η Boeing 
και τελευταίοι εμείς, που μαζί με την τελευταία δόση παίρνουμε και τα αερο-
πλάνα. Γίνεται;». Και η λύση ευρέθη ύστερα από ξενύχτια σκέψης και μελέ-
της: «Αμάν, νάτη η λύση: το άρθρο 5, παρ.4 του νόμου 2687/1953 έλεγε ότι 
κεφάλαια από το εξωτερικό θεωρούνται και τα μίσθια μηχανήματα. Μηχάνημα 
δεν είναι και το αεροπλάνο; Τι κι αν πετάει στον αέρα και δεν είναι «εμπεπηγ-
μένο στο έδαφος», όπως λέει για τα μηχανήματα ο ελληνικός νόμος. Ο δικη-
γόρος συγκεντρώθηκε και άρχισε να αποτυπώνει τις σκέψεις του στο χαρτί.

Η τράπεζα ιδρύει μία εταιρεία με έδρα τον Παναμά, η οποία και δανείζεται 
από τους τρεις το κόστος των αεροπλάνων. Αυτή αγοράζει τα αεροπλάνα και 
τα νοικιάζει στην Ολυμπιακή, η οποία και πληρώνει ως μισθωτής και για 120 
μήνες, ποσό ίσο με το κεφάλαιο και τους τόκους του δανείου – της αξίας των 
αεροπλάνων. Η τράπεζα, σαν δανείστρια, γράφει και μια προτιμώμενη υπο-
θήκη πάνω στα αεροπλάνα που σημαίνει: Δεν πληρώθηκε μία δόση; Σου 
παίρνει τα αεροπλάνα χωρίς δικαστήρια. Όταν όλοι εξοφληθούν –πρώτα 
εξοφλείται η τράπεζα, μετά η Boeing και τελευταία η εταιρεία του Ωνάση– η 
τράπεζα μεταβιβάζει σε εταιρεία του Ωνάση για 1 δολάριο τις μετοχές της 
παναμέζικης εταιρείας που έχει την κυριότητα των αεροπλάνων.
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Παράδειγμα υπολογισμού μισθώματος για εξοπλισμό

Τα παρακάτω μισθώματα είναι ενδεικτικά, αλλά αρκετά κοντά στις πραγματικές 
τιμές που δίνει η αγορά:

Αξία  
εξοπλισμού

15.000 15.000 40.000 40.000 60.000 60.000 100.000 100.000 150.000 150.000 400.000 400.000

Διάρκεια 3 έτη 5 έτη 3 έτη 5 έτη 3 έτη 5 έτη 8 έτη 12 έτη 10 έτη 15 έτη 18 έτη 25 έτη

Συχνότητα δόσης 1 μήνας 3 μήνες 3 μήνες 1 μήνας 3 μήνες 1 μήνας 3 μήνες 1 μήνας 3 μήνες 1 μήνας 3 μήνες 1 μήνας

Μίσθωμα 460 900 3720 800 5.630 1.210 4.280 1.110 5.570 1.670 13.350 4.470

Φ.Π.Α. (23%) 105,8 207 855,6 184 1.295 278,3 984,4 255,3 1.281 384,1 3.071 1.028,1

Σύνολο 565,8 1.107,0 4.575,6 984,0 6.924,9 1.488,3 5.264,4 1.365,3 6.851,1 2.054,1 16.420,5 5.498,1

  

      Προτάσεις περαιτέρω μελέτης
1.  Εξαιρετικό είναι το βιβλίο του Βασίλη Γαλάνη (Γαλάνης, Β. [2000]. Leasing, 

factoring, forfaiting, franchising, venture capital: Η λειτουργία των σύγχρονων 
χρηματοοικονομικών θεσμών στη χώρα μας. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη) για την 
παρουσίαση του leasing και του τρόπου λειτουργίας του στη χώρα μας.

2.  Όποιος ενδιαφέρεται για τις νομικές πτυχές της σύμβασης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης δεν έχει παρά να διαβάσει το βιβλίο του Απόστολου Γεωργιάδη (Γεωρ-
γιάδης, Α. [2000]. Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας: Leasing, 
factoring, forfaiting, franchising. 4η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα). Είναι 
πολύ διαφωτιστικό σε πάρα πολλά ζητήματα και νομικές διενέξεις γύρω από τις 
συμβάσεις leasing.

3.  Το κεφάλαιο για τη χρηματοδοτική μίσθωση (σσ. 377-440) στο βιβλίο του Γιάννη 
Αποστολόπουλου είναι καλό να το διαβάσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται γι’ αυτή τη 
μορφή χρηματοδότησης. Είναι πλήρες, με πολλές διαφωτιστικές εφαρμογές και 
πίνακες, καθώς και πολύ αναλυτικό (Αποστολόπουλος Ι. [2007]. Ειδικά θέματα 
χρηματοδοτικής διοικήσεως. 2η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη).

4.  Στο ίδιο βιβλίο του Αποστολόπουλου, υπάρχει το κεφάλαιο 18 (Δικαιοχρησία – 
Franchising, σσ. 660-701), στο οποίο ο συγγραφέας κάνει μια πολύ καλή επισκό-
πηση του franchising, των ειδών του, της ιστορίας του στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό καθώς και της λειτουργίας του στον επιχειρηματικό κόσμο.

5.  Στο βιβλίο των Θάνος, Γ., Κιόχος, Π., Παπανικολάου, Γ. (2002). Χρηματοδότηση 
των επιχειρήσεων. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική, στο κεφάλαιο 20 παράγραφος 6 
(σσ. 575-579) υπάρχει μια πολύ καλή σύνοψη των εννοιών και της λειτουργίας 
του franchising.
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6.  Πολύ καλή επιλογή για τον άμεσα ενδιαφερόμενο είναι το βιβλίο των Spinelli, S., 
Birley, S., Rosenberg, R. (2004). Franchising: Από τα πρώτα βήματα έως την κερ-
δοφορία. 1η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Γκιούρδας. Διαθέτει συμπυκνωμένη όλη 
τη διεθνή εμπειρία στον χώρο αυτό και βοηθάει τον αναγνώστη να κατανοήσει 
πλήρως και σε βάθος ολόκληρη τη διαδικασία του franchising.

7.  Γι’ αυτούς που ενδιαφέρονται για τις νομικές πλευρές του franchising συνι-
στάται να ανατρέξουν σε εγχειρίδια όπως το βιβλίο του Κωστάκη, Δ. (2002). 
Franchising: Νομική και επιχειρηματική διάσταση: Θεωρία, νομολογία, υποδείγ-
ματα. 2η έκδοση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
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      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

Α. Ιστοσελίδες για το leasing

Ελληνικές ιστοσελίδες:

Εταιρεία Τηλέφωνα Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ALD Automotive Hellas 210-4840000 http://www.aldautomotive.com

ALPHA Leasing 210-3367900 http://www.alphaleasing.gr

Antena Car Hire 210-9224000 http://www.antena.gr

ASPIS CREDIT 210-3364462, -4 
http://www.aspisbank.gr/article/greek/90/102/
index.htm

ATERENT (ATEbank) 210-3712400 www.aterent.gr

Autolease 210-9858260 www.autolease.gr

Avis 210-6879932 www.avis.gr

Budget 210-3498700 www.budget.gr

Dirent A.E.
2310-802400,  
210-9544000

www.dirent.gr

Drive 2310-472600, -8 www.drive-hellas.gr

Dynamotors 210-6197331 www.dynamotors.gr

EFG Eurobank Leasing 210-3337400
www.eurobank.gr/online/home/generic.
aspx?id=231&mid=615&lang=gr

Eurolease 210-2808300 www.eurolease.gr

Europcar 210-2882000 www.europcar.com.gr

Executive Lease
210-3493415, 
210-3493420, 
210-3493403

www.nationalcar.gr

Hertz 210-6264000 www.hertz.gr

Interlease 210-8939030 www.interlease.gr

Lease Plan 210-6898760, -3 www.leaseplan.gr

Master Lease 210-8124822 www.masterlease.net

Motorlease 210-6897100, -2 www.motorlease.gr

Prima Car Rental 210-5785789, -90 www.primacarrental.gr

Probank Autoleasing 210-3392640 www.probank.gr

Roborent 2310-789000 www.robo.gr/roborent/profil.htm
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SIXT 210-5770006 www.sixt.gr

Εγνατία Leasing 210-9396331
www.marfinegnatiabank.gr/MarfinEgnatia/Gr/
Docs/Epixeiriseis/Leasing/Leasing.aspx

Εθνική Leasing Α.Ε 210-5158060 www.ethnolease.gr

Εμπορική Leasing ΑΕ 210-6773200 www.emporiki.gr

Κύπρου Leasing 210-6477030 www.bankofcyprus.gr/main.asp?id=3406

Λαϊκή Leasing 8000 2000 www.laiki.com

Πειραιώς Leasing 210-7760600 www.piraeusleasing.gr

Για τους αγγλομαθείς:

http://www.leaseurope.org Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδέσμων Εταιρειών 
Leasing. Έχει έδρα τις Βρυξέλλες και συμμετέχουν σε αυτή 25 ευρωπαϊκές χώρες 
με πάνω από 1.000 εταιρείες leasing ως μέλη.

http://www.elfaonline.com Η ιστοσελίδα του Equipment Leasing and Finance 
Association. Περιέχει πολύ υλικό και δημοσιεύσεις γύρω από το leasing.

http://www.gecapital.com Η GE Capital είναι μια από τις μεγαλύτερες, εξειδικευμέ-
νες σε χρηματοδοτήσεις μέσω leasing, εταιρείες των ΗΠΑ.

http://www.leasingcanada.com Η ιστοσελίδα περιέχει πολλά ενδιαφέροντα πράγ-
ματα γύρω από το leasing, συμπεριλαμβανομένου και ενός προγράμματος υπολο-
γισμού του μισθώματος leasing.

Β. Ιστοσελίδες για το franchising

1.  http://www.kemexpo.gr Η ιστοσελίδα της ετήσιας έκθεσης ΚΕΜ Franchise, η 
οποία αισίως έχει φθάσει στις 13 διοργανώσεις. 

2.  http://www.youtube.com/watch?v=rYStGhENAbM&feature=player_embed-
ded Δείτε στο διαδίκτυο μια κατατοπιστική ταινία από την έκθεση ΚΕΜ Fran-
chise.

3.  http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/index.asp Η ιστοσελίδα 
εκπροσωπεί τα εξειδικευμένα περιοδικά του χώρου Franchise Success και 
Πανόραμα Franchise. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα άρθρα για το franchising 
σε αυτή την ιστοσελίδα.

4.  http://www.franchise.gr Επίσημος διαδικτυακός τόπος του περιοδικού Fran-
chise Business. Πολλά και ενδιαφέροντα άρθρα και ειδήσεις για το franchising 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα αυτή.
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5.  http://www.franchising.gr Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος. Ο σύνδεσμος 
αυτός παίζει ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης 
μεταξύ δικαιοπαρόχων (franchisors), δικαιοδόχων (franchisees) και κατανα-
λωτικού κοινού. Προκύπτουν θετικά αποτελέσματα μέσα από τη συνεχή επαφή 
του Συνδέσμου με τον μέσο επενδυτή ή καταναλωτή, και το κτίσιμο μιας διαρ-
κούς σχέσης εμπιστοσύνης. Ο κώδικας δεοντολογίας του Συνδέσμου συμβάλ-
λει ουσιαστικά στη δημιουργία εκείνου του πλέγματος σχέσεων που βοηθά όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη να γνωρίζουν τους κανόνες του «επιχειρείν» μέσω του 
θεσμού του franchising.

6.  h t t p : / / w w w . f r a n c h i s e - s u c c e s s . g r / h t m l s i t e / g r e e k / f r a n c h i s e .
asp?step=2&id=169&pstring= 169&test=ok Λεξικό του franchising.

7.  http://www.infofranchise.gr Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε για το fran-
chising.

8.  http://franchising.pblogs.gr Όλα για το franchising στην Ελλάδα. Πολλά και 
ενδιαφέροντα άρθρα για το franchising στην Ελλάδα.

Γ. Ιστοσελίδες για το venture capital

1.  http://www.eif.org Η ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων είναι 
χρήσιμη γι’ αυτούς που θέλουν να πληροφορηθούν πώς μπορούν να χρηματο-
δοτήσουν τις καινοτόμες επιχειρήσεις τους χρησιμοποιώντας έναν ευρωπαϊκό 
θεσμό.

2.  http://www.taneo.gr Η ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας. 
Πολύ χρήσιμη ιστοσελίδα γι’ αυτούς που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν, ενώ 
βρίσκονται ουσιαστικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της επιχείρησής τους.

3.  http://www.evca.com Η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εταιρειών Επιχει-
ρηματικού Κεφαλαίου.

4.  http://www.hvca.gr Η ιστοσελίδα της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρη-
ματικών Κεφαλαίων.
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  3. Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Στη χώρα μας, όπως και σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν προ-
γράμματα για την επιδότηση επιχειρήσεων. Αυτές οι επιδοτήσεις μπορεί να αφο-
ρούν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό παλαιότερων και την 
τόνωση συγκεκριμένων κλάδων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από διάφορες 
αιτίες. Υπάρχουν προγράμματα τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά. Από τα εθνικά προ-
γράμματα ξεχωρίζει ο επενδυτικός νόμος, ο οποίος αποτελεί τον κύριο μοχλό διε-
νέργειας επενδύσεων στη χώρα τόσο σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο 
και σε επίπεδο μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Τα κοινοτικά προγράμ-
ματα αναπτύσσονται και προκηρύσσονται κάτω από την ομπρέλα του ΕΣΠΑ.

3.1. Ο νέος επενδυτικός νόμος

Πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο νέος επενδυτικός νόμος 
3908/2011 με τίτλο «Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, 
την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή» (ΦΕΚ Α’ 8/01-02-2011). Σκο-
πός του είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρ-
φωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχει-
ρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
η περιφερειακή συνοχή, και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική 
λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμι-
κού της χώρας.

Στο καθεστώς ενισχύσεων του επενδυτικού νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια 
σε όλους τους τομείς της Οικονομίας. Δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του 
επενδυτικού νόμου, όσον αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις, οι παρακάτω τομείς:
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(α) Ο τομέας του χάλυβα

(β) Ο τομέας των συνθετικών ινών

(γ) Ο τομέας του άνθρακα

(δ) Ο τομέας της ναυπηγίας

Επίσης, δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του επενδυτικού νόμου:

(α)  Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των 
θυγατρικών εταιρειών τους, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν 
οι δημόσιοι αυτοί φορείς με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%. Επίσης, επενδυτικά 
σχέδια εταιρειών στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο, ή Νομικό Πρόσωπο Δημο-
σίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ 
βαθμού με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου, ή εται-
ρείες που λαμβάνουν τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση από τους φορείς αυτούς 
που υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.

(β)  Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού 
δικαίου ή της κοινοπραξίας.

(γ) Προβληματικές επιχειρήσεις.

(δ)  Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό 
του Δημοσίου από ιδιώτη, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώ-
ρησης ή παροχής υπηρεσιών.

(ε)  Επενδυτικά σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενι-
σχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενι-
σχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.

(στ) Οι ακόλουθοι τομείς και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας:

1. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.
2. Κατασκευές κτιρίων.
3.  Έργα πολιτικού μηχανικού. Εξαιρούνται η κατασκευή παράκτιων και λιμε-

νικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές 
κατασκευές.

4. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
5.  Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών.
6.  Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών.
7.  Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών.
8. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
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9. Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
10. Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
11.  Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
12.  Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 

ασφαλιστικές δραστηριότητες.
13. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
14. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.
15.  Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής συμβου-

λών διαχείρισης.
16.  Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές 

δοκιμές και αναλύσεις.
17. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
18. Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
19. Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
20. Δραστηριότητες απασχόλησης.
21.  Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων 

ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων, και συναφείς δραστηριότητες.
22. Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.
23. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους.
24. Δημόσια διοίκηση και άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
25. Εκπαίδευση.
26. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας.
27. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.
28. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.
29. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.
30.  Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγω-

γίας.
31. Δραστηριότητες οργανώσεων.
32. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.
33. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.
34.  Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη 

διακριτών αγαθών –και υπηρεσιών– για ιδία χρήση.
35. Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΟ.indd   215 11/6/12   10:26 PM



216 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Οι επενδύσεις που αφορούν:

1.  Την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων. Εξαιρού-
νται οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ολο-
κληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, που ανήκουν ή αναβαθμίζο-
νται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις του-
ρισμού υγείας. Εξαιρούνται επίσης οι επενδύσεις μετατροπής παραδοσιακών 
ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον τριών αστέ-
ρων, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που 
λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζο-
νται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων.

2.  Τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, προτού 
παρέλθει εξαετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερο-
μηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της 
μονάδας.

  Στην εξαετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας της παρούσας περίπτω-
σης περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως 
επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προ-
κειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετα-
τροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.

3.  Την ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμό αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμά-
των, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμά-
των, ανεξάρτητα από την τάξη. 

4.  Στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και στον τομέα της γεωρ-
γίας, μπορούν να υπαχθούν είδη επενδυτικών σχεδίων με κοινή απόφαση 
του υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι 
προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρή-
σεων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια των τομέων αυτών. 

3.1.1. Ενισχυόμενες δαπάνες 

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου ενι-
σχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:

(α) Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως:

 1.  Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου. Οι 
δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των επιλέξι-
μων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
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 2.  Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια παρα-
γωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

	 	 ●  Η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
	 	 ●  αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή,
	 	 ●   η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγο-

ράς,
	 	 ●  αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν από την αγορά.

 3.  Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων, σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού.

 4.  Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων, σύγχρονων μηχα-
νημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η 
χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά 
τη λήξη της μίσθωσης.

(β)  Για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και 
ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και 
συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας 
μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, 
ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.

  Τα άυλα πάγια στοιχεία πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργη-
τικού, που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επέν-
δυση και θα αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά. 
Επίσης, θα πρέπει να εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και 
να παραμένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, που λαμβάνει την περιφε-
ρειακή ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Το κόστος των ενισχυό-
μενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του 
συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

(γ)  Για έργα και προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που σχετίζονται 
με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και τα οποία τα εκτελεί η 
επιχείρηση είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς, 
και με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ε.Ε. 
Δεν ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν:

 1. Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.
 2. Την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι θέσεων.
 3.  Τα μέσα μεταφορών και τον εξοπλισμό μεταφορών για επενδυτικά σχέδια 

στον τομέα των μεταφορών.
 4. Την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.
 5.  Τις εξαγόμενες ποσότητες και τη συγκρότηση ή τη λειτουργία δικτύου δια-

νομής.
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 6. Την αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
   Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να ενισχυθεί 

το τμήμα της δαπάνης που αφορά την αξία του οικοπέδου επί του οποίου 
αυτές έχουν ανεγερθεί.

 7.  Την εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών 
πάγιων στοιχείων.

 8.  Την ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν 
ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει 
παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
ή έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτόν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
δεκαπέντε ετών. Η δεκαπενταετής διάρκεια της μίσθωσης υπολογίζεται 
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης. Οι 
μισθώσεις που προβλέπονται στη διάταξη αυτή καταρτίζονται και με ιδιω-
τικό έγγραφο. Το γνήσιο της υπογραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από τη 
δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία και κατατίθεται. Μετά την κατά-
θεσή του, το έγγραφο με το οποίο καταρτίζεται η μίσθωση μεταγράφεται 
στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου.

 9.  Τις μελέτες και αμοιβές συμβούλων. Κατ’ εξαίρεση, οι δαπάνες αυτές ενι-
σχύονται για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του 
ποσού των 50.000 ευρώ. 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του επενδυτικού νόμου, νέες θεωρούνται οι επι-
χειρήσεις, όταν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, δεν έχουν ολο-
κληρωθεί οι διαδικασίες ίδρυσής τους, καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί εντός 
των προηγούμενων είκοσι τεσσάρων μηνών από τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

3.1.2. Είδη ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου παρέ-
χονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

(α)  Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου 
εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προ-
κύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία από το σύνολο των δραστηριοτήτων 
της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσο-
στό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και 
της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτά-
ται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

(β)  Επιχορήγηση, που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού 
ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού 
σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό των δαπανών αυτών.
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(γ)  Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, που συνίσταται στην κάλυψη από το 
Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων σύμβασης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και 
λοιπού εξοπλισμού, και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης 
του εξοπλισμού αυτού που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδό-
τηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη. 

Αυτές οι ενισχύσεις που παραθέσαμε συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του 
συνολικού ποσοστού ενίσχυσης που χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο. Όλες οι 
παραπάνω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυα-
στικά, μέχρι του ανώτατου ποσοστού του πίνακα ποσοστών ενισχύσεων ανά νομό 
και μέγεθος επιχείρησης (βλ. σ. 220).

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου, για το 
ποσό που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό, μπορούν να χρημα-
τοδοτούνται με δάνεια χαμηλού κόστους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
συνεργάζονται με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
(ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.). Στην περίπτωση αυτή, το όφελος από την ανωτέρω χρηματοδότηση 
συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης. 

3.1.3. Ποσοστά ενισχύσεων

Για τον καθορισμό του ποσοστού των περιφερειακών ενισχύσεων:

(α)  Η επικράτεια χωρίζεται σε τρεις Ζώνες Κινήτρων (Α΄, Β΄, Γ΄), με κριτήριο το επί-
πεδο ανάπτυξης σε σύγκριση με τον μέσο όρο της χώρας, ήτοι:

 1. Στην Α΄ Ζώνη Κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι νομοί Αττικής και Βοιωτίας.

 2.  Στη Β΄ Ζώνη Κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι νομοί με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας.

 3.  Στη Γ΄ Ζώνη Κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι νομοί με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας, η περιφέρεια Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των περιφερειών Νοτίου και Βορείου 
Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της 
ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραμεθόριοι νομοί της χώρας.

(β)  Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές, σύμ-
φωνα με τη σχετική κατάταξη της Ε.Ε.

(γ)  Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του 
φορέα της επένδυσης και από το νομό στον οποίο αυτό υλοποιείται, και σε κάθε 
περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου. Ο καθορισμός των ποσοστών ενίσχυσης γίνεται, για την 
πρώτη εφαρμογή του παρόντος, με βάση το κατά το έτος 2007 κατά κεφαλήν 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κάθε νομού, σε σχέση με τον κατά το ίδιο έτος 
μέσο όρο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας. 
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Ειδικότερα, τα ποσοστά ενίσχυσης κατά ζώνη κινήτρων ανέρχονται σε:

1.  Στην Α΄ Ζώνη, σε 15% για μεγάλες επιχειρήσεις, 20% για μεσαίες επιχειρήσεις 
και 25% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

2.  Στη Β΄ Ζώνη, σε 30% για μεγάλες επιχειρήσεις, 35% για μεσαίες επιχειρήσεις και 
40% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

3.  Στη Γ΄ Ζώνη, σε 40% για μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για μεσαίες επιχειρήσεις και 
50% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια, τα ποσοστά ενισχύσεων ανά νομό και μέγε-
θος επιχείρησης είναι τα εξής:

Πίνακας ποσοστών ενισχύσεων ανά νομό και μέγεθος επιχείρησης

Περιφέρειες Νομοί
ΑΕΠ 2007 
(Μέσος όρος 
χώρας = 100)

Ζώνες
Όρια  

Εγκεκριμένου  
ΧΠΕ

   Ποσοστά ενίσχυσης

Μεγάλες 
επιχει ρή- 

σεις

Μεσαίες 
επιχει ρή- 

σεις

Μικρές 
και πολύ 
μικρές 
επιχει-
ρήσεις

Νότιο Αιγαίο Κυκλάδων 114,66 Γ 15% 15% 25% 35%

  Δωδεκανήσου 102,69 Γ 15% 15% 25% 35%

Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδος 84,05 Β 15% 15% 25% 35%

  Φωκίδος 75,54 Β 20% 20% 30% 40%

  Ευβοίας 81,79 Β 15% 15% 25% 35%

  Βοιωτίας 148,17 Α 15% 15% 20% 25%

  Ευρυτανίας 53,45 Γ 20% 20% 30% 40%

Κεντρική 
Μακεδονία

Θεσσαλονίκης 85,56 Β 30% 30% 35% 40%

  Χαλκιδικής 78,66 Β 30% 30% 35% 40%

  Κιλκίς 79,31 Γ 30% 30% 40% 50%

  Πέλλας 64,66 Γ 30% 30% 40% 50%

  Ημαθίας 71,55 Γ 30% 30% 40% 50%

  Πιερίας 64,44 Γ 30% 30% 40% 50%

  Σερρών 56,47 Γ 30% 30% 40% 50%

Δυτική 
Μακεδονία

Γρεβενών 64,44 Γ 30% 30% 40% 50%

  Κοζάνης 92,78 Β 30% 30% 35% 40%

  Φλώρινας 73,60 Γ 30% 30% 40% 50%
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  Καστοριάς 68,00 Γ 30% 30% 40% 50%

Αττική Αττικής 134,48 Α 20% 15% 20% 25%

Θεσσαλία Λάρισας 76,51 Β 30% 30% 35% 40%

  Μαγνησίας 87,72 Β 30% 30% 35% 40%

  Καρδίτσας 54,42 Γ 30% 30% 40% 50%

  Τρικάλων 61,75 Γ 30% 30% 40% 50%

Ιόνια Κέρκυρας 74,78 Γ 30% 30% 40% 50%

  Λευκάδας 74,68 Γ 30% 30% 40% 50%

  Κεφαλληνίας 91,16 Γ 30% 30% 40% 50%

  Ζακύνθου 101,62 Γ 30% 30% 40% 50%

Κρήτη Ηρακλείου 92,67 Β 30% 30% 35% 40%

  Χανίων 91,70 Β 30% 30% 35% 40%

  Λασιθίου 94,61 Β 30% 30% 35% 40%

  Ρεθύμνης 82,22 Β 30% 30% 35% 40%

Πελοπόννησος Λακωνίας 65,63 Γ 30% 30% 40% 50%

  Μεσσηνίας 67,67 Γ 30% 30% 40% 50%

  Κορινθίας 106,36 Β 30% 30% 35% 40%

  Αρκαδίας 98,06 Β 30% 30% 35% 40%

  Αργολίδας 78,99 Β 30% 30% 35% 40%

Β. Αιγαίο Λέσβου 71,88 Γ 30% 30% 40% 50%

  Χίου 85,45 Γ 30% 30% 40% 50%

  Σάμου 72,95 Γ 30% 30% 40% 50%

Ανατολική 
Μακεδονία – 
Θράκη

Καβάλας 76,19 Γ 40% 40% 45% 50%

  Ξάνθης 64,98 Γ 40% 40% 45% 50%

  Ροδόπης 57,54 Γ 40% 40% 45% 50%

  Δράμας 63,15 Γ 40% 40% 45% 50%

  Έβρου 69,18 Γ 40% 40% 45% 50%

Ήπειρος Ιωαννίνων 78,66 Γ 40% 40% 45% 50%

  Άρτας 61,64 Γ 40% 40% 45% 50%

  Πρέβεζας 71,23 Γ 40% 40% 45% 50%

  Θεσπρωτίας 75,22 Γ 40% 40% 45% 50%

Δυτική Ελλάδα Αχαΐας 77,48 Γ 40% 40% 45% 50%

  Αιτ/νίας 60,24 Γ 40% 40% 45% 50%

  Ηλείας 52,26 Γ 40% 40% 45% 50%
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Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του επενδυτικού νόμου, περιλαμβα-
νομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, 
δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας το όριο 
των 10.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των 15.000.000 ευρώ για το 
σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, και για επενδυτικά 
σχέδια που υλοποιούνται εντός της ίδιας περιφέρειας. Ειδικά για την κατηγορία των 
επενδυτικών σχεδίων γενικής επιχειρηματικότητας, τα προαναφερόμενα ποσά ορί-
ζονται στο διπλάσιο.

Στα επενδυτικά σχέδια του τομέα μεταφορών και σε εκείνα που υπερβαίνουν τα 
20.000.000 ευρώ δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης που 
χορηγούνται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις δεν συνδέονται με την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων 
προϊόντων έναντι εισαγόμενων. Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εγκαθί-
στανται σε βιομηχανικές επιχειρηματικές περιοχές (ΒΕΠΕ) και ζώνες καινοτομίας 
παρέχεται, κατ΄ εξαίρεση, ποσοστό ενίσχυσης πέντε επιπλέον ποσοστιαίων μονά-
δων επί των ποσοστών του παραπάνω πίνακα.

Στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές 
ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις περιφέρειες της ηπειρωτικής Ελλά-
δας παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, κατά 
μέγεθος επιχείρησης και μέχρι το 50% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. 

3.1.4. Γενικά επενδυτικά σχέδια – Καθεστώς ενισχύσεων

Τα γενικά επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

(α)  Γενικής επιχειρηματικότητας, στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των επεν-
δυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του επενδυτικού 
νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή παρέχε-
ται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής κατά το ποσοστό του παραπάνω 
πίνακα.

(β)  Τεχνολογικής ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνο-
λογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με τη χρησιμοποίηση τεχνολογι-
κών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου 
ποιότητας, συστήματα πιστοποίησης, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα 
και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, και αξιοποίηση εξειδικευμένου επι-
στημονικού και ερευνητικού δυναμικού.

  Στην κατηγορία αυτή παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης ή και επιδότηση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% και 
για τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 90% των ορίων του παραπάνω πίνακα. Το 
υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το όριο του πίνακα συμπληρώνεται με την ενίσχυση 
φορολογικής απαλλαγής.
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(γ)  Περιφερειακής συνοχής, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε 
παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτή-
ματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περι-
βαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονό-
μησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική 
προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονο-
μικής δραστηριότητας.

  Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 70% και για τις νέες επι-
χειρήσεις σε ποσοστό 80% του παραπάνω πίνακα. Το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το 
όριο του πίνακα συμπληρώνεται με την ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής. 

3.1.5. Όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στον επενδυτικό νόμο υπο-
βάλλονται τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο, πλην των μεγάλων επενδυτικών σχε-
δίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε.

Η έναρξη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου γίνεται μετά τη δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του επεν-
δυτικού νόμου. Έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πριν από τη δημοσί-
ευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης υπαγωγής μπορεί να γίνει, 
με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής 
στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να τεκμηριώνεται ότι η αιτούμενη ενίσχυση αποτε-
λεί κίνητρο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Η έναρξη υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της παραπάνω αίτησης επιφέρει απόρ-
ριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

Τα επενδυτικά σχέδια στα οποία παρέχονται περιφερειακές ενισχύσεις πρέπει να 
αφορούν είτε τη δημιουργία νέας μονάδας, είτε την επέκταση υπάρχουσας μονά-
δας, είτε τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας προς νέα πρόσθετα προϊ-
όντα, είτε τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας 
μονάδας. Επιπλέον, σε κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνα-
τότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρίες, εφόσον αυτό είναι εφικτό από το είδος 
του επενδυτικού σχεδίου.

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενι-
σχύσεις του επενδυτικού νόμου ορίζεται ως εξής:

● Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του 1.000.000 ευρώ.

● Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ.

● Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 300.000 ευρώ.

● Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 200.000 ευρώ.
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Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων γενικής επιχειρηματικότητας, 
το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήμισυ των προαναφερόμενων κατά περί-
πτωση ποσών.

Στο καθεστώς ενισχύσεων του επενδυτικού νόμου υπάγονται επιχειρήσεις που 
είναι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια και έχουν μία εκ των κατωτέρω 
μορφών:

1. Ατομικής επιχείρησης

2. Εμπορικής εταιρείας

3. Συνεταιρισμού

Στο καθεστώς ενισχύσεων του επενδυτικού νόμου δύναται να υπαχθούν και υπό 
ίδρυση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν συσταθεί εντός της προθεσμίας που 
τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής τους και πάντως πριν από την καταβολή οποιασ-
δήποτε ενίσχυσης. Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις 
διατάξεις του επενδυτικού νόμου οφείλουν, από τον χρόνο έναρξης της επένδυσης, 
να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια άνω των 300.000 ευρώ υπάγονται 
στο καθεστώς ενίσχυσης του επενδυτικού νόμου υποχρεούνται να λειτουργούν με 
τη μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού, ή να λάβουν τη νομική αυτή μορφή 
εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής τους και πάντως πριν 
από την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης. 

Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο 
του 25% των ενισχυόμενων δαπανών. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στην επέν-
δυση, το οποίο έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής, δεν είναι δυνατόν να μει-
ωθεί μετά την έκδοση της απόφασης αυτής.

Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής, ο 
δικαιούχος πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον το 25% του επενδυτικού κόστους, 
είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, υπό την προϋ-
πόθεση ότι το τμήμα αυτό δεν περιέχει κρατική ενίσχυση.

Αν στο προτεινόμενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται και η χρησιμο-
ποίηση δανείου, το δάνειο αυτό πρέπει:

(α) Να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας.

(β)  Να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου με δημόσια ή μη εγγραφή, 
αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού.

(γ)  Να λαμβάνεται για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με 
ρητή πρόβλεψη της σχετικής δανειακής σύμβασης.
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(δ)  Να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή τον χρηματοδοτικό οργανι-
σμό, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρό-
ντος. Το σχετικό έγγραφο της έγκρισης του δανείου πρέπει να αναφέρει τους 
όρους χορήγησής του, και συγκεκριμένα το ύψος, τη διάρκεια, τον σκοπό, το 
επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του, και να 
περιλαμβάνεται στον υποβαλλόμενο με την αίτηση υπαγωγής φάκελο. Το επεν-
δυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα.

3.1.6. Προϋποθέσεις αξιολόγησης

Αναγκαίες προϋποθέσεις αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου, η μη πλήρωση 
των οποίων επιφέρει τον αποκλεισμό του, είναι:

(α)  Συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του επενδυτικού σχεδίου με τους όρους 
του επενδυτικού νόμου.

(β) Φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας απαιτείται:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 2.  Μη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης της υπαγωγής σε προηγού-
μενους αναπτυξιακούς νόμους ή κοινοτικά προγράμματα κατά την τελευταία 
δεκαετία.

 3. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση και

 4.  Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτη-
σης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

 5.  Δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την 
κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκμηριώνεται 
από την αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από 
τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του καταστάσεις.

Η αίτηση για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και 
σε έντυπη μορφή, και συνοδεύεται από αποδεικτικό δημόσιας οικονομικής υπηρε-
σίας περί καταβολής χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζεται με από-
φαση του υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανάλογα με το 
κόστος του επενδυτικού σχεδίου. 

Με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθο-
ρίζονται τα δικαιολογητικά και τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν την 
αίτηση υπαγωγής, καθώς και το ειδικότερο περιεχόμενο αυτών. 

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία 
εντός της τασσόμενης για τον σκοπό αυτό προθεσμίας δεν εξετάζονται και απορρί-
πτονται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου, και δεν επιστρέφεται το 
ως άνω καταβληθέν για αυτές χρηματικό ποσό. 
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Δεν επιτρέπεται η υποβολή από τον ίδιο φορέα αίτησης υπαγωγής σε περισσότε-
ρες της μίας υπηρεσίες, για επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική μονάδα 
ή για επενδύσεις που έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά τους, έστω και αν εμφα-
νίζουν διαφοροποιήσεις είτε στο κόστος είτε στα επί μέρους προτεινόμενα επενδυ-
τικά έργα.

3.1.7. Κριτήρια αξιολόγησης

Κάθε επενδυτικό σχέδιο που πληροί τις προϋποθέσεις του επενδυτικού νόμου αξι-
ολογείται και βαθμολογείται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

(α) Κριτήρια αξιολόγησης του επενδυτικού φορέα:

 1. Χαρακτηριστικά του φορέα (νομική μορφή – αριθμός απασχολούμενων).

 2.  Εμπειρία των μετόχων και της διοίκησης (συμμετοχή των μετόχων και των 
στελεχών σε φορέα επιχειρηματικής δραστηριότητας).

 3. Εμπειρία της εταιρείας (χρόνος ενεργής λειτουργίας στην αγορά).

 4.  Επαγγελματική εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μετά την υλοποίηση 
της επένδυσης (τίτλοι επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμι-
κού).

 5.  Ιδία συμμετοχή στο συνολικό ή στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού 
σχεδίου (ποσοστό ιδίας συμμετοχής).

(β)  Κριτήρια βιωσιμότητας και αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου και του 
επενδυτικού φορέα:

 1.  Χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης (εισροές εκροές της επένδυ-
σης, εσωτερικός συντελεστής απόδοσης).

 2.  Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα (δείκτης ικανότητας αποπληρωμής 
δανείων, δείκτης κερδοφορίας και δείκτης αποτελεσματικότητας).

 3. Προοπτικές κλάδου (ανερχόμενος, στάσιμος, φθίνων).

(γ) Κριτήρια τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας και νέων προϊόντων και υπηρε-
σιών:

 1.  Εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας (δαπάνες για αγορά 
τεχνογνωσίας, για έρευνα και ανάπτυξη, για σχεδίαση προϊόντων και μάρκε-
τιγκ, για συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου, για πιστοποίηση και 
για κατοχή διπλώματος ευρεσιτεχνίας για πιστοποίηση).

 2. Ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων δραστηριοτήτων.

 3. Εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείρισης αποβλήτων.

 4. Ύψος της προστιθέμενης αξίας.
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(δ)  Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανά-
πτυξη:

 1.  Αύξηση της απασχόλησης, και ιδίως η δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων 
εξαρτημένης εργασίας, μετά την υλοποίηση της επένδυσης.

 2. Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.

 3.  Συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονό-
μηση ενέργειας και φυσικών πόρων.

 4.  Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, και 
ειδικότερα η εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης.

 5. Ύψος του επενδυτικού σχεδίου και προέλευση ιδίων κεφαλαίων.

 6. Δημιουργία συνεργασιών δικτύωσης (clusters).

Με βάση τη βαθμολογία των κριτηρίων του παρόντος άρθρου, καταρτίζονται πίνα-
κες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται, κατά φθί-
νουσα βαθμολογική σειρά, τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια, πλην των μεγά-
λων επενδυτικών σχεδίων, τα οποία αξιολογούνται αυτοτελώς. Για τα επενδυτικά 
σχέδια της κατηγορίας περιφερειακής συνοχής, οι πίνακες καταρτίζονται κατά περι-
φέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω πίνακες, εντάσσονται στο καθε-
στώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια, μέχρι την εξάντληση του 
ποσού των ενισχύσεων.

3.1.8.  Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης  
επενδυτικών σχεδίων

Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτι-
κών σχεδίων:

1.  Γενικής Επιχειρηματικότητας, που πραγματοποιούνται σε όλη την επικράτεια, 
πλην των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακε-
δονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

2.  Τεχνολογικής Ανάπτυξης, που πραγματοποιούνται σε όλη την επικράτεια, πλην 
των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας 
και Δυτικής Μακεδονίας.

3.  Περιφερειακής Συνοχής, ύψους άνω των 3.000.000 ευρώ, που πραγματοποιού-
νται σε όλη την επικράτεια, πλην των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, υποβάλλονται οι αιτήσεις υπα-
γωγής των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας και Περιφερειακής 
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Συνοχής, ύψους άνω των 3.000.000 ευρώ, που πραγματοποιούνται στις περιφέρειες 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδο-
νίας. Επίσης, εκεί υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης που πραγματοποιούνται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των περιφερειών υποβάλλονται οι 
αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής, ύψους 
μέχρι 3.000.000 ευρώ, που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια κάθε περιφέρειας. 
Ειδικά οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους μέχρι 3.000.000 ευρώ που πραγ-
ματοποιούνται στον νομό Δωδεκανήσου υποβάλλονται στο Γραφείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αιτήσεις που αφορούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια 
περισσότερων της μίας εκ των ως άνω περιφερειών, ανεξαρτήτως ύψους επένδυ-
σης, υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

Στις ίδιες ως άνω υπηρεσίες υποβάλλονται αντίστοιχα και οι αιτήσεις τροποποίησης 
απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωσης κα πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης, παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης και μεταβί-
βασης επιχείρησης.

Τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου με βάση 
τη βαθμολογία τους και μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού κάθε 
κατηγορίας επενδυτικού καθεστώτος για κάθε εξαμηνιαία περίοδο. Οι αποφάσεις 
υπαγωγής εκδίδονται, ως εξής:

1.  Από τον υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τα επενδυ-
τικά σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων.

2.  Από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανά-
πτυξης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας.

3.  Από τους περιφερειάρχες, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στις αντί-
στοιχες Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών.

Τα μέλη των οργάνων αξιολόγησης και εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων, ελέγ-
χου επενδύσεων και εκταμίευσης των παρεχόμενων ενισχύσεων υποχρεούνται 
στην υποβολή δήλωσης για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασής τους.

3.1.9. Καταβολή ενισχύσεων

To ποσόν της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής διαμορφώνεται κατ’ έτος με 
τους ακόλουθους περιορισμούς:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΟ.indd   228 11/6/12   10:26 PM



229Β  |  Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Σ  Τ Η Σ  Μ Ι Κ Ρ Η Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου από τη διαχειρι-
στική περίοδο κατά την οποία δημοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο, η 
μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ένα τρίτο του εγκεκρι-
μένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής.

Κατά την αμέσως επόμενη διαχειριστική περίοδο, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή, 
συνυπολογιζόμενης και της ενίσχυσης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, μπο-
ρεί να ανέρχεται μέχρι τα δύο τρίτα του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογι-
κής απαλλαγής.

Το υπόλοιπο ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής καλύπτε-
ται από τις νέες επιχειρήσεις εντός δέκα διαχειριστικών περιόδων. και από τις υφι-
στάμενες επιχειρήσεις εντός οκτώ διαχειριστικών περιόδων, μετά τη διαχειριστική 
περίοδο εντός της οποίας δημοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Το ποσό της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται ως αφορολόγητο 
αποθεματικό, σε ειδικό λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης, και σχηματίζεται 
από το φόρο εισοδήματος επί των καθαρών κερδών που δηλώνονται με την αρχική 
εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβάλλεται, λόγω 
της παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής.

 Όταν ο εξοπλισμός αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, η φορολογική απαλλαγή 
που δικαιούται η επιχείρηση στην εκάστοτε διαχειριστική περίοδο υπολογίζεται επί 
του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώ-
ματα που καταβλήθηκαν μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου.

Οι παραπάνω ενισχύσεις, που καταβάλλονται με βάση τον επενδυτικό νόμο, απαλ-
λάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα, καθώς και από κάθε 
άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτου.

3.1.10. Ειδικά επενδυτικά σχέδια – Καθεστώς ενισχύσεων

Τα ειδικά επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) Επιχειρηματικότητας των νέων:

  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την 
ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό 
κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα 
που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν απο-
κλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας.

(β) Μεγάλων επενδυτικών σχεδίων:

  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον 50.000.000 
ευρώ. Ο υπολογισμός του ποσού αυτού γίνεται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 
που ισχύουν κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης.
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(γ) Ολοκληρωμένων πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων:

  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμέ-
νων, πολυετών (25 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες 
έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, ελάχιστου συνολικού 
κόστους 2.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργα-
νωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη, καθώς και τις ανα-
γκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων, με έναν ή περισσότερους από 
τους επόμενους στόχους:

 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης.

 2. Παραγωγή και προώθηση επώνυμων προϊόντων ή και υπηρεσιών.

 3.  Καθετοποίηση της παραγωγής, ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων 
προϊόντων, υπηρεσιών ή συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών.

 4.  Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών σημαντικά βελτιωμένων ή 
τελείως διαφοροποιημένων σε σχέση με τα υφιστάμενα βασικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες της επιχείρησης.

(δ) Συνέργειας και δικτύωσης:

  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχή-
ματα συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμ-
μάτων τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρή-
σεων ή υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδό-
τηση είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολο-
γικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγι-
κών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Τα σχήματα αυτά απαρτίζονται από δέκα 
τουλάχιστον επιχειρήσεις στην περιφέρεια Αττικής και στον νομό Θεσσαλονίκης 
και από πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεις στους λοιπούς νομούς της επικράτειας, 
και λειτουργούν υπό μορφή κοινοπραξίας, στην οποία δύναται να συμμετέχουν 
και επιχειρήσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κατηγορία 
αυτή μπορούν να συμμετέχουν, με ποσοστό έως 20%, Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, Ερευνητικοί Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν κοινές δράσεις, όπως κοι-
νές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής, ελέγχου ποιότητας, αποθήκευσης, 
δικτύων διανομής, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων ή παρο-
χής υπηρεσιών, κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου, κοινή 
πιστοποίηση και σήμα ποιότητας, κοινή εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού κ.ά. 

3.1.10.1. Καθεστώς ενισχύσεων επιχειρηματικότητας των νέων

Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής παρέχεται ενίσχυση, το ύψος της 
οποίας, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΟ.indd   230 11/6/12   10:26 PM



231Β  |  Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Σ  Τ Η Σ  Μ Ι Κ Ρ Η Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ

καθορίζεται με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας.

Η παραπάνω ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα πέντε, μετά την ίδρυσή της, έτη 
λειτουργίας της επιχείρησης και μέχρι του ποσού του 1.000.000 ευρώ συνολικά, σε 
περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξο-
πλισμού.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, παρέχεται επιχορήγηση, το ύψος της οποίας δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ συνολικά. Το κατ’ έτος χορηγούμενο ποσό 
δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.

Η ενίσχυση αυτή παρέχεται για δαπάνες που αφορούν αμοιβές για νομικές υπηρε-
σίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν 
άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, καθώς και δαπάνες που πραγμα-
τοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και αφορούν:

1.  Τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο 
αναφοράς.

2.  Δαπάνες για μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και δαπάνες 
χρησιμοποίησης τεχνολογικών υποδομών που δημιουργούνται με εθνική και 
κοινοτική χρηματοδότηση.

3.  Δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβα-
ρύνσεις και φόρους (εκτός του ΦΠΑ και των εταιρικών φόρων).

4.  Δαπάνες για χρηματοδοτική μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγω-
γής.

5.  Δαπάνες για μισθοδοσία, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενι-
σχύσεις.

Τα ποσοστά ενίσχυσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν:

1.  Στις μειονεκτικές περιφέρειες της χώρας το 35% των ενισχυόμενων δαπανών 
που πραγματοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης 
και το 25% κατά τα δύο επόμενα έτη. Τα ποσοστά αυτά μπορούν να προσαυξά-
νονται κατά 5% στις περιφέρειες όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι μικρότερο του 
60% του μέσου όρου των είκοσι πέντε κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και στα μικρά νησιά με πληθυσμό μικρότερο των πέντε χιλιάδων κατοί-
κων.

2.  Στις υπόλοιπες περιφέρειες, πλην του Ν. Αττικής, το 25% των ενισχυόμενων 
δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της 
επιχείρησης και το 15% κατά τα δύο επόμενα έτη.

Οι μικρές επιχειρήσεις που ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που έκλεισαν 
κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση, εφόσον δρα-
στηριοποιούνται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές. 
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3.1.11. Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων – Κυρώσεις

Επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του 
επενδυτικού νόμου, μετά την υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση πενταετίας ή 
τη λήξη της προβλεπόμενης περιόδου επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, αν 
αυτή υπερβαίνει την πενταετία, από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης 
και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, οφείλουν:

(α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής.

(β)  Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της σύμβα-
σης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

(γ)  Να μην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.

(δ)  Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας που οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα.

(ε)  Να μην μεταβιβάζουν, για οποιονδήποτε λόγο, πάγια περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία έτυχαν ενισχύσεως, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από 
άλλα, κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυ-
πηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, με υποχρέωση γνω-
στοποίησης της αντικατάστασης εντός τριών μηνών στην αρμόδια υπηρεσία. 
Αιτήματα αντικατάστασης παγίων για κάθε ενισχυόμενη επένδυση δεν μπορούν 
να εγκριθούν πάνω από δύο φορές.

(στ) Να διατηρούν την επένδυση στην περιοχή όπου χορηγήθηκε η ενίσχυση.

(ζ)  Να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης χωρίς 
έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου. Η 
έγκριση δίδεται πάντοτε με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρη-
σης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο, και η ευθύνη για την τήρηση των όρων 
υπαγωγής παραμένει στον εκμισθωτή.

(η)  Να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρεία, 
ή αποσχισθούν από τον κλάδο στον οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση, 
χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου. 
Η έγκριση δίδεται πάντοτε με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επένδυ-
σης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο.

(θ)  Να αποστέλλουν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα 
οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται στις 
διατάξεις του επενδυτικού νόμου, καθώς και της εγκριτικής απόφασης. Τα στοι-
χεία αυτά θα αποστέλλονται το αργότερο εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση 
έκαστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη του 
ως άνω διαστήματος.

Σε ενδεχόμενη μη αποστολή των στοιχείων της παρούσας περίπτωσης ή αποστο-

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΟ.indd   232 11/6/12   10:26 PM



233Β  |  Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Σ  Τ Η Σ  Μ Ι Κ Ρ Η Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ

λής ανακριβών στοιχείων, επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης.

Εάν η ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την 
ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας:

(α)  Στην περίπτωση παύσης της λειτουργίας της επιχείρησης ανακαλείται η από-
φαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση.

(β)  Στις λοιπές περιπτώσεις μπορεί να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επι-
στραφεί η ενίσχυση, ή να παρακρατηθεί, ή να επιστραφεί μέρος αυτής.

(γ)  Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση αξιοποιεί το κίνητρο της φορολογικής απαλ-
λαγής επιβάλλεται η κύρωση της ολικής ή μερικής απώλειας του φορολογικού 
οφέλους.

Εάν η ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής μετά τη δημο-
σίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης και εντός της πενταετίας, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της εισπρα-
χθείσας ενίσχυσης, ή καταβάλλεται το σύνολο ή μέρος τυχόν μη αποδοθέντος 
φόρου, ή παρακρατείται τμήμα από τα υπολειπόμενα ποσά που δικαιούται η επιχεί-
ρηση βάσει της εγκριτικής απόφασης.

Εφόσον η επιχείρηση αξιοποιεί το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, επιβάλλεται 
η κύρωση της ολικής ή μερικής απώλειας του φορολογικού οφέλους. 

Εάν η ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις που ορίζουν ότι πρέπει 
να αποκτήσει την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της μισθωτι-
κής σύμβασης, επιστρέφονται η αναλογούσα στο συγκεκριμένο εξοπλισμό εισπρα-
χθείσα ενίσχυση ή και ο μη καταβληθείς φόρος στο σύνολό τους. Το ίδιο ισχύει και 
σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης και επιστροφής του 
εξοπλισμού στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης οφείλει να γνωστο-
ποιείται στην αρμόδια υπηρεσία. Εάν διαπιστωθεί, κατά την ολοκλήρωση της επέν-
δυσης, ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχε-
δίου έπαψε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, αφαιρείται από την ενίσχυση το 
αντίστοιχο ποσοστό που όριζε η απόφαση υπαγωγής λόγω αυτής της ιδιότητας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παρα-
πλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων 
θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής της επένδυσης, ή του προγράμματος, 
ή του επιχειρηματικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή θα οδηγούσε στο να 
υπαχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, η από-
φαση υπαγωγής:

(α)  Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση και έχει δοθεί τμήμα της ενίσχυσης, η 
απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και επιστρέφεται η καταβληθείσα ενίσχυση ή, 
στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή.
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(β)  Εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας 
ενίσχυσης.

Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται, εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και 
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά τον νόμο αρμό-
δια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων.

Τα ποσά των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς 
και απαλλαγής από την καταβολή φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του επενδυτι-
κού νόμου, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν 
μπορεί να διανεμηθεί ή να κεφαλαιοποιηθεί, και επιστρέφεται σε περίπτωση διάλυ-
σης της επιχείρησης. 

Εφαρμογή

Πιστεύετε ότι μπορείτε να επωφεληθείτε στο μέλλον ως επιχειρηματίες από τις 
διατάξεις του επενδυτικού νόμου;

3.2. Το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ)

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ) αποτελεί το έγγραφο 
αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.

Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την πολιτική συνο-
χής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «εξασφαλίζει ότι η 
συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές για τη συνοχή, και προσδιορίζει τον σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προ-
τεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου». 

Η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ διατυπώθηκε σε τέσσερα επίπεδα:

1. Στο επίπεδο των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ.

2.  Στο επίπεδο των θεματικών (5) και χωρικών (3) προτεραιοτήτων, όπως απαιτεί-
ται από τον γενικό κανονισμό των Ταμείων.

3.  Στο επίπεδο των γενικών στόχων (17), στους οποίους αναλύεται κάθε θεματική 
προτεραιότητα.

4. Στο επίπεδο των ειδικών στόχων και των κύριων μέσων επίτευξης.

Το πλαίσιο χρηματοδότησης που προέκυψε έλαβε υπόψη του τις αναπτυξιακές ανά-
γκες ανά τομέα και περιφέρεια με βάση τη Στρατηγική της Λισαβόνας. Επειδή κρί-
θηκε ότι η Αττική είχε λάβει τη μερίδα του λέοντος από το Γ΄ ΚΠΣ, λόγω και της 
προετοιμασίας της για την ανάληψη των Ολυμπιακών αγώνων, βασική επιλογή στο 
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ΕΣΠΑ ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων προς όφελος της περιφερειακής ανά-
πτυξης της χώρας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, υπάρχει εστίαση στους παρακάτω τομείς:

1.  Στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας, 
καθώς και στη διασύνδεσή τους.

2. Στην επένδυση σε βιώσιμες υποδομές.

3. Στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

4.  Στην αναβάθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος και στον εκσυγχρονισμό του 
δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

Ταυτόχρονα, στο ΕΣΠΑ προσδιορίζονται πέντε θεματικές προτεραιότητες:

1. Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας.

2. Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία.

3. Απασχόληση και κοινωνική συνοχή.

4. Θεσμικό περιβάλλον.

5.  Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των περιφερειών, ως τόπο επενδύσεων, εργα-
σίας και διαβίωσης.

3.2.1. Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε επιχειρησιακά προγράμματα

Το ΕΣΠΑ χαρακτηρίζεται από μικρότερο πλήθος επιχειρησιακών προγραμμάτων σε 
σχέση με το Γ΄ ΚΠΣ, γεγονός που του εξασφαλίζει ευέλικτη διαχείριση. Ο στρατηγι-
κός σχεδιασμός της χώρας θα υλοποιηθεί μέσα από οκτώ τομεακά επιχειρησιακά 
προγράμματα και πέντε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Τα οκτώ τομε-
ακά επιχειρησιακά προγράμματα είναι:

1. Περιβάλλον – αειφόρος ανάπτυξη

2. Ενίσχυση της προσπελασιμότητας

3. Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα

4. Ψηφιακή σύγκλιση

5. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

6. Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση

7. Βελτίωση διοικητικής ικανότητας δημόσιας διοίκησης

8. Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής
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Τα πέντε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα είναι:

1. Μακεδονίας – Θράκης
2. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
3. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
4. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου
5. Αττικής

Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε τους άξονες των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα.

3.2.1.1. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας 2007-2013

Άξονας 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε όλους 
τους κλάδους, ως βασικών παραγόντων για την αναδιάρθρωση της ελληνικής 
οικονομίας και τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης.

Γενικός στόχος του άξονα είναι η ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας και της και-
νοτομίας σε όλους τους κλάδους, ως βασικών παραγόντων δημιουργίας πλούτου 
μέσα από τη διαχείριση της γνώσης και την αποτελεσματική εκμετάλλευση των επι-
στημονικών επιτευγμάτων σε εμπορικό επίπεδο. Στον άξονα αυτό ξεχωρίζουμε τη 
δράση ενίσχυσης νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχο αυτής της δράσης 
αποτελεί η υποστήριξη των αναγκών των νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
μέσω της προώθησης δραστηριοτήτων έρευνας.

Άξονας 2: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας – Αναβάθ-
μιση του παραγωγικού ιστού της χώρας – Αύξηση των παραγωγικών επενδύ-
σεων και των εισροών ξένων άμεσων επενδύσεων και γενική ποιοτική αναβάθ-
μισης σε όλους τους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Γενικός στόχος του άξονα είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξω-
στρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και η αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού 
της χώρας. Δράσεις που ξεχωρίζουμε σε αυτό τον άξονα είναι:

1.  Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή 
τους.

2. Πιλοτικές δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης δραστηριοτήτων.

3. Ενίσχυση των επιχειρήσεων του εμπορικού τομέα και των υπηρεσιών.

4.  Ολοκληρωμένες και καινοτόμες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την 
αναδιάταξη του τουριστικού τομέα.

5.  Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας που αφορούν 
την:
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 (α)  Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ομάδες πληθυσμού με περιορισμένη 
σήμερα επιχειρηματικότητα και σε περιοχές που πλήττονται από την αποβιο-
μηχάνιση και την ανεργία.

 (β)  Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού, και της επι-
χειρηματικότητας σε νέες και καινοτόμες δραστηριότητες.

 (γ) Ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονομίας.

Άξονας 9: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα.

Όσον αφορά την ψηφιακή σύγκλιση και την επιχειρηματικότητα, προτείνονται οι 
παρακάτω δράσεις:

(α)  Ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας της περιφέρειας για την ανάπτυξη νέων 
ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

  Η δράση προβλέπει την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να 
αναπτύξουν ή να βελτιώσουν την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

(β)  Προώθηση της επιχειρηματικότητας. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος.

Η δράση αυτή προβλέπει:

1.  Την ενίσχυση συλλογικών ή κλαδικών φορέων για την ανάπτυξη δράσεων επι-
χειρηματικής εξωστρέφειας για επιλεγμένους κλάδους της περιφερειακής οικο-
νομίας.

2.  Τη δημιουργία ή βελτίωση οργανωμένων χώρων επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων.

3.  Την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς των υπηρεσιών, του εμπο-
ρίου και της μεταποίησης.

4.  Την ενίσχυση μηχανισμών ή κέντρων παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
υποστήριξης στις ΜΜΕ.

3.2.1.2. Ε.Π. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013

Άξονας Β΄: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις περιφέρειες αμι-
γούς στατιστικής σύγκλισης.

Δράση 2: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης

Οι δράσεις προώθησης στην επιχειρηματικότητα έχουν σχέση κυρίως με την εκκί-
νηση της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δρά-
σεις:

1. Πρόγραμμα «Νέων ελεύθερων επαγγελματιών»

2. Πρόγραμμα «Νέων γυναικών ελευθέρων επαγγελματιών»
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3. Επιδοτήσεις για έναρξη επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες

4. Πρόγραμμα «Ενίσχυσης του “συνεταιρίζεσθαι” των γυναικών»

5.  Πρόγραμμα «Ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των νέων στον τομέα του του-
ρισμού»

6. Πρόγραμμα «Ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των νέων»

7. Πρόγραμμα «Ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των γυναικών»

8.  Δράσεις «Επιδότησης της εξωστρέφειας των νεανικών, νεανικών συνεταιριστι-
κών- εταιρικών και νεανικών κοινωνικών επιχειρήσεων»

3.2.1.3. Η πρωτοβουλία JEREMIE

Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απα-
σχολούν μέχρι πενήντα άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που 
δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ, οι οποίες είναι υπό ίδρυση ή λειτουργούν λιγό-
τερο από τριάντα έξι μήνες. Το συγκεκριμένο εργαλείο χρηματοδοτεί τη χορήγηση 
δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω των τραπεζών 
Εθνική και Alpha Bank.

Το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής JEREMΙE (Joint European Resources for 
Micro to Medium Enterprises) αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
στόχο την υποστήριξη των μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων και την ενί-
σχυση της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-
2013.

Τι χρηματοδοτείται: 

1. Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων στοιχειών ενεργητικού.

2.  Κεφάλαιο κίνησης που χορηγείται για την ανάπτυξη και την επέκταση των δρα-
στηριοτήτων των επιχειρήσεων.

Τα δάνεια μπορεί να είναι ύψους έως και 100.000 ευρώ.

Η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων θα πρέπει να είναι από τριάντα έξι ως εβδο-
μήντα δύο μήνες. 

Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες της μίας φοράς στη δράση, 
με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που θα της χορηγηθούν δεν 
ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.
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Παράδειγμα:

Το τυροκομείο «Χωριό Α.Ε.», το οποίο δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην 
παραγωγή τυριών, θέλει να επεκτείνει τη δραστηριότητά του και στην παρα-
γωγή γιαουρτιού. Για το σκοπό αυτό, θα χρειαστεί να αγοράσει καινούργιο 
μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος διαφοροποιείται από τον υφιστάμενο, και 
επιπλέον πρώτες ύλες.

Για την ανεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται, μπορεί να απευθυνθεί στα υπο-
καταστήματα των συνεργαζόμενων τραπεζών, προσκομίζοντας συγκεκριμένο 
business plan, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τους τραπεζικούς όρους δανεισμού, σε 
συνδυασμό με τους όρους της πρωτοβουλίας JEREMIE, και στις εγκεκριμένες προς 
χρηματοδότηση επιχειρήσεις θα χορηγηθεί άμεσα η πρώτη δόση του δανείου, το 
επιτόκιο του οποίου υπολογίζεται, κατά περίπτωση, να είναι περίπου 50% χαμηλό-
τερο από τα ισχύοντα τραπεζικά επιτόκια.

3.2.1.4. Το πρόγραμμα «Διαρθρωτική προσαρμογή μικρών και πολύ μι-
κρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα εντός της οικονομι-
κής κρίσης»

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσω 
της εκπόνησης και εφαρμογής «Κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής 
επιχειρήσεων σε επίπεδο νομού», με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθή-
κες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση. Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τρεις 
προσκλήσεις, Α΄, Β΄ και Γ΄, ως ακολούθως:

Πρόσκληση Α΄

Στην πρόσκληση Α΄, οι κλαδικοί συλλογικοί φορείς θα κληθούν από τη δικαιούχο 
εταιρεία του ελληνικού δημοσίου Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. να συντάξουν και 
να υποβάλλουν κλαδικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής σε επίπεδο νομού, τα 
οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 
(1-49 ατόμων), που θα εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην 
πρόσκληση Β΄.

Πρόσκληση Β΄

Στην πρόσκληση Β΄ θα κληθούν από την Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. οι πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις, μέλη των προαναφερθέντων κλαδικών φορέων, 
να υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον κλαδικό 
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φορέα και στο πλαίσιο του κλαδικού σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής που έχει 
ετοιμάσει ο κλαδικός φορέας. Προϋπόθεση έγκρισης ενός κλαδικού σχεδίου διαρ-
θρωτικής προσαρμογής είναι, εκτός από τη θετική αξιολόγηση, η υποβολή αίτησης 
από τις επιχειρήσεις για ένταξη σε αυτό. Προϋπόθεση έγκρισης φακέλων υπαγωγής 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι, εκτός από τη θετική αξιολόγησή τους, 
η έγκριση του κλαδικού σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής στο οποίο υπάγονται.

Ειδικότερα, oι επιχειρήσεις με προσωπικό 1-19 άτομα θα συμμετάσχουν μέσω 
του κλαδικού τους φορέα υποχρεωτικά, ενώ οι επιχειρήσεις με προσωπικό 20-49 
άτομα θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής είτε μέσω του κλαδικού τους φορέα είτε 
αυτοτελώς με την πρόσκληση Γ΄.

Πρόσκληση Γ΄

Στην πρόσκληση Γ΄ θα κληθούν από την Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. οι επιχει-
ρήσεις 20-49 ατόμων, που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο σχέδιο διαρθρωτικής 
προσαρμογής του κλαδικού τους φορέα (πρόσκληση Β΄) και επιθυμούν να υποβάλ-
λουν το σχέδιο διαρθρωτικής προσαρμογής  αυτοτελώς.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση Β΄ έχουν οι επιχειρήσεις 1-49 
απασχολουμένων, οποιασδήποτε νομικής μορφής. Κάθε επιχείρηση μπορεί να 
συμμετέχει σε μία μόνο πρόσκληση στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

Τα κλαδικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής περιλαμβάνουν συγκεκριμένες 
δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματι-
σμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, 
όπως:
●  Η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά την εισαγωγή στις επιχει-

ρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ. 
πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού).

●  Η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση 
μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ. διασφάλιση 
ποιότητας προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, δια-
χείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία).

●  Η ενίσχυση της εξωστρέφειας, που περιλαμβάνει την προσπάθεια στήριξης των 
επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ. τεχνικές εξαγω-
γών, εξαγωγικό μάρκετιγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων).

●  Η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπι-
κού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την 
προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για 
την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων.
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Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι παρακάτω:

1.  Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, μέσω της 
εφαρμογής σχεδίου ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
εξωτερικές συνθήκες.

2.  Αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των 
επιχειρήσεων σε αντικείμενα που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλ-
λόμενου σχεδίου προσαρμογής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε όλους 
τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (εκτός των τομέων που αναφέρονται στην 
επόμενη παράγραφο), οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, 
θα πρέπει:

1.  Να συγκεντρώνουν 1-49 ετήσιες μονάδες εργασίας.

2.  Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επι-
κράτεια.

3.  Να χαρακτηρίζονται πολύ μικρές ή μικρές, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτρο-
πής 2003/361 (ΕΚ) της 6ης Μαΐου 2003 για τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
ορίζονται με βάση τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων (Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας) και τον κύκλο εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 
τους, κατά την προηγούμενη από το έτος υποβολής διαχειριστική χρήση:

 (α)  Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότε-
ρους από δέκα εργαζόμενους (0-9) και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ.

 (β)  Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 
από 50 εργαζόμενους (10-49) και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ.

4. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008.

5.  Η επιχείρηση να μην έχει εξαντλήσει το ανώτατο όριο επιχορήγησης, σύμφωνα 
με τον κανόνα de minimis (200.000 ευρώ), σε άλλες προκηρύξεις που υπάγονται 
σε καθεστώς ενισχύσεων.

6.  Η έναρξη της υλοποίησης του Σχεδίου να μην προηγείται της ημερομηνίας της 
απόφασης χρηματοδότησης της πράξης.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

1.  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατο-
καλλιέργειας.

2.  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων.
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3.  Προβληματικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντηρίων 
γραμμών για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρή-
σεων.

4.  Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης παλαιάς 
κρατικής ενίσχυσης. 

Άμεσα ωφελούμενες είναι οι επιχειρήσεις. Έμμεσα ωφελούμενοι είναι οι απασχο-
λούμενοι, είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε καθεστώς «εκ 
περιτροπής» εργασίας ή μερικής απασχόλησης, μέχρι την υποβολή της αίτησης 
προς χρηματοδότηση.

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του 
παρόντος προγράμματος υποχρεούνται να υλοποιήσουν δράσεις κατάρτισης και, 
όπου κρίνεται απαραίτητο, δράσεις συμβουλευτικής:

Α. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, που θα αφορούν θέματα επιχειρηματικής λει-
τουργίας ή προσωπικού, κ.ά. 

Αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επι-
χειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο ανα-
διάρθρωσης για την υπαγωγή της επιχείρησης στην πρόσκληση Β΄, όπως:

1.  Αναδιοργάνωση, τεχνολογική αναβάθμιση και διαφοροποίηση προϊόντων και 
υπηρεσιών (ενέργειες που σχετίζονται με τον ανασχεδιασμό διαδικασιών, τον 
σχεδιασμό και τη διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εφαρμογή 
συστημάτων μέτρησης της απόδοσης, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστη-
μάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων κ.ά.), που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας της 
εργασίας.

2.  Προβολή και προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

3.  Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες χρη-
ματοοικονομικής μηχανικής, ανόρθωσης και διαχείρισης υποχρεώσεων –προ-
σανατολίζονται στα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων– καθώς και 
υπηρεσίες που αφορούν τη συνεχή ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης 
σε προγράμματα μείωσης κόστους).

4. Άλλα θέματα που προκύπτουν από το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

B. Δράσεις κατάρτισης: κατάρτιση/επανακατάρτιση του προσωπικού

Οι δράσεις κατάρτισης σχετίζονται με το σχέδιο διαρθρωτικής προσαρμογής του 
κλαδικού φορέα (πρόσκληση Α΄), και αφορούν την κατάρτιση των απασχολουμέ-
νων της επιχείρησης σε θεματικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης 
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ή/και με τις ανάγκες των απασχολουμένων για κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων 
που συνάδουν με τους στόχους του σχεδίου δράσης.

Παράλληλα, το πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει και οριζόντια 
θέματα, όπως:

1. Γνώση και εξοικείωση στη χρήση ΤΠΕ

2. Βασικές αρχές συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 

3. Βασικές αρχές διασφάλισης ποιότητας

4. Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 

5. Εξαγωγικές επιχειρηματικές πολιτικές και πρακτικές

6. Άλλα θέματα που προκύπτουν από το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υποβάλλεται ανά θεματικό αντικείμενο κατάρτισης,  
στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα εξής:

1. Ο τίτλος του προγράμματος

2. Ο σκοπός του προγράμματος

3. Αναλυτικά οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος

4. Συνοπτικό και αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος

5. Τα μέσα και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν

6. Η διάρκεια του προγράμματος (θεωρία-πρακτική)

Ανά κατηγορία, επιλέξιμες θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες:

1. Υπηρεσίες συμβούλων

Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών στην επιχείρηση σε θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, ή 
σε οργανωτικά συστήματα-διαδικασίες.

2. Κατάρτιση

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις:

1. Δαπάνες πιστοποιημένων φορέων κατάρτισης (ΚΕΚ)

2. Δαπάνες καταρτιζομένων

3.  Δαπάνες επιχείρησης (δαπάνες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις εγκα-
ταστάσεις της επιχείρησης, πρώτες ύλες π.χ. γραφική ύλη)

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε. 
www.ep-katartisi.gr.
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3.2.1.5. Το πρόγραμμα «Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα»

Το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» κυρίως αποσκοπεί στην:

1.  Ενίσχυση της δημιουργίας/ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα 
οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα, ή/και μια καταγεγραμ-
μένη/κατοχυρωμένη αλλά όχι ακόμα εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία, σε 
επιχειρηματική καινοτομία.

2.  Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νεοσύστατων και νέων επιχειρήσεων (οι 
οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες 
επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της 
εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, ή την επέκταση/διαφορο-
ποίηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους, ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδι-
κασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί ιδιαίτερα στην ενθάρρυνση επιχειρηματικών προτάσεων 
με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Καινοτομία

2.  Υψηλή ποιότητα επιχειρηματικής ομάδας (παραγωγικές δεξιότητες, επιχειρη-
ματικό ταλέντο, υψηλό/κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο, εμπειρία και γνώση του 
αντικειμένου κλπ.).

Παράλληλα, με την ενίσχυση καινοτομικών ιδεών το πρόγραμμα επιδιώκει:

1.  Είσοδο σε νέες αγορές ή σε αναπτυσσόμενες αγορές ανοικτού ανταγωνισμού 
και θετικών προοπτικών 

2. Ενίσχυση ανταγωνιστικής θέσης σε διεθνείς αγορές

3.  Ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή/και διαδικασιών πράσινης ανάπτυξης, ή/και 
υψηλών προοπτικών ζήτησης από την εγχώρια ή/και τη διεθνή αγορά

4.  Ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων/υπηρεσιών σημαντικά ή τελείως διαφοροποι-
ημένων από τα υφιστάμενα βασικά προϊόντα ή υπηρεσίες, με υψηλότερη προ-
στιθέμενη αξία.

5.  Αξιοποίηση αποτελεσμάτων συνεργασίας/συνέργειας με ερευνητικά ή ακαδη-
μαϊκά ιδρύματα ή/και επιχειρηματικούς εταίρους.

6. Δημιουργία απασχόλησης σε θέσεις υψηλής έντασης γνώσης.

7.  Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα επιχειρηματικά σχέδια αφορούν επιχειρήσεις στις οποίες 
μία ή περισσότερες γυναίκες είναι κάτοχοι του 51% του κεφαλαίου της επιχείρη-
σης και οι επιχειρήσεις αυτές διευθύνονται από γυναίκα.

Απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.), σε ατομικές επι-
χειρήσεις ή Κερδοσκοπικούς Συνεταιρισμούς που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγο-
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ρίας του ΚΒΣ πριν από την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης, λει-
τουργούν νόμιμα και έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά την ημερομηνία προ-
κήρυξης του προγράμματος (φυσικά πρόσωπα – υπό ίδρυση επιχειρήσεις) ή που 
κατά το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης έχουν συστήσει επιχείρηση και 
έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας αλλά δεν έχουν συμπληρώσει μια πλήρη δια-
χειριστική χρήση (νεοσύστατες επιχειρήσεις) ή επιχειρήσεις που θα πρέπει, μέχρι 
και την 31/12/2010 να έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία (1) έως και πέντε (5) πλή-
ρεις διαχειριστικές χρήσεις (νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα» ενισχύονται 
έργα ύψους επένδυσης από:

30.000 έως 300.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα.

20.000 έως 200.000 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε 
όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων 
(βλέπε αναλυτικά τους επιλέξιμους κλάδου στον οδηγό του προγράμματος http:/
www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/1592/Odigos_Programmatos_
tropopoiisi_14-07-11.pdf).

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 60% για 
ολόκληρη την επικράτεια, για επενδυτικά σχέδια που αφορούν όλες τις επιλέξιμες 
επενδυτικές δραστηριότητες.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

1.  Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών και διαμόρφωσης κτιρίων και χώρων/ειδι-
κών εγκαταστάσεων

2. Μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός

3. Πληροφορική – τηλεπικοινωνίες

4.  Κατοχύρωση/τροποποίηση πατεντών/πνευματικής ιδιοκτησίας – χρήση και 
προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας – μεταφορά 
τεχνογνωσίας

5.  Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων/υπηρεσιών/διαχειριστικών 
συστημάτων

6.  Δαπάνες τεχνικής/τεχνολογικής, επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήρι-
ξης

7. Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας

8. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού  και ανθρώπινων πόρων

9. Ανάπτυξη πρωτότυπων προτύπων και τεχνικού φακέλου

10. Λειτουργικές δαπάνες

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ: http://www.espa.gr/el/
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Pages/ Proclamationsfs.aspx?item=1592 και στο http://epan2.antagonistikotita.
gr/greek/ prokResultsFull.asp?id=191

3.2.1.6.  Τα προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού  
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Ο ΟΑΕΔ έχει προκηρύξει πολλά προγράμματα, κυρίως για την ενίσχυση της απα-
σχόλησης. Πολλά από αυτά τρέχουν παράλληλα, ενώ αρκετά είχαν μικρότερη από 
την αναμενόμενη ανταπόκριση από την πλευρά των επιχειρήσεων, οι οποίες, εντασ-
σόμενες σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, υποχρεούνται να παρέχουν πλήρη στοιχεία, 
υπόκεινται σε ελέγχους και φυσικά δεσμεύονται να διατηρήσουν μέχρι τη λήξη του 
προγράμματος (έξι μήνες και μετά τη λήξη των επιχορηγήσεων) το σύνολο του προ-
σωπικού τους. Τα σπουδαιότερα από αυτά τα προγράμματα είναι:

A. ΠPOΓPAMMATA NEΩN ΘEΣEΩN EPΓAΣIAΣ

1.  Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδό-
τηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων 
εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

2.  Προγράμματα εργασίας για νέους έως 24 ετών με Σύμβαση Aπόκτησης Eργα-
σιακής Eμπειρίας, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων ηλικίας έως 
24 ετών στην αγορά εργασίας. H διάρκεια της σύμβασης αυτής μπορεί να ανέρ-
χεται σε 12 μήνες και, εφόσον μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας, η διάρκεια της 
επιχορήγησης φτάνει τους 24 μήνες. Oι ασφαλιστικές εισφορές των προσληφθέ-
ντων θα βαρύνουν τον OAEΔ.

3.  Eιδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης, με επιχορήγηση 
των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων, με έμφαση 
στους νέους έως 30 ετών και στις ειδικές ομάδες ανέργων (άνεργοι που βρί-
σκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης, γυναίκες μακροχρόνια άνεργες άνω 
των 45, άνεργες γυναίκες άνω των 50, πολύτεκνοι/νες - τρίτεκνοι/νες και αρχη-
γοί μονογονεϊκών οικογενειών). Mε βάση μια πρόσφατη τροποποίηση, στο πρό-
γραμμα μπορούν να ενταχθούν και γυναίκες αυτοαπασχολούμενες που βρίσκο-
νται στο στάδιο κυοφορίας, λοχείας ή φροντίδας παιδιών, προκειμένου να προ-
σλάβουν άνεργο, για χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως δεκαοκτώ (18) 
μήνες. Mετά τη λήξη αυτού του χρονικού διαστήματος, εφόσον το επιθυμούν, 
μπορούν να συνεχίσουν το πρόγραμμα.

4.  Eιδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των 
ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων, με έμφαση στους 
νέους έως 30 ετών και στις ειδικές ομάδες ανέργων (άνεργοι που βρίσκονται 
στο στάδιο πλησίον της σύνταξης, γυναίκες μακροχρόνια άνεργες άνω των 45, 
άνεργες γυναίκες άνω των 50, πολύτεκνοι/νες - τρίτεκνοι/νες και αρχηγοί μονο-
γονικών οικογενειών). Mε βάση μια πρόσφατη τροποποίηση, δίνεται η δυνατό-
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τητα σε εργοδότες να ενταχθούν στο πρόγραμμα για την πρόσληψη ανέργων με 
συμβάσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

5.  Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέρ-
γων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΛΑΕΚ 1).

B. ΠPOΓPAMMATA NEΩN EΛEYΘEPΩN EΠAΓΓEΛMATIΩN

1.  Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών, γυναικών, 
ηλικίας 22-64 ετών, με διακριτικό τίτλο «Eπιχειρηματικότητα άνεργων γυναικών 
ηλικίας 22-64». Tο ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία 
που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000 ευρώ.

2.  Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.500 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, ηλικίας 
22-64 ετών. Tο ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία 
που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000 ευρώ.

3.  Πρόγραμμα επιχορήγησης 6.000 νέων επιστημόνων. Tο ποσό της επιχορήγησης 
για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία καθορίζεται στα 15.000 ευρώ.

Γ. ΠPOΓPAMMATA KATAPTIΣHΣ EPΓAZOMENΩN 

1.  Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, για τη διαρθρωτική προσαρμογή επι-
χειρήσεων 50 και άνω εργαζομένων, με έμφαση στους απειλούμενους εργα-
ζόμενους σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα 
μείωσης της οικονομικής τους δραστηριότητας.

2.  Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης περίπου 35.000 εργαζομένων, για το 
έτος 2010-2011, σε μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζομένων). O προϋπολογισμός 
ανέρχεται στα 25.000.000 ευρώ από τα διαθέσιμα του Λογαριασμού για τη Aπα-
σχόληση και την Eπαγγελματική Kατάρτιση (ΛΑΕΚ). Tο πρόγραμμα υλοποιείται 
μέσω των φορέων των εργοδοτών.

3.  Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης περίπου 125.000 εργαζομένων, για το 
έτος 2011, σε επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 0,45%).

Δ.  ΠPOΓPAMMATA ATOMΩN ME ANAΠHPIA ΚΑΙ EYΠAΘΩN KOINΩNIKΩN 
OMAΔΩN

1.  Πρόγραμμα επιχορήγησης 800 νέων ελεύθερων επαγγελματιών, άνεργων ατό-
μων με αναπηρίες (AμεA), απεξαρτημένων από τοξικές ή άλλες ουσίες, και απο-
φυλακισμένων ατόμων, και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής 
διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες (AμεA). Tο ποσό της 
επιχορήγησης, για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρό-
γραμμα, καθορίζεται στις 28.000 ευρώ. 
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2.  Eιδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών, με επιχορήγηση που αντιστοι-
χεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 
άνεργων ατόμων με αναπηρίες (AμεA), απεξαρτημένων από τοξικές ή άλλες 
ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων 
που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων 
εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες (AμεA).

3.  Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με ειδικές ανάγκες Aθήνας, 
ηλικίας 18-55 ετών, διάρκειας δύο ετών. Oι ειδικότητες για τους απόφοιτους 
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης είναι Πηλοπλαστική/Tουριστικά Kεραμικά, 
Ξυλουργική/Έπιπλα Kουζίνας, Δερμάτινες Tσάντες & Mικρά Aξεσουάρ, Aγιο-
γράφος εικόνων/Tέμπλων & Iερών Nαών. Oι ειδικότητες για τους απόφοιτους 
λυκείου είναι Διοικητικό και Oικονομικό Στέλεχος, Yπάλληλος Mηχανογραφη-
μένου Λογιστηρίου και Hλεκτρονικός Yπολογιστικών Συστημάτων & Δικτύων. H 
εκπαίδευση γίνεται με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης.

4.  Συνεργασία OAEΔ/ΦAPOY TYΦΛΩN για διενέργεια κατάρτισης στο πλαίσιο των 
δράσεων της Σχολής Eπαγγελματικής Kατάρτισης Aτόμων με Eιδικές Aνάγκες 
Aθήνας, για το σχολικό έτος 2010-2011, σε δύο (2) ειδικότητες.

5.  H Πρότυπη Bιοτεχνική Mονάδα Λακκιάς είναι σχολική μονάδα επαγγελματικής 
κατάρτισης AμεA ενταγμένη στον OAEΔ, όπου φοιτούν έφηβοι και έφηβες από 
14 ετών και άνω, με νοητική υστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες. Σε αυτή φοι-
τούν δύο (2) βαθμίδες μαθητών (υψηλής νοητικής λειτουργίας και χαμηλής), σε 
επτά (7) βασικές ειδικότητες. Θα λειτουργήσουν πέντε (5) τμήματα, με σύνολο 
μαθητών εκατόν τρεις (103).

Ε. NEA ΠPOΓPAMMATA

1.  Πρόγραμμα «Eπιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας, με τη μετατροπή του 
επιδόματος ανεργίας σε οικονομική ενίσχυση για την εργασία του ανέργου και 
την επαγγελματική κατάρτιση που διαλέγει ο ίδιος.

2.  Πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών σε επιχειρήσεις 
των Oργανισμών Tοπικής Aυτοδιοίκησης.

3.  Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου, με επιχορήγηση των ασφα-
λιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε τουριστικές επι-
χειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας, για το έτος 2011.

4.  Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις 
συνεχούς λειτουργίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών.

5.  Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 πτυχιούχων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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6.  Πρόγραμμα απασχόλησης απόφοιτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαί-
δευσης, που το πρόγραμμα σπουδών τους εμπεριέχει θεωρητική εκπαίδευση 
στο σχολείο και θεσμοθετημένη πρακτική άσκηση σε εργοδότες, σε πραγματι-
κές συνθήκες εργασίας. Tαυτοχρόνως, ο OAEΔ θα συμμετάσχει στην εφαρμογή 
των Tοπικών Oλοκληρωμένων Δράσεων Aπασχόλησης του υπουργείου Eργα-
σίας.

Εφαρμογή

Πιστεύετε ότι ως επιχειρηματίες μπορείτε να επωφεληθείτε από το ΕΣΠΑ στο 
μέλλον;
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Σύνοψη

Στη χώρα μας, όπως και σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν προγράμ-
ματα για την επιδότηση των επιχειρήσεων. Αυτές οι επιδοτήσεις μπορεί να αφορούν 
την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό παλαιότερων επιχειρήσεων και 
την τόνωση συγκεκριμένων κλάδων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από διάφορες 
αιτίες. Υπάρχουν προγράμματα τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά. Από τα εθνικά προ-
γράμματα ξεχωρίζει ο επενδυτικός νόμος, ο οποίος αποτελεί τον κύριο μοχλό διε-
νέργειας επενδύσεων στη χώρα, τόσο σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο 
και σε επίπεδο μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Τα κοινοτικά προγράμ-
ματα αναπτύσσονται και προκηρύσσονται κάτω από την ομπρέλα του ΕΣΠΑ.

Πρόσφατα, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο νέος επενδυτικός νόμος 
3908/2011, με τίτλο «Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, 
την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή» (ΦΕΚ Α’ 8/01-02-2011). Σκο-
πός του είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρ-
φωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχει-
ρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
η περιφερειακή συνοχή, και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική 
λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμι-
κού της χώρας.

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ) αποτελεί το έγγραφο 
αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.

Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την πολιτική συνο-
χής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «εξασφαλίζει ότι η 
συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει τον σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προ-
τεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου». 

Η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ διατυπώθηκε σε τέσσερα επίπεδα:

1.  Στο επίπεδο των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ.

2.  Στο επίπεδο των θεματικών (5) και χωρικών (3) προτεραιοτήτων, όπως απαιτεί-
ται από τον Γενικό Κανονισμό των ταμείων.

3.  Στο επίπεδο των γενικών στόχων (17), στους οποίους αναλύεται κάθε θεματική 
προτεραιότητα.

4.  Στο επίπεδο των ειδικών στόχων και των κύριων μέσων επίτευξής τους.

Το πλαίσιο χρηματοδότησης που προέκυψε έλαβε υπόψη του τις αναπτυξιακές ανά-
γκες ανά τομέα και περιφέρεια με βάση τη Στρατηγική της Λισαβόνας. Επειδή κρί-
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θηκε ότι η Αττική είχε λάβει τη μερίδα του λέοντος από το Γ΄ ΚΠΣ, λόγω και της 
προετοιμασίας της για την ανάληψη των Ολυμπιακών αγώνων, βασική επιλογή στο 
ΕΣΠΑ ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων προς όφελος της περιφερειακής ανά-
πτυξης της χώρας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, υπάρχει εστίαση στους παρακάτω τομείς:

1.  Στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας, 
καθώς και στη διασύνδεσή τους.

2.  Στην επένδυση σε βιώσιμες υποδομές.

3.  Στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

4.  Στην αναβάθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος, και στον εκσυγχρονισμό του 
δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

Ταυτόχρονα, στο ΕΣΠΑ προσδιορίζονται πέντε θεματικές προτεραιότητες:

1.  Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας.

2.  Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία.

3.  Απασχόληση και κοινωνική συνοχή.

4.  Θεσμικό περιβάλλον.

5.  Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των περιφερειών, ως τόπο επενδύσεων, εργα-
σίας και διαβίωσης.
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
1. Σε πόσες ζώνες κινήτρων χωρίζει την Ελλάδα ο αναπτυξιακός νόμος;

2.  Πώς γίνεται η καταβολή των ενισχύσεων στον αναπτυξιακό νόμο;

3.  Ποια είναι τα ποσοστά ενίσχυσης που δίνει ο αναπτυξιακός νόμος κατά ζώνη 
κινήτρων;

4.  Ποια είναι τα οκτώ τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ;

5.  Ποιοι είναι οι άξονες του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
επιχειρηματικότητα 2007-2013»;

Ασκήσεις   

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1.  Ο επενδυτικός νόμος σκοπεύει στην ανάπτυξη της Ελλάδας και στη βελτίωση 
της επιχειρηματικότητας.

    Σωστό                                              Λάθος

2.  Η φορολογική απαλλαγή έχει εξαιρεθεί από τον αναπτυξιακό νόμο ως είδος ενί-
σχυσης.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Ο επενδυτικός νόμος δεν επιχορηγεί ναυπηγικές επιχειρήσεις.

    Σωστό                                              Λάθος

4.  Η εκπαίδευση και διά βίου μάθηση δεν υποστηρίζεται στο ΕΣΠΑ.

    Σωστό                                              Λάθος
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5.  Το Leader είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων που αφορά την ψηφιακή 
σύγκλιση.

    Σωστό                                              Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1.  Ο επενδυτικός νόμος αποτελεί σύνολο:

 Α. Κινητήρων

 Β. Κινδύνων

 Γ. Κινήτρων

 Δ. Κομίστρων

2. Ο επενδυτικός νόμος δεν αφορά τους τομείς:

 Α. Χάλυβα

 Β. Συνθετικών ινών

 Γ. Άνθρακα

 Δ. Όλα τα παραπάνω

3.  Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου 
παρέχεται:

 Α. Φορολογική απαλλαγή

 Β. Επιχορήγηση

 Γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

 Δ. Όλα τα παραπάνω

4. Το ΕΣΠΑ υλοποιείται μέσα από οκτώ ___________ προγράμματα.

 Α. κλαδικά

 Β. τομεακά

 Γ. εθνικά

 Δ. χωρικά
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5. Η πρωτοβουλία JEREMIE αφορά:

 Α. Μεγάλες επιχειρήσεις

 Β. Πολύ μεγάλες επιχειρήσεις

 Γ. Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

 Δ. Δημόσιους οργανισμούς
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Παράρτημα

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Παράγραφος 3.1.3.

2. Παράγραφος 3.1.9.

3. Παράγραφος 3.1.3.

4. Παράγραφος 3.2.1.

5. Παράγραφος 3.2.1.1.

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Σωστό

2. Λάθος

3. Σωστό

4. Λάθος

5. Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Γ

2. Δ

3. Δ

4. Β

5. Γ
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      Προτάσεις περαιτέρω μελέτης
1.  Μελετήστε ολόκληρο το κείμενο του αναπτυξιακού νόμου από το Εθνικό Τυπο-

γραφείο, www.et.gr ή στο www.ependyseis.gr.

2.  Μελετήστε συγκεντρωμένη ολόκληρη τη νομοθεσία των κρατικών ενισχύσεων 
στο www.ependyseis.gr.

3.  Μελετήστε σχετικά με τη νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία των επι-
χειρήσεων στο www.ependyseis.gr.

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  www.ependyseis.gr. Η ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου. Εδώ μπορούμε 
να βρούμε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις επιχειρήσεων μέσω του αναπτυξιακού 
νόμου. Υπάρχουν όλες οι κανονιστικές διατάξεις, τα προεδρικά διατάγματα και 
οι φόρμες των αιτήσεων.

●  www.espa.gr. Η ιστοσελίδα για το ΕΣΠΑ. Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για 
τη δράση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Ελλάδα, πώς υλοποιούνται, 
πώς χρηματοδοτούνται, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, καθώς και όλες τις δημόσιες 
προσκλήσεις-προκηρύξεις των προγραμμάτων του.

●  www.epan.gr. Το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα – επιχειρηματικότητα 2007-2013» έχει 
ως Κεντρικό αναπτυξιακό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, 
με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας.
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      Προτάσεις περαιτέρω μελέτης
1.  Μελετήστε ολόκληρο το κείμενο του αναπτυξιακού νόμου από το Εθνικό Τυπο-

γραφείο, www.et.gr ή στο www.ependyseis.gr.

2.  Μελετήστε συγκεντρωμένη ολόκληρη τη νομοθεσία των κρατικών ενισχύσεων 
στο www.ependyseis.gr.

3.  Μελετήστε σχετικά με τη νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία των επι-
χειρήσεων στο www.ependyseis.gr.

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  www.ependyseis.gr. Η ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου. Εδώ μπορούμε 
να βρούμε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις επιχειρήσεων μέσω του αναπτυξιακού 
νόμου. Υπάρχουν όλες οι κανονιστικές διατάξεις, τα προεδρικά διατάγματα και 
οι φόρμες των αιτήσεων.

●  www.espa.gr. Η ιστοσελίδα για το ΕΣΠΑ. Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για 
τη δράση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Ελλάδα, πώς υλοποιούνται, 
πώς χρηματοδοτούνται, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, καθώς και όλες τις δημόσιες 
προσκλήσεις-προκηρύξεις των προγραμμάτων του.

●  www.epan.gr. Το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα – επιχειρηματικότητα 2007-2013» έχει 
ως Κεντρικό αναπτυξιακό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, 
με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας.

  4.  Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ)

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τις συνεχείς αλλαγές 
και τον ανταγωνισμό, το σημαντικότερο διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
οι μικρές επιχειρήσεις στη χώρα μας είναι η έλλειψη ρευστότητας, η οποία επηρεά-
ζει την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών τους και βασανίζει συχνά πολλούς 
Έλληνες επιχειρηματίες.

Παράλληλα, πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν μειωμένη δυνατότητα πρό-
σβασης στο τραπεζικό σύστημα. Ακόμα και στην περίπτωση που τελικά βρουν 
κάποια οδό συνεργασίας με τις τράπεζες, βρίσκονται αντιμέτωπες με το πρόβλημα 
του υψηλού κόστους των δανείων.

Οι δυσχέρειες αυτές δημιουργούν ένα διαρκές ανταγωνιστικό μειονέκτημα απέναντι 
στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, αλλά και στις ελληνικές μεγάλες επιχειρήσεις. Η κατά-
σταση επιτείνεται δε περαιτέρω από την ύφεση που έχει ενσκήψει τα τελευταία δύο 
χρόνια στη χώρα μας, η οποία έχει κάνει το πρόβλημα της ρευστότητας πολύ οδυ-
νηρό και την εύρεση χρηματοδότησης ακόμα πιο δύσκολη.

Ένα εργαλείο που έχει δημιουργήσει το ελληνικό δημόσιο σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και το ΤΕΜΠΜΕ.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) απο-
τελεί αναπτυξιακό εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης, μοχλό στήριξης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μέσο δημιουργίας και 
διατήρησης θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσω των προγραμμάτων 
του, το ΤΕΜΠΜΕ δίνει λύσεις σε δύο μείζονος σημασίας ζητήματα, που απασχολούν 
τις μικρές επιχειρήσεις: α) την έλλειψη εξασφαλίσεων για τη λήψη επιχειρηματικού 
δανείου και β) το υψηλό κόστος δανεισμού.
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Το ΤΕΜΠΜΕ αναπτύσσει καθημερινά τη στρατηγική συνεργασία του με όλους τους 
θεσμικούς φορείς της αγοράς, όπως τα επαγγελματικά επιμελητήρια, τα χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα και τα αρμόδια υπουργεία, με μοναδικό γνώμονα τη δημιουργία, 
ενδυνάμωση και ανάπτυξη των ελληνικών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, 
ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους έδρας, εντός της επικράτειας της χώρας μας.

Το ΤΕΜΠΜΕ είναι μια ανώνυμη εταιρεία η οποία σχεδιάζει τις δράσεις της και προ-
σαρμόζει τη λειτουργία της, έτσι ώστε να προάγει την καινοτομία και την αποτελε-
σματικότητα στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, έχοντας πάντα ως γνώμονα την επί-
τευξη των στόχων της πολιτικής που χαράζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Παράλληλα, 
εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργώντας δράσεις που έχουν άμεσα αποτελέσματα 
για την πραγματική οικονομία της χώρας.

Βασικός σκοπός του είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοπιστωτική και χρηματοδοτική αγορά, λειτουρ-
γώντας ως κρίκος μεταξύ της μικρής επιχείρησης και της τράπεζας. Έτσι, διευκολύ-
νει και τις δύο πλευρές, αναλαμβάνοντας ένα μεγάλο μέρος από τον επιχειρηματικό 
κίνδυνο και από το δάνειο. Από τη μια πλευρά, προσφέρει στον επιχειρηματία εγγυ-
ητική κάλυψη (ώστε να εγκριθεί π.χ. το δάνειό του) και, από την άλλη, παρέχει στην 
τράπεζα ασφάλεια, ακόμη και σε δάνεια υψηλού κινδύνου.

4.1. Στόχοι του ΤΕΜΠΜΕ

Στόχος του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι η προώθηση υγιών, ελπιδοφόρων και οικο-
νομικά βιώσιμων επιχειρήσεων, ώστε να υπάρξει ισόρροπη οικονομική και κοινω-
νική ανάπτυξη στη χώρα μας. Ακόμη περισσότερο, το ταμείο στοχεύει στη ριζική και 
βαθιά ενδυνάμωση της πραγματικής οικονομίας, στηρίζοντας δραστικά το βασικό-
τερο «κύτταρό» της, που δεν είναι άλλο από τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απο-
τελούν το 95% περίπου της εγχώριας αγοράς.

Το έμπειρο προσωπικό του Ταμείου δημιουργεί και υλοποιεί προγράμματα που 
επιτελούν πλέον κεντρικό ρόλο στις δραστηριότητες των μικρών και πολύ μικρών 
ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και της αγοράς γενικότερα. Οι κύριοι στόχοι του 
είναι η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε κεφάλαια, η στήριξη και ενί-
σχυση της απασχόλησης με τη στήριξη των υφιστάμενων θέσεων, αλλά και με τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων. 

Μελλοντικά, το Ταμείο στοχεύει στην ενίσχυση και ανάπτυξη:

1.  Των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών υψηλού σχετικά κινδύνου όλων των κλά-
δων και σε όλα τα στάδια του επιχειρηματικού κύκλου, όπως π.χ. εκκίνηση, 
προώθηση, ανάπτυξη, διεθνοποίηση, κλπ. 

2.  Των καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, όπως οι επενδύσεις εξοικο-
νόμησης ενέργειας, ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανακύκλωσης 
και προστασίας του περιβάλλοντος. 
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3. Των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στο πεδίο της έρευνας και τεχνολογίας. 

4. Της τουριστικής ανάπτυξης και των εξαγωγών της χώρας. 

5.  Των επενδύσεων στον τομέα των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφω-
σης ανθρώπινου δυναμικού. 

6.  Των ειδικών κατηγοριών επιχειρηματιών, όπως πολύτεκνοι, νέοι, γυναίκες, 
μακροχρόνια άνεργοι και άτομα με ειδικές ανάγκες.

7. Των επιχειρήσεων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

4.2. Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο

Η στρατηγική, οι κατευθυντήριες γραμμές, ο τρόπος λειτουργίας και οργάνωσης και 
τα κριτήρια παροχής εγγυήσεων προσδιορίζονται από το θεσμικό και κανονιστικό 
πλαίσιο (ιδρυτικός νόμος της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. (Ν3066/ΦΕΚ Α’ 252/18.10.2002) όπως 
τροποποιήθηκε από τους: Ν3190/ΦΕΚ Α’ 249/30.10.2003, Άρθρο 14, Ν3297/ΦΕΚ 
Α’ 259/23.12.2004, Άρθρο 9, Ν3434/ΦΕΚ Α’ 33/14.2.2006, Άρθρο 10, Ν3661/ΦΕΚ Α’ 
89/19.05.2008), από το οποίο αξίζει περισσότερο να επισημανθούν τα εξής: 

1.  Η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 240.000.000 
ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καλυφθεί από την Ε.Ε./ΕΤΠΑ (67% του συνό-
λου) και το Ελληνικό Δημόσιο (33% του συνόλου).

2.  Λειτουργεί ως χρηματοδοτικό ίδρυμα με βάση την Πράξη του Διοικητή της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

3.  Παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις στο χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικο-
νομικό σύστημα της χώρας μας υπέρ των μικρών και πολύ μικρών επιχειρή-
σεων που απασχολούν έως σαράντα εννέα άτομα, ενώ απαγορεύεται να παρέ-
χει δάνεια.

4.  Η αξία του συνόλου των εγγυήσεών του δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλά-
σιο των ιδίων κεφαλαίων του.

5.  Για τον σκοπό του υπολογισμού του δείκτη φερεγγυότητας των εποπτευόμενων 
από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, τα 
ποσά των απαιτήσεων τους που καλύπτονται από την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 
σταθμίζονται με συντελεστή 50%.

6.  Οι παρεχόμενες από το ΤΕΜΠΜΕ εγγυήσεις καλύπτουν μεγάλο μέρος των 
πιστωτικών διευκολύνσεων που τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα 
χορηγούν στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και η εγγύηση φθάνει έως 
80% επί του ύψους της πίστωσης.

7.  Εγγυημένα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια διάρκειας 3 ετών και άνω του ΤΕΜΠΜΕ 
για τα Προγράμματα 1, 2, 3 και 1,5 έτους και άνω για το Πρόγραμμα 4 καλύπτο-
νται από αντεγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, στο πλαίσιο του 
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Πολυετούς Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επιχείρηση και το 
Επιχειρείν, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (2001-2006).

8.  Όταν ασκείται η ένσταση διζήσεως, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. καταβάλλει προκαταβολή 
που αντιστοιχεί στο 20% της εγγύησής της, όπως αυτή υπολογίζεται κατά την 
ημέρα καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης, με βάση την οφειλή της μικρής/
πολύ μικρής επιχείρησης και το ποσοστό της εγγύησής της.

  Τι είναι η ένσταση διζήσεως; Ο εγγυητής, βάσει των διατάξεων του Αστικού 
Κώδικα, δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή της οφειλής, ωσότου ο δανει-
στής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση κατά του πρωτοφειλέτη και αυτή απο-
βεί άκαρπη, προβάλλοντας μια νομική ένσταση που λέγεται ένσταση διζήσεως. 
Ο εγγυητής δεν έχει την ένσταση της διζήσεως εάν ο δανειστής, προκειμένου 
περί εγγυήσεως που δόθηκε για χρηματική οφειλή, επιχείρησε άκαρπη ανα-
γκαστική εκτέλεση σε κινητά πράγματα του πρωτοφειλέτη στα οποία έχει δικαί-
ωμα ενεχύρου ή επισχέσεως. Επίσης, ο δανειστής δεν υποχρεούται να επιχει-
ρήσει οπωσδήποτε ατελέσφορη εκτέλεση εάν είναι προφανές ότι θα απέβαινε 
άκαρπη.

9.  Το ΤΕΜΠΜΕ καλύπτει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσομακροπρόθεσμα 
δάνεια τακτής ημερομηνίας λήξης και συγκεκριμένου ποσού (δεν καλύπτει 
αλληλόχρεους λογαριασμούς), με ανώτατη διάρκεια εγγύησης τα δέκα έτη.

10.  Όταν παρέχονται από την επιχείρηση/επιχειρηματία εμπράγματες εξασφαλίσεις 
με τη μορφή προσημείωσης ή υποθήκης, οι εξασφαλίσεις αυτές δεν πρέπει να 
είναι υψηλότερες του 75% του αρχικού ποσού του δανείου.

11.  Στις περιπτώσεις εγγυήσεων για πράξεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) ή 
επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital, Seed Capital, κλπ.) το ΤΕΜΠΜΕ 
μπορεί να παρέχει εγγυήσεις με ή χωρίς τη λήψη εξασφαλίσεων. Ειδικά για 
τις περιπτώσεις εγγυήσεων για πράξεις επιχειρηματικών συμμετοχών, το ανώ-
τατο ποσοστό παροχής τέτοιων εγγυήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των 
ιδίων κεφαλαίων του ΤΕΜΠΜΕ. 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί 
από την ένσταση διζήσεως του άρθρου 855 του Α.Κ., εκτός από τις ακόλουθες περι-
πτώσεις:

1.  Αν η μικρή/πολύ μικρή επιχείρηση κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης και ο 
δανειστής δεν έχει ενέχυρο σε πράγμα του ή το δάνειό του δεν εξασφαλίζεται με 
υποθήκη ή προσημείωση και αν μέχρι την αίτηση προς το ΤΕΜΠΜΕ για κατά-
πτωση της εγγύησης δεν έχει καταρτιστεί πτωχευτικός συμβιβασμός.

2.  Σε περίπτωση εφαρμογής μέτρων κοινωνικής πολιτικής (περιπτώσεις πλημμυ-
ρών, πυρκαγιάς, σεισμού, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ.).

3.  Σε περίπτωση θανάτου ή ανίατης αρρώστιας του φυσικού προσώπου που έχει 
παράσχει προσωπική εγγύηση και δεν εγκαταλείπει ικανά περιουσιακά στοι-
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χεία, όπως αυτά εμφανίζονται στην τελευταία φορολογική του δήλωση.

4.  Αν από τα υπάρχοντα στοιχεία που γνωστοποιούν οι υράπεζες στο ΤΕΜΠΜΕ 
γίνεται φανερό ότι η αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του επιχειρηματία δεν θα 
είχε θετικό αποτέλεσμα.

5.  Σε περίπτωση νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων (υπό σύσταση ή ιδρυθεισών εντός 
του τελευταίου εξαμήνου από την υποβολή του αιτήματος για εγγυοδοτού-
μενο δάνειο), εφόσον δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία κατά τη χορήγηση του 
δανείου, σύμφωνα με την τελευταία φορολογική δήλωση (Ε9) και εφόσον δεν 
υπάρχει άλλη εμπράγματη ασφάλεια ή εκχώρηση απαίτησης που να καλύπτει 
έστω και τμήμα του δανείου, κατά την ημερομηνία χορήγησης του δανείου.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις του ΤΕΜΠΜΕ, αυτές 
αποσκοπούν:

1.  Στη συγκράτηση των καταπτώσεων των εγγυήσεων σε χαμηλά επίπεδα, με 
σκοπό την αποφυγή απομείωσης του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου του.

2.  Στη δημιουργία ορθολογικής διασποράς των κινδύνων (ανά μέγεθος, ανά τρά-
πεζα, ανά περιφέρεια, ανά διάρκεια, ανά μικρή/πολύ μικρή επιχείρηση) με 
σκοπό την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τον περιορισμό των οικονομικών 
και περιφερειακών ανισοτήτων.

3.  Στην προώθηση συνεργασιών με παρεμφερή συστήματα (Ευρωπαϊκή Ένωση, 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων κλπ.), με 
σκοπό την απορρόφηση σχετικών προγραμμάτων και την εισαγωγή ειδικής 
τεχνογνωσίας.

4.  Στη μείωση του συνολικού κόστους δανεισμού.

Όλα αυτά επιτρέπουν στο ΤΕΜΠΜΕ να λειτουργεί ως συμπληρωματικό εργαλείο του 
χρηματοοικονομικού/χρηματοπιστωτικού συστήματος και κυρίως ως εθνικός ανα-
πτυξιακός μοχλός, αφού η κινητοποίηση (πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα) επιχειρη-
ματικών και πιστοδοτικών πόρων από τη δραστηριότητα του ΤΕΜΠΜΕ είναι εξαιρε-
τικά μεγάλη.

4.3. Προγράμματα – Δράσεις

Το ΤΕΜΠΜΕ, από την αρχή της λειτουργίας του έχει εφαρμόσει προγράμματα που 
στηρίζουν τις δύο βασικότερες κατευθύνσεις δανεισμού των ελληνικών μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων: τα κεφάλαια κίνησης και τα επενδυτικά δάνεια. 

Στο παρελθόν έχει διαχειριστεί προγράμματα που αφορούσαν την εγγύηση σε δάνεια 
και των δύο παραπάνω τύπων. Παράλληλα, μέσω της Δράσης 2.10.2, πέραν της 
εγγύησης, παρείχε επιδότηση στο επιτόκιο του δανείου, κάνοντάς το επί της ουσίας 
χαμηλότοκο.
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Από το φθινόπωρο του 2008, το ΤΕΜΠΜΕ, ευρισκόμενο σε πλήρη ετοιμότητα προ-
κειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς, στόχευσε στη στή-
ριξη, με πολύ ευνοϊκούς όρους, της ρευστότητας των μικρών και πολύ μικρών επι-
χειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται μέσα στις πολύ δύσκολες οικονομικές συγκυρίες 
της παγκόσμιας κρίσης. 

Με την Α΄ και Β΄ Φάση της Δράσης για τη Στήριξη της Ρευστότητας, δόθηκε η δυνα-
τότητα στις μικρές επιχειρήσεις της χώρας να αντεπεξέλθουν στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις τους, να ενδυναμώσουν τη θέση τους και να αναπτυχθούν μέσα στο 
σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο, οικονομικό περιβάλλον. 

Τέλος, μέσω της Δράσης και των όρων της, στηρίζεται στην πράξη η απασχόληση 
των εργαζομένων όλων των εγκεκριμένων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να ελαχι-
στοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης και να υποστηριχθεί η κοινωνική 
συνοχή.

4.4. Προηγούμενες Δράσεις

Το ΤΕΜΠΜΕ διαχειρίστηκε στο παρελθόν τη Δράση Εγγύησης Δανείων (2.10.1), 
καθώς και τη Δράση Εγγύησης Επενδυτικών Δανείων με Επιδότηση Επιτοκίου 
(2.10.2). Τα εγκεκριμένα αιτήματα του ΤΕΜΠΜΕ στις δράσεις αυτές αφορούσαν, στην 
πλειονότητά τους, τόσο σε αξία όσο και σε αριθμό, επιχειρήσεις που έχουν την έδρα 
τους εκτός της περιφέρειας της Αττικής. Με αυτό τον τρόπο, το ΤΕΜΠΜΕ λειτούρ-
γησε σαν ένα αποτελεσματικό περιφερειακό αναπτυξιακό εργαλείο.

Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου των εγγυήσεων του ΤΕΜΠΜΕ αφορούσε 
εγγυήσεις χαμηλού και μέσου ύψους (έως 50.000 ευρώ), με αποτέλεσμα να υπάρ-
ξει μια ορθολογική διασπορά κινδύνου, τόσο σε αριθμό εγκρίσεων όσο και σε αξία 
εγγυήσεων.

Παράλληλα, ένα μεγάλο ποσοστό των εγκρίσεων αφορούσε νεοσύστατες και νέες 
επιχειρήσεις (με λειτουργία έως τρία έτη), γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 
παροχή εγγύησης της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. συνέβαλε στη χρηματοδότηση νέων επιχειρή-
σεων, οι οποίες αντιμετώπιζαν εξ ορισμού πρόβλημα χρηματοδότησης, λόγω έλλει-
ψης οικονομικής ιστορίας.

Σε ό,τι αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων, τόσο σε αριθμό απασχολούμενου προ-
σωπικού όσο και σε ύψος κύκλου εργασιών, η πλειονότητα των επιχειρήσεων απα-
σχολούν έως και εννιά άτομα προσωπικό και έχουν κύκλο εργασιών έως 500.000 
ευρώ, αποτελούν δηλαδή κυρίως πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες άλλωστε 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην προσφορά εργασίας της χώρας. 

Τέλος, η πλειοψηφία των εγκεκριμένων επιχειρήσεων στις δύο Δράσεις ήταν ατο-
μικές επιχειρήσεις, με τις ομόρρυθμες να καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση και τις 
ανώνυμες εταιρείες την τρίτη.
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4.5. Τρέχουσες Δράσεις

«Εγγύηση από το ΤΕΜΠΜΕ χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγο-
ράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών».

4.5.1. Βασικοί στόχοι και πλεονεκτήματα του προγράμματος

Οι βασικοί στόχοι και τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι τα εξής:

1.  Άμεση κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών για δαπάνες αγοράς πρώτων 
υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών, και διευκόλυνση του μεσοπρόθεσμου προ-
γραμματισμού των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

2.  Στήριξη υγιών επιχειρήσεων για άμεση εξόφληση προμηθευτών, που ίσως 
οδηγήσει και σε ευνοϊκότερους όρους αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων 
κλπ.

3.  Στήριξη παραγωγής και ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρή-
σεων υπό σύσταση, νέων και υφιστάμενων.

4.  Δυνατότητα να απελευθερωθούν πόροι ή να αναζητηθούν στο μέλλον νέες 
πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

5.  Απευθείας χρηματοδότηση προμηθευτών, για την αποφυγή οποιουδήποτε 
«εκτροχιασμού» της κατεύθυνσης των δανείων.

6.  Ελαχιστοποίηση του κόστους δανεισμού των μικρών και πολύ μικρών επιχειρή-
σεων με προκαθορισμένα χαμηλά επιτόκια και παροχή ελάχιστων ή μηδενικών 
εξασφαλίσεων.

7.  Παροχή ευνοϊκών όρων δανείου (διετής περίοδος χάριτος και εξαετής διάρκεια 
δανείων).

8.  Επιβολή ελάχιστης ετήσιας προμήθειας για το ΤΕΜΠΜΕ (0,35%).

4.5.2. Προϋπολογισμός του προγράμματος

Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 700.000.000 ευρώ εγγυ-
ήσεις, καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 875.000.000 ευρώ. Οι παρεχόμενες 
εγγυήσεις χορηγούνται δυνάμει των υφιστάμενων ιδίων κεφαλαίων του ΤΕΜΠΜΕ. 
Ο τελικός προϋπολογισμός του προγράμματος προβλέπεται με νεότερη απόφαση 
να ανέλθει στο ποσό του 1 δισ. ευρώ εγγυήσεων καλύπτοντας δάνεια συνολικού 
ύψους 1,25 δισ. ευρώ.

4.5.3. Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες θεωρούνται οι υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες 
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και υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορ-
φής (όπως ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. κλπ.), ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρουμέ-
νων βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, που δεν είναι εισηγμένες στο Χρη-
ματιστήριο, με αριθμό απασχολουμένων μικρότερο από πενήντα άτομα, υπολογι-
σμένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), και κύκλο εργασιών μικρότερο των 
10.000.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Επίσης, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να 
έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους μέσα στα όρια της ελληνικής επι-
κράτειας. 

4.5.4. Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις

Από τις επιχειρήσεις που μπορούν να επιλεγούν βάσει των κριτηρίων της προηγού-
μενης παραγράφου, εξαιρούνται οι παρακάτω περιπτώσεις:

1. Προβληματικές επιχειρήσεις κατά τον ορισμό της Ε.Ε.

2.  Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 
σε εγγυημένα από το ΤΕΜΠΜΕ δάνεια.

3.  Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνειο για κεφάλαιο κίνησης μέσω της Α΄ 
Φάσης του προγράμματος «Εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου δανείων για κεφά-
λαιο κίνησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», καθώς επίσης και οι επι-
χειρήσεις που απασχολούν δέκα ΕΜΕ και άνω, και έχουν λάβει την έγκριση 
του ΤΕΜΠΜΕ για την ένταξή τους στην Β΄ Φάση του προγράμματος «Εγγύηση 
δανείων για κεφάλαιο κίνησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων».

4.  Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, κατά τον 
χρόνο εξέτασης της αίτησης, κυρώσεις για παράβαση κοινοτικών κανονισμών 
ή εθνικής νομοθεσίας.

5.  Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι ανεξάρτητες, σύμ-
φωνα με τον ορισμό στη ΕΕ 361/2003 (είναι θυγατρικές μιας άλλης επιχείρησης).

6.  Επίσης, αποκλείονται από την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ τα Νομικά Πρόσωπα Δημο-
σίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, οι δημο-
τικές και δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι οργανισμοί, οι μικρές/πολύ μικρές 
επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού και χρηματοοικονομικού τομέα (τράπεζες, 
εταιρείες venture capital, ΕΚΕΣ, εταιρείες leasing, εταιρείες factoring, ασφαλι-
στικές εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κλπ.), καθώς και τα νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις προσώπων ή εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλ-
λογοι, όμιλοι κ.λπ.). Τέλος, δεν χρηματοδοτούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

7.  Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι και αυτές που δραστηριοποιούνται στην αλιεία, 
στις υδατοκαλλιέργειες, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τον 
τομέα άνθρακα και οδικών μεταφορών.
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4.5.5.  Διάρκεια εφαρμογής, επιλέξιμες μορφές δανείων και ποσοστό 
εγγύησης

Η ημερομηνία λήξης του προγράμματος είναι η 31/12/2011. Η καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής αίτησης στη τράπεζα είναι η 31/08/2011. Επιλέξιμες δαπάνες θεω-
ρούνται αυτές που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία έγκρισης του Οδηγού 
του Προγράμματος. 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που καλύπτονται από νόμιμα παραστατικά επί 
πιστώσει του ΚΒΣ (όπως τιμολόγια πώλησης-δελτία αποστολής, τιμολόγια πώλη-
σης, συνοδευόμενα οπωσδήποτε από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής), τιμολόγια ή 
δελτία παροχής υπηρεσιών, λοιπά νόμιμα παραστατικά, προσφορές/προτιμολόγια 
σε ισχύ, με ημερομηνία έκδοσης έως και εξήντα ημέρες πριν από την ημερομη-
νία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης στην 
τράπεζα, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία έγκρισης 
του Οδηγού Προγράμματος. Με το πρόγραμμα καλύπτονται δαπάνες αγοράς, πρώ-
των υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

Μη επιλέξιμες δαπάνες και μη επιλέξιμα παραστατικά για το πρόγραμμα είναι οι 
δαπάνες οι σχετικές με πάγια στοιχεία της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης (π.χ. 
άυλα, εξοπλισμός, μηχανήματα, ακίνητα, κλπ.), ο ΦΠΑ, τα τέλη και οι λοιποί φόροι, 
νόμιμα παραστατικά τα οποία εκδίδονται από συνδεδεμένες, και γενικότερα μη ανε-
ξάρτητες από την αιτούσα μικρή/πολύ μικρή επιχείρηση εταιρείες, σύμφωνα με 
τον Ορισμό της Ε.Κ. 361/2003, παραστατικά που δεν εξοφλούνται στο σύνολό τους, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Άλλα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιλαμβάνουν:

1.  Ανώτατο ποσό δανείου ανά επιχείρηση 300.000 ευρώ και κατώτατο ποσό 5.000 
ευρώ.

2.  Ποσοστό κάλυψης της εγγύησης 80%.

3.  Δάνεια εξαετή με διετή περίοδο χάριτος (πληρωμή τόκων).

4.  Επιτόκιο δανείου euribor 6 μηνών + 600 μονάδες βάσης (6%) κατ’ ανώτατο όριο.

5.  Για δάνεια έως 40.000 ευρώ δεν παρέχονται εξασφαλίσεις από τις μικρές ή πολύ 
μικρές επιχειρήσεις.

6.  Για δάνεια από 40.001 ευρώ έως 300.000 ευρώ παρέχονται εξασφαλίσεις, εφό-
σον ζητηθούν από την τράπεζα. Στην περίπτωση εμπράγματων εξασφαλίσεων, 
αυτές δε θα ξεπερνούν το 10% του δανείου.

4.5.6. Διαδικασία χορήγησης του δανείου

Η τράπεζα δέχεται τα αιτήματα των μικρών/πολύ μικρών επιχειρήσεων, τα αξιολο-
γεί και, σε περίπτωση θετικής απάντησης, αποστέλλει το αίτημα στο ΤΕΜΠΜΕ. Το 
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ΤΕΜΠΜΕ εξετάζει την αίτηση και εντός δέκα ημερολογιακών ημερών απαντά στην 
τράπεζα.

Η εκταμίευση του δανείου και η έκδοση δίγραμμων επιταγών (ή εμβάσματος ή 
άλλου νόμιμου μέσου προκειμένου για προμηθευτές εξωτερικού) γίνονται εντός 
δύο μηνών από την έγκριση της εγγύησης του ΤΕΜΠΜΕ.

Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει εφόσον γίνει η εκταμίευση του δανείου και ταυτό-
χρονα η κατάθεση της προμήθειας στον λογαριασμό του ΤΕΜΠΜΕ. Επιπλέον, γίνεται 
έλεγχος των φακέλων στις επιλεγμένες μικρές/πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις 
τράπεζες κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Τέλος, γίνεται άμεση καταβολή της τελικής 
ζημιάς, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης δανείου.

4.5.7. Απαραίτητα δικαιολογητικά

Η αίτηση για «παροχή εγγύησης χρηματοδότησης επιχείρησης» συμπληρώνεται 
σε ηλεκτρονική φόρμα από την τράπεζα, και συνοδεύεται υποχρεωτικά από την 
υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας μικρής/πολύ μικρής επιχείρησης (τυποποιημένο 
έντυπο), καθώς και από τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία η επιχείρηση πρέπει 
να προσκομίσει στην τράπεζα:

1.  Έντυπο Ε3 της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.

2.  Έντυπο Ε7 που αφορά την αμέσως προηγούμενη διαχειριστική χρήση ή έγγραφο 
ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.

3.  Βεβαίωση έναρξης εργασιών μόνο για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες 
δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και, ως εκ τούτου, δεν έχουν υποβάλει 
έντυπο Ε3.

4.  Συνοπτικό σχέδιο δράσης της επιχείρησης (τυποποιημένο έντυπο).

5.  Νόμιμα παραστατικά επί πιστώσει, όπως τιμολόγια πώλησης-δελτία αποστολής, 
τιμολόγια πώλησης (συνοδευόμενα οπωσδήποτε από τα αντίστοιχα δελτία απο-
στολής), δελτία παροχής υπηρεσιών, λοιπά νόμιμα παραστατικά ή προτιμολόγια/
προσφορές σε ισχύ.

Εφαρμογή

Έχετε εμπειρία από χορηγήσεις που έγιναν με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ; Ποια 
είναι, κατά τη γνώμη σας, τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα αυτού 
του χρηματοδοτικού εργαλείου;
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Σύνοψη

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) αποτε-
λεί ένα αναπτυξιακό εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης, έναν μοχλό στήριξης των 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μέσο δημιουρ-
γίας και διατήρησης θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσω των προ-
γραμμάτων του, το ΤΕΜΠΜΕ δίνει λύσεις σε δύο μείζονος σημασίας ζητήματα, που 
απασχολούν τις μικρές επιχειρήσεις: α) την έλλειψη εξασφαλίσεων για τη λήψη επι-
χειρηματικού δανείου και β) το υψηλό κόστος δανεισμού.

Το ΤΕΜΠΜΕ αναπτύσσει καθημερινά τη στρατηγική συνεργασία του με όλους τους 
θεσμικούς φορείς της αγοράς, όπως τα επαγγελματικά επιμελητήρια, τα χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα και τα αρμόδια υπουργεία, με μοναδικό γνώμονα τη δημιουργία, 
ενδυνάμωση και ανάπτυξη των ελληνικών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, 
ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους έδρας, εντός της επικράτειας της χώρας μας.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.), 
είναι μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία σχεδιάζει τις δράσεις της και προσαρμόζει τη 
λειτουργία της, έτσι ώστε να προάγει την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα στο 
πεδίο της επιχειρηματικότητας, έχοντας πάντα ως γνώμονα την επίτευξη των στό-
χων της πολιτικής που χαράζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Παράλληλα, εκμεταλλεύ-
εται τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, δημιουργώντας δράσεις που έχουν άμεσα αποτελέσματα για την 
πραγματική οικονομία της χώρας.

Βασικός σκοπός του είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοπιστωτική και χρηματοδοτική αγορά, λειτουρ-
γώντας ως κρίκος μεταξύ της μικρής επιχείρησης και της τράπεζας. Έτσι, διευκολύ-
νει και τις δύο πλευρές, αναλαμβάνοντας ένα μεγάλο μέρος από τον επιχειρηματικό 
κίνδυνο και από το δάνειο. Από τη μια πλευρά, προσφέρει στον επιχειρηματία εγγυ-
ητική κάλυψη (ώστε να εγκριθεί π.χ. το δάνειό του) και, από την άλλη, παρέχει στην 
τράπεζα ασφάλεια, ακόμη και σε δάνεια υψηλού κινδύνου.

Στόχος του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι η προώθηση υγιών, ελπιδοφόρων και οικο-
νομικά βιώσιμων επιχειρήσεων, ώστε να υπάρξει ισόρροπη οικονομική και κοινω-
νική ανάπτυξη στη χώρα μας. Ακόμη περισσότερο, το ταμείο στοχεύει στη ριζική και 
βαθιά ενδυνάμωση της πραγματικής οικονομίας, στηρίζοντας δραστικά το βασικό-
τερο «κύτταρό» της, που δεν είναι άλλο από τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απο-
τελούν το 95% περίπου της εγχώριας αγοράς.

Το ΤΕΜΠΜΕ, από την αρχή της λειτουργίας του, έχει εφαρμόσει προγράμματα που 
στηρίζουν τις δύο βασικότερες κατευθύνσεις δανεισμού των ελληνικών μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων: τα κεφάλαια κίνησης και τα επενδυτικά δάνεια. 
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Στο παρελθόν έχει διαχειριστεί προγράμματα που αφορούσαν την εγγύηση σε 
δάνεια και των δύο παραπάνω τύπων. Παράλληλα, μέσω της Δράσης 2.10.2, πέραν 
της εγγύησης, παρείχε επιδότηση στο επιτόκιο του δανείου, κάνοντάς το επί της 
ουσίας χαμηλότοκο.

Από το φθινόπωρο του 2008, το ΤΕΜΠΜΕ, ευρισκόμενο σε πλήρη ετοιμότητα προ-
κειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς, στόχευσε στη στή-
ριξη, με πολύ ευνοϊκούς όρους, της ρευστότητας των μικρών και πολύ μικρών επι-
χειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται μέσα στις πολύ δύσκολες οικονομικές συγκυρίες 
της παγκόσμιας κρίσης. 

Με την Α΄ και Β΄ Φάση της Δράσης για τη Στήριξη της Ρευστότητας δόθηκε η δυνα-
τότητα στις μικρές επιχειρήσεις της χώρας να αντεπεξέλθουν στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις τους, να ενδυναμώσουν τη θέση τους και να αναπτυχθούν μέσα στο 
σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο, οικονομικό περιβάλλον. 

Τέλος, μέσω της Δράσης και των όρων της, στηρίζεται στην πράξη η απασχόληση 
των εργαζομένων όλων των εγκεκριμένων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να ελαχι-
στοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης και να υποστηριχθεί η κοινωνική 
συνοχή.
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
1. Τι είναι το ΤΕΜΠΜΕ;

2. Ποιοι είναι οι στόχοι του ΤΕΜΠΜΕ;

3.  Περιγράψτε τη διαδικασία χορήγησης δανείου στις τρέχουσες δράσεις του 
ΤΕΜΠΜΕ.

4. Ποιες είναι οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις του ΤΕΜΠΜΕ και πού αποσκο-
πούν;

5. Τι γνωρίζετε για τις τρέχουσες δράσεις του ΤΕΜΠΜΕ;

Ασκήσεις   

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Το ΤΕΜΠΜΕ είναι ασφαλιστικό ταμείο των επιχειρηματιών.

    Σωστό                                              Λάθος

2. Το ΤΕΜΠΜΕ χορηγεί δάνεια και σε ελεύθερους επαγγελματίες.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Το ΤΕΜΠΜΕ εγγυάται κατά την τρέχουσα δράση ανώτατο ποσό δανείου ανά επι-
χείρηση 300.000 ευρώ και κατώτατο ποσό 5.000 ευρώ.

    Σωστό                                              Λάθος

4.  Κατά την τρέχουσα δράση του ΤΕΜΠΜΕ, για δάνεια έως 40.000 ευρώ δεν απαι-
τούνται εξασφαλίσεις από τις μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις.

    Σωστό                                              Λάθος

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΟ.indd   269 11/6/12   10:26 PM



270 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

5.  Παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις στο χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικο-
νομικό σύστημα της χώρας μας υπέρ των μικρών και πολύ μικρών επιχειρή-
σεων που απασχολούν έως σαράντα εννέα άτομα, ενώ απαγορεύεται να παρέ-
χει δάνεια.

    Σωστό                                              Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1.  Το ΤΕΜΠΜΕ δίνει λύσεις σε δύο μείζονος σημασίας ζητήματα, που απασχολούν 
τις μικρές επιχειρήσεις: α) την έλλειψη ____________ για τη λήψη επιχειρημα-
τικού δανείου και β) το υψηλό κόστος ______________.

 Α. εξασφαλίσεων – φορολογίας

 Β. φερεγγυότητας – δανεισμού

 Γ. φερεγγυότητας – φορολογίας

 Δ. εξασφαλίσεων – δανεισμού

2.  Οι κύριοι στόχοι του Ταμείου είναι η βελτίωση της _____________ των επιχει-
ρήσεων σε κεφάλαια, η _________ της απασχόλησης.

 Α. χρηματοοικονομικής διάρθρωσης – ενίσχυση

 Β. χρηματοοικονομικής διάρθρωσης – μείωση

 Γ. πρόσβασης – ενίσχυση

 Δ. πρόσβασης – μείωση

3.  Αποκλείονται από τις εγγυήσεις του ΤΕΜΠΜΕ:

 Α. Οι ασφαλιστικές εταιρείες

 Β. Οι ΟΤΑ

 Γ. Οι προβληματικές επιχειρήσεις

 Δ. Όλα τα παραπάνω

4.  Η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από την ένσταση διζήσεως εκτός 
από:

 Α.  Την περίπτωση θανάτου ή ανίατης αρρώστιας του φυσικού προσώπου που 
έχει παράσχει προσωπική εγγύηση.
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 Β.  Την περίπτωση η μικρή/πολύ μικρή επιχείρηση να κηρύχθηκε σε κατάσταση 
πτώχευσης.

 Γ.  Την περίπτωση εφαρμογής μέτρων κοινωνικής πολιτικής (περιπτώσεις 
πλημμυρών, πυρκαγιάς, σεισμού, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ.).

 Δ. Όλα τα παραπάνω

5.  Η πλειοψηφία των εγκεκριμένων επιχειρήσεων στις δύο δράσεις του ΤΕΜΠΜΕ 
ήταν ________________ επιχειρήσεις.

 Α. ατομικές

 Β. ΕΠΕ

 Γ. Α.Ε.

 Δ. Ο.Ε.
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Παράρτημα

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Παράγραφος 4.

2. Παράγραφος 4.1.

3. Παράγραφος 4.5.6.

4. Παράγραφος 4.2.

5. Παράγραφος 4.5.

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος

2. Λάθος

3. Σωστό

4. Σωστό

5. Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Δ 

2. Γ 

3. Δ 

4. Δ 

5. Α 
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      Προτάσεις περαιτέρω μελέτης
1.  Στο βιβλίο του Γιάννη Αποστολόπουλου (Αποστολόπουλος Ι. (2007). Ειδικά θέματα 

χρηματοδοτικής διοικήσεως. 2η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη), μπορείτε 
να διαβάσετε την πολύ καλογραμμένη ενότητα 15.5. με τίτλο «Ταμείο Εγγυοδο-
σίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ)», όπου αναλύεται 
θαυμάσια και με πολλά πρακτικά παραδείγματα η λειτουργία του Ταμείου.

2.  Στην ιστοσελίδα http://kallithea.hua.gr/epixeirein/dihmer%203%20docs/
paparsenos.pdf μπορείτε να κατεβάσετε τον εξαιρετικό οδηγό «Προγράμματα 
του ΤΕΜΠΜΕ για τους νέους επιχειρηματίες» γραμμένο από τον Α. Παπάρσενο, 
γενικό διευθυντή του Ταμείου.

3.  Στην ιστοσελίδα http://www.incubator-chania.gr/Arthro%20TEMPE%20XN.
pdf διαβάστε το άρθρο των Γιάννη Βουρδουμπά και Μαρίας Περακάκη με τίτλο 
«ΤΕΜΠΜΕ: Ένας νέος θεσμός για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  www.tempme.gr Η ιστοσελίδα του ΤΕΜΠΜΕ, με πλούσια στοιχεία από τις δρά-
σεις του και το ιστορικό του. Διεύθυνση επικοινωνίας: ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., Λ. Αμαλίας 
26, Αθήνα 105 57, τηλ. 210 3311201-4, e-mail: info@tempme.gr.

●  http://www.atebank.gr/ATEbank/Companies/Loans/%CE%9A%CE%B5%CF%8
6%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF+%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE
%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%B7%CE%BD+
%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CF%84%CE%B
F%CF%85+%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9C%CE%95.htm Ένα παρά-
δειγμα χορήγησης δανείων με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ μας προσφέρει η 
ATEBank.

●  http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=292101&lang=1&nt=96&sid=&
fid=264520 Άλλο ένα παράδειγμα, αυτό της Τράπεζας Πειραιώς, που προσφέρει 
δάνεια με εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ.
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