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Περίληψη  

 

Η διπλωµατική αυτή αποτελεί το πρώτο εγχείρηµά µου να ερευνήσω εις βάθος ένα θέµα, 

που µε ενδιαφέρει και µε απασχολεί. Στόχος της εργασίας είναι να προσεγγίσει το θέµα 

"Επενδυτικές Κινήσεις Επιχειρήσεων σε Περίοδο Οικονοµικής Κρίσης"  σε πρακτικό και 

θεωρητικό επίπεδο. Η εργασία γίνεται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος, 

που εκπονώ στον τοµέα της Χρηµατοοικονοµικής και Λογιστικής, µε κατεύθυνση τη 

Χρηµατοοικονοµική. Αρχικά, η πρόθεσή µου ήταν να επιλέξω ένα θέµα το οποίο να ήταν 

επίκαιρο, καίριο και που θα µου προσέφερε σηµαντικές και χρήσιµες γνώσεις για τη 

µετέπειτα πορεία µου στην αγορά εργασίας. Πράγµατι, το θέµα αυτό θεωρώ ότι 

συνδυάζει όλες τις προϋποθέσεις καθώς οι επενδύσεις και µόνο αποτελούν έναν από τους 

γοητευτικότερους τοµείς, πόσο µάλλον όταν πρόκειται για µία περίοδο οικονοµικής 

κρίσης που όλα χάνουν την ισορροπηµένη τους ροή.  

Σε όλη την έκταση της διπλωµατικής θα εξεταστούν θέµατα όπως οι επενδύσεις, 

η επιχείρηση και η οικονοµική κρίση, χρησιµοποιώντας επιλεγµένα βιβλία. Με αφορµή 

τα γεγονότα του καιρού µας, θα συγκεντρώσουµε το ενδιαφέρον µας σε περίοδο κρίσης 

και θα διερευνήσουµε τα παραπάνω θέµατα µέσα από αυτό το πρίσµα. Όταν 

αναφερόµαστε σε "Επενδυτικές Κινήσεις Επιχειρήσεων σε Περίοδο Κρίσης" εννοούµε 

πώς οι επιχειρήσεις θα αντεπεξέλθουν σε µια κρίσιµη κατάσταση και πώς θα βγουν 

αλώβητες από την περίσταση αυτή. Η οικονοµική κρίση, όσο απρόβλεπτη και αν 

φαίνεται,  µπορεί να περιοριστεί µε σωστή διαχείριση.  

Η δοµή της εργασίας είναι αρκετά απλοποιηµένη. Απαρτίζεται από τέσσερις 

θεµατικές ενότητες. Η πρώτη κάνει αναφορά στο θέµα "Οικονοµική Κρίση" µε ελληνικές 

και ξένες θεωρητικές προσεγγίσεις. Το µείζον θέµα της θεωρητικής ενότητας είναι η 

αναγνώριση του προβλήµατος της κρίσης σε γενικό επίπεδο αλλά και σε ειδικό, δηλαδή 

της οικονοµικής κρίσης του 2008. Γίνονται αναφορές των φάσεων του οικονοµικού 

κύκλου και διαφορετικών προσεγγίσεων για τη διαχείριση των κρίσεων. Οι κυριότερες 

πηγές είναι η βιβλιογραφία, οι πανεπιστηµιακές σηµειώσεις και το διαδίκτυο.  
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Η δεύτερη θεµατική ενότητα αναφέρεται στις επενδύσεις και στις στρατηγικές  

αυτών. Στην αρχή υπάρχει µια εισαγωγή στην επιχείρηση και στον χρηµατοοικονοµικό 

µάνατζερ, δηλαδή σε δύο βασικούς κόµβους που επηρεάζουν πολύ τον επενδυτικό τοµέα.  

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο ελληνικό γίγνεσθαι, αντλώντας παραδείγµατα 

από γνωστές, ελληνικές επιχειρήσεις. Στην ενότητα αυτή θα δούµε ενδεικτικές 

επιχειρήσεις να µεταχειρίζονται την κρίση άλλοτε σαν ευκαιρία και άλλοτε σαν απειλή. 

Αυτό το ζήτηµα καλύπτεται µέσω των επιλογών µεγάλων επιχειρήσεων που αποτελούν 

περιπτώσεις µεγάλων γνωστών επιχειρήσεων. 

Το τέταρτο τµήµα της διπλωµατικής είναι τα συµπεράσµατα που αποκόµισα από 

τη συνολική έρευνα. Παρουσιάζεται η ανακεφαλαίωση των βασικών σηµείων της 

εργασίας και ένας σύντοµος επίλογος. 

Τέλος, ακολουθεί το παράρτηµα το οποίο περιέχει κάποια αποσπάσµατα βιβλίων 

που µου έκαναν εντύπωση και ήθελα να τα παραθέσω, όπως επίσης και διάφορους 

πίνακες, από όπου άντλησα πληροφορίες για το πρακτικό κοµµάτι της εργασίας µου. 

Συγκεκριµένα, περιέχει προβλέψεις για τα επόµενα χρόνια από έναν πολύ γνωστό 

οικονοµολόγο τον Harry S. Dent, που ασχολήθηκε µε την κρίση πολλά χρόνια πριν, όπως 

και συστάσεις αντιµετώπισης της κρίσης από τον ίδιο. Επίσης είναι αναρτηµένες οι 

οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο τρίτο κεφάλαιο για 

περαιτέρω µελέτη και ανάλυση. 

Αν και το φαινόµενο της κρίσης παίρνει παγκόσµιες διαστάσεις, η εργασία 

εστιάζει στην Ελλάδα γιατί θεώρησα ότι ακόµα και µέσα στα σύνορα µιας µικρής χώρας 

υπάρχει µεγάλη διακύµανση απόψεων που αξίζει τον κόπο να µελετηθεί.  

Η δυσκολία που αντιµετώπισα ήταν ότι λόγω της επικαιρότητας του θέµατος 

πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν προλάβει να αντιληφθoύν τις συνέπειες της κρίσης, πόσο 

µάλλον να δηµοσιοποιήσουν στοιχεία για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν, 

σύµφωνα µε την γενικότερη πολιτική της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που έχω επιλέξει 

είναι αυτές µε τις περισσότερες διαθέσιµες πληροφορίες. 

Η αίσθηση που µου άφησε η  διπλωµατική αυτή είναι µια ουσιαστική γνώση για 

το πώς η θεωρία συνδυάζεται µε την πράξη. Μελέτησα την πορεία επιχειρήσεων, 

ιδιαίτερα της Coca Cola και κατάλαβα τους µηχανισµούς άλλοτε άµυνας και άλλοτε 

επίθεσης που πρέπει να διαθέτει µια επιχείρηση σε περίπτωση οικονοµικής κρίσης. 
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Εισαγωγή 

 

Η οικονοµική κρίση, που πλήττει τον κόσµο γενικά και την Ελλάδα ειδικότερα, έχει 

δηµιουργήσει νέα διλήµµατα στον επιχειρηµατικό κόσµο. Η απότοµη στροφή στην κρίση 

µετά από µία µακρά περίοδο ανάπτυξης, έφερε αναστάτωση στο επιχειρηµατικό 

γίγνεσθαι. Η κρίση του 2008 έχει ξεπεράσει κατά πολύ αυτή του Χρηµατιστηρίου του 

2001 και έχει προκαλέσει πληθώρα συνεπειών, κοινωνικής και οικονοµικής φύσεως. Το 

µόνο καλό µεταξύ των δυσχερειών που επιφέρει η κρίση, είναι ότι γίνεται η αρχή της 

ριζικής αναθεώρησης των υποδειγµάτων. Μετά από κάθε κρίση δίνεται η δυνατότητα 

στους αναλυτές οικονοµολόγους να αξιολογήσουν τα παλαιότερα υποδείγµατα και είτε 

να τα διορθώσουν είτε να τα αλλάξουν άρδην.    

Κάποια από τα ποικίλα και πολύπλοκα προβλήµατα που πρέπει να 

αντιµετωπιστούν σε περίοδο κρίσης, είναι η ανεργία, η χαµηλή παραγωγικότητα, η 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και πιο πολύ η "επενδυτική άπνοια".6 Η 

επενδυτική αποχή αποτελεί το κυρίαρχο και το πλέον δυσεπίλυτο πρόβληµα της 

ελληνικής οικονοµίας. Καθηµερινά τίθεται το ερώτηµα «τί γίνεται µε τις επενδύσεις;» σε 

κύκλους ανεξάρτητων επενδυτών και επιχειρήσεων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι 

επενδύσεις αντιµετωπίζονται ως ένα υποκειµενικό θέµα και γι αυτό παρατηρούνται 

µεγάλες διαφορές στον τρόπο αντιµετώπισης.  

Οι επενδυτικές επιλογές είναι άµεσα εξαρτώµενες από τη γενικότερη πολιτική-

στρατηγική της επιχείρησης που είτε ήταν προγραµµατισµένη είτε αναδύθηκε και 

προέκυψε λόγω της κρίσης. Είναι γνωστό, ότι η στρατηγική επιλέγεται µετά από µια 

ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, η οποία βοηθάει να ανακαλυφθούν οι απειλές 

και οι ευκαιρίες, οι προοπτικές κέρδους και η ανταγωνιστική θέση. Τα υποκειµενικά 

συµπεράσµατα µετά την ανάλυση των δεδοµένων οδηγούν την κάθε επιχείρηση να 

επιλέξει τη στρατηγική που την αντιπροσωπεύει καλύτερα. Έχει ενδιαφέρον να δούµε σε 

θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο πώς οι επιχειρήσεις αποκωδικοποιούν τα στοιχεία του 

καιρού µας και πώς αντιδρούν σε αυτά.  

Η βιβλιογραφία έχει αναπτύξει ενδελεχώς τις στρατηγικές επιλογές των 

επιχειρήσεων στις διάφορες περιόδους. ∆ύο χρόνια µόλις µετά την έναρξη της κρίσης, 
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(όµως πρακτικά τα σηµάδια τώρα γίνονται αντιληπτά) είναι η κατάλληλη περίοδος για να 

ερευνηθούν ουσιαστικά οι κινήσεις των µάνατζερς των πιο σπουδαίων επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα. Η εισαγωγή στη θεωρητική προσέγγιση θα βοηθήσει στην πλήρη 

κατανόηση και θα αποτελέσει την σφαιρική προσέγγιση µαζί µε την πρακτική ενότητα.  

Η επενδυτική ανάκαµψη αποτελεί την εξάλειψη πολλών προβληµάτων και αυτό 

γίνεται κατανοητό αν σηµειώσουµε τη σχέση µε άλλα προβλήµατα, όπως για παράδειγµα 

την ανεργία. Η επενδυτική άπνοια πρέπει να γίνει επενδυτικός άνεµος γιατί η οικονοµική 

κρίση χρειάζεται ένα δυνατό σύστηµα επενδύσεων προκειµένου να περάσει αναίµακτα, 

χωρίς να αφήσει τα σηµάδια της στη γενιά που την υφίσταται όπως και στις επόµενες 

που ακολουθούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

 

 

 

 

    Είναι ανώφελο να προσπαθείς να 

πεις σε ένα ορµητικό ποτάµι 

να σταµατήσει να τρέχει. 

Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι 

να µάθεις πως να κολυµπάς προς την 

κατεύθυνση της πορείας του 

Ανώνυµος 
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1.1 Οικονοµική Κρίση του Σήµερα 

 

Οµολογουµένως η χώρα µας περνάει από µία σκληρή δοκιµασία που µας τραυµατίζει 

οικονοµικά και κοινωνικά. Η τρέχουσα κρίση είναι η χειρότερη από τη δεκαετία του 

1930 και σηµατοδοτεί το τέλος µιας εποχής, υπερβολικής ανόδου, που διήρκεσε για 

περισσότερο από 25 χρόνια. Από µια µακρά περίοδο ανάπτυξης περάσαµε σε µια 

απότοµη πτώση. Μετά από την κατάρρευση της κτηµατοµεσιτικής αγοράς, τη συντριβή 

του χρηµατιστηρίου και τη χρηµατοπιστωτική κρίση, επικρατεί ένα κλίµα αβεβαιότητας 

στους επιχειρηµατικούς κύκλους.15 Τα δύο τελευταία χρόνια θα µείνουν σίγουρα στην 

ιστορία των επενδύσεων γιατί έχουν καταγραφεί γεγονότα που δεν είχε ξαναδεί η 

ελληνική οικονοµία. 

Η κρίση, που ουσιαστικά έχει αρχίσει στην αγορά από τα τέλη του 2007 και έχει 

φτάσει στο αποκορύφωµα της σήµερα, άργησε να εκδηλωθεί αν αναλογιστεί κανείς ότι 

οι απαρχές της βρίσκονται στα τέλη του 2000. Θα µπορούσε να προβλεφθεί αρκετά 

χρόνια νωρίτερα, όταν το φθηνό χρήµα άρχισε να προκαλεί µια στεγαστική φούσκα, µια 

έκρηξη δανεισµού και άλλες υπερβολές.15 Είναι κατανοητό ότι όταν το χρήµα ρέει 

άφθονα, ο ορθολογικός δανειστής θα συνεχίσει να δανείζεται µέχρι να µην υπάρχει 

κανείς άλλος να δανείσει. Συνολικά, η δυσπραγία επεκτείνεται στις ιδιωτικές κατοικίες, 

στα χρέη από πιστωτικές κάρτες, στον υπέρογκο δανεισµό και σε όλα τα συνεπακόλουθα 

αυτών, µε κύρια πληγή τις επενδύσεις.  

Η τρέχουσα κρίση ξεκίνησε µε την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων των ΗΠΑ, 

σε συνδυασµό µε τις υπερβολικές χορηγήσεις στεγαστικών δανείων που δεν µπορούσαν 

πλέον να εξυπηρετηθούν. Τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από αυτή την εξέλιξη 

απλώθηκαν σε όλο τον κόσµο λόγω της τιτλοποίησης και πώλησης των πιο πάνω 

δανείων. Βέβαια, τα «τοξικά δάνεια» από µόνα τους, δεν θα προκαλούσαν την κρίση που 

βιώνουµε σήµερα. Όµως, οι αγορές ακινήτων, χρήµατος, αξιών, παραγώγων κ.λπ., 

αλληλοσυνδέονται και αλληλεξαρτώνται σε παγκόσµια βάση. Έτσι, σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα, ζήσαµε ένα πρωτοφανές και εφιαλτικό ντόµινο, που περιλάµβανε την 

κατάρρευση ή την αποδυνάµωση γιγαντιαίων πιστωτικών ιδρυµάτων, το κραχ των 

αγορών αξιών και παραγώγων, τις τεράστιες ζηµίες ασφαλιστικών επιχειρήσεων από τα 
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πιστωτικά παράγωγα, την απαξίωση του ενεργητικού των επενδυτικών φορέων, την 

περαιτέρω κλιµάκωση της κρίσης στα ακίνητα κ.λπ. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί 

και ο εγκλωβισµός ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα, ως αποτέλεσµα της κρίσης 

εµπιστοσύνης µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων. Ο φαύλος κύκλος συµπληρώθηκε µε 

τη µεταφορά του προβλήµατος στην πραγµατική οικονοµία µέσω της απώλειας πλούτου, 

της έλλειψης ρευστότητας και µεγέθυνσης του αισθήµατος ανασφάλειας καταναλωτών 

και επιχειρηµατιών. 

 Σήµερα, η ζήτηση έχει ήδη περιορισθεί, προκαλώντας συρρίκνωση της 

παραγωγής, της απασχόλησης, των εισοδηµάτων κ.λπ. και ανοίγοντας τον φαύλο κύκλο 

της κρίσης. Η παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα υποχωρεί µε έντονους ρυθµούς, σε 

ένα νεφελώδες περιβάλλον, όπου δεν έχει ακόµη εξασφαλισθεί η επιβίωση του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος, το οποίο αποτελεί την καρδιά της οικονοµίας. Επίσης, 

η εποχή που ζούµε χαρακτηρίζεται από επίµονη, παρατεταµένη και βαθιά µείωση της 

επιθυµίας και της ικανότητας των ανθρώπων να δανειστούν και να δανείσουν.   

Σε ένα περιβάλλον κρίσης οι µετοχές πέφτουν απότοµα, τα αµοιβαία κεφάλαια 

καταρρέουν, γίνονται µαζικές απολύσεις, ανεβαίνει το ποσοστό της ανεργίας, 

επιχειρήσεις πτωχεύουν, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες καταρρέουν ή πτωχεύουν 

και εµφανίζονται πολιτικές κρίσεις. Η τιµή οποιουδήποτε οµολόγου που έχει εκδοθεί από 

οποιονδήποτε δανειστή (οργανισµός, επιχείρηση, ξένα κράτη κ.λπ.), ο οποίος δεν µπορεί 

να το αποπληρώσει, καταρρέει ή µηδενίζεται. Ο φόβος της πτώσης των οµολόγων 

συµπαρασύρει σε πτώση και τα πιο ασφαλή οµόλογα. Οι επενδύσεις στα ακίνητα είναι 

πολύ δύσκολο να ρευστοποιηθούν, καθώς οι επενδυτές απέχουν από τις αγορές 

περιµένοντας να πέσουν ακόµα περισσότερο οι τιµές τους. Οι τιµές των ακινήτων 

συνήθως πέφτουν ακόµα και µετά την ανάκαµψη της οικονοµίας. Σε περίοδο 

οικονοµικής δυσπραγίας όλα τα στοιχεία του ενεργητικού χάνουν την αξία τους, εκτός 

των µετρητών. Λέγεται ότι τα µετρητά είναι «ο βασιλιάς της κρίσης».  

Οι επενδύσεις, µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα βρέθηκαν σε ένα νέο, 

αρνητικό περιβάλλον, µε τα χαρακτηριστικά των αγορών να ανατρέπονται ριζικά, τις 

πιέσεις να εντείνονται και την αβεβαιότητα να κυριαρχεί. Κάθε µικροµεσαία επιχείρηση 

καλείται σήµερα να αντεπεξέλθει και να βγει, αν όχι αλώβητη, τουλάχιστον µε τις 
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λιγότερο δυνατές απώλειες από αυτήν τη δοκιµασία που ονοµάζεται «οικονοµική 

κρίση».  

Πολλές καθιερωµένες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιµέτωπες µε µεγάλες αλλαγές 

στο περιβάλλον τους και είτε αδυνατούν να αντιδράσουν είτε αντιδρούν µε λανθασµένο 

τρόπο. Οι ελληνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρµοστούν στις αλλαγές µε  

τρόπους που περιγράφονται πιο κάτω. Η κρίση απαιτεί από τις επιχειρήσεις να 

αξιοποιήσουν στο µέγιστο όλα τα «όπλα» στη φαρέτρα τους.   

Είναι κοινώς γνωστό και παγκόσµια αναγνωρισµένο ότι το καλύτερο αντίδοτο 

της οικονοµικής κρίσης είναι η ανάπτυξη. Φυσικά απαραίτητη είναι ταυτόχρονα και η 

περισυλλογή, η περικοπή των δαπανών, όσο οδυνηρή και αν είναι. Η κρατική πολιτική, ο 

επιχειρηµατικός κόσµος και οι οικονοµολόγοι συµφωνούν όλοι στην ανάκαµψη της 

κρίσης και για την επιτάχυνση της υλοποίησης του έργου αυτού έχουν εφαρµοσθεί 

διάφορα κίνητρα αναπτυξιακής επιχειρηµατικότητας. Ώθηση στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις αποτελούν οι διαδικασίες προσέλκυσης εγχώριων και ξένων επενδύσεων. Η 

εξυγίανση των προβληµάτων που επιφέρει η οικονοµική κρίση βρίσκει σύµµαχους όλους 

τους εµπλεκόµενους γι΄αυτό η συνεργασία µε κοινό σκοπό την ανάκαµψη είναι αναγκαία 

και επιτακτική. 
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1.2 Οικονοµική Κρίση 

 

 "Κρίση είναι µια αιφνίδια, µη συνήθης αλλαγή που προκαλεί ένα πιεστικό πρόβληµα, το 

οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα. Αν και είναι θλιβερή, µπορεί να έχει θετικό 

αποτέλεσµα" 

 

Ετυµολογία της λέξης κρίσης 

Η λέξη κρίση µε την έννοια της δυσλειτουργίας ενός οργανισµού συναντάται για πρώτη 

φορά στην Ιατρική Επιστήµη. Σύµφωνα µε τον Ιπποκράτη ο άνθρωπος βρίσκεται σε 

κατάσταση κρίσης, όταν ασθενεί. Με την ίδια έννοια, συναντάται στην Ιστοριογραφία 

και δη στον Ηρόδοτο, µε τη διαφορά ότι η εν λόγω δυσλειτουργία δεν αναφέρεται σε 

ασθενείς αλλά σε πολιτισµούς που βρίσκονται σε κατάσταση κατάρρευσης. Πιο 

συγκεκριµένα,  ο Ηρόδοτος µιλά για κρίση της κληρονοµικής βασιλείας, η οποία οδηγεί 

αργότερα στην ανάπτυξη της πόλης-κράτους. Επίσης αναφέρει ως περίοδο κρίσης την 

κατάλυση της Λυδικής αυτοκρατορίας από τους Πέρσες το 545 π. Χ. . 

Τον 16ο αιώνα χρησιµοποιείται ξανά ο όρος στις Πολιτικές Επιστήµες µε την 

έννοια της δυσλειτουργίας των πολιτικών θεσµών. Από την Πολιτική πέρασε στην 

Οικονοµική Επιστήµη από τον Μαρξ τον 19ο αιώνα και χρησιµοποιήθηκε, για να 

χαρακτηρίσει τη δυσλειτουργία-αρρώστια της οικονοµίας, κατά τη διάρκεια της οποίας 

παρατηρείται µεγάλης έκτασης  καταστροφή των παραγωγικών δυνάµεων της 

οικονοµίας.1 

 

Οικονοµική κρίση είναι το φαινόµενο κατά το οποίο µια οικονοµία 

χαρακτηρίζεται από µια διαρκή και αισθητή µείωση της οικονοµικής της 

δραστηριότητας. Όταν λέµε οικονοµική δραστηριότητα αναφερόµαστε σε όλα τα 

µακροοικονοµικά µεγέθη της οικονοµίας, όπως η απασχόληση, το εθνικό προϊόν, οι 

τιµές, οι επενδύσεις κ.λ.π. Ο βασικότερος δείκτης οικονοµικής δραστηριότητας είναι οι 

επενδύσεις, οι οποίες, όταν αυξοµειώνονται, συµπαρασύρουν µαζί τους και όλα τα 

υπόλοιπα οικονοµικά µεγέθη.1 Η οικονοµική κρίση αποτελεί τη µία από τις δύο φάσεις 

των οικονοµικών διακυµάνσεων και συγκεκριµένα τη φάση της καθόδου, όταν δηλαδή η 
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οικονοµική δραστηριότητα βρίσκεται σε µια συνεχή συρρίκνωση. Με δεδοµένη την 

παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και τη διάδοση πληροφοριών, οι αγορές και η οικονοµία 

αλλάζουν αναπάντεχα. Μέσα σε συνθήκες δυσµενούς οικονοµικού περιβάλλοντος 

ξεπροβάλλουν κάποιες σηµαντικές αλλαγές στα δεδοµένα της αγοράς. Μια απότοµη 

πτώση της ζήτησης επιφέρει αλλαγές στις προβλεπόµενες πωλήσεις και γενικότερα σε 

ολόκληρο τον σχεδιασµό. Η οικονοµική κρίση φέρνει στο προσκήνιο όλους τους 

λανθασµένους µηχανισµούς και γίνεται η αρχή µιας νέας θεµελίωσης των θεωριών προς 

διόρθωση των παλαιοτέρων.  

Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι κρίσεις είναι περιοδικό φαινόµενο µε ακαθόριστη 

περίοδο, θα καταλάβει ότι η κρίση είναι ένα κοµµάτι της οικονοµίας. Η οικονοµία 

διέπεται από µια λογική αλληλουχία, στην οποία συµπεριλαµβάνονται η µεγέθυνση και η 

ύφεση, η καινοτοµία και η παρακµή. Η ιστορία µας διδάσκει ότι αφού είναι ένα 

επαναλαµβανόµενο φαινόµενο, υπάρχει κοινή λογική και κοινός τρόπος αντιµετώπισης. 

Η κρίση τερµατίζει τον κύκλο και έπειτα όλο το σύστηµα επανεκκινείται και ξαναρχίζει 

ένα νέο είδος ανάπτυξης. O *Michel Agletta ονοµάζει χαρακτηριστικά την οικονοµική 

κρίση εγγενή στην οικονοµία, δηλαδή της ίδιας φύσης.12 

H κρίση είναι ένας σχετικός όρος και γι΄αυτό υπάρχουν πολλές θεωρίες 

αντιµετώπισης της στο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι. Η συµβατική άποψη που ακολουθείται 

κατά κόρον είναι ότι η οικονοµική κρίση προκαλεί βαθιές αλλαγές στα αναπτυξιακά 

πρότυπα των χωρών που την υφίστανται και στη χειρότερη περίπτωση παγώνει κάθε 

στρατηγική ανάπτυξης. Η προσέγγιση αυτή χαρακτηρίζει την κρίση σαν απειλή και οι 

επιχειρήσεις που ενστερνίζονται την άποψη αυτή, προσπαθώντας να προφυλάσσουν την 

εταιρεία τους από εξωγενείς εξελίξεις, προσαρµόζονται περιορίζοντας την 

δραστηριότητά τους και συρρικνώνοντας την δράση τους. Μία µεγάλη µερίδα 

επαγγελµατιών επιλέγουν τον χαρακτηρισµό "καταστροφή" καθώς οι επιχειρήσεις τους 

βρέθηκαν εκτεθειµένες όταν οι τράπεζες έκλεισαν τη στρόφιγγα χρηµατοδότησης.  

 

* O Michel Agletta γεννήθηκε το 1938, διετέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Αµιένης, του Χάρβαρντ, της 

Σορβόννης και πολλών άλλων. Το 1995 ανακηρύχθηκε οικονοµολόγος της χρονιάς και το 2005 τιµήθηκε µε το 

ευρωπαϊκό βραβείο οικονοµικού βιβλίου. Ήταν από τους λίγους που προέβλεψαν τη διεθνή κρίση.  Ένα από τα βιβλία 

του είναι  “Οικονοµική Κρίση” 
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Στον αντίποδα υπάρχει η πιο ριψοκίνδυνη άποψη που υποστηρίζει ότι "η κρίση 

γεννάει ευκαιρίες και µετά από κάθε ύφεση ακολουθεί η ανάκαµψη". Όπως λέει ο 

διάσηµος οικονοµολόγος Paul Romer, "µία κρίση είναι µία πολύ µεγάλη ευκαιρία για να 

χαθεί". Την άποψη αυτή ασπάζεται και ο πιο διάσηµος και επιτυχηµένος επενδυτής του 

κόσµου (πρόσφατα και πλουσιότερος άνθρωπος του κόσµου), Warren Buffet, καθώς η 

εταιρεία του, Berkshire Hathaway, είχε στη διάθεσή της µέχρι και πριν εκδηλωθεί η 

κρίση, $44 δισεκατοµµύρια. Πλέον διαθέτει $31 δις, αφού προέβη σε αγορές θαυµάσιων 

υποτιµηµένων εταιριών, οι οποίες µακροπρόθεσµα αναµένεται να εκτοξευθούν σε αξία Η 

προσέγγιση αυτή βλέπει την κρίση περισσότερο σαν ευκαιρία παρά σαν απειλή. 

Παράθυρο ευκαιρίας µπορεί να ανοίξει η οικονοµική κρίση θέτοντας τις βάσεις για 

µελλοντική επιχειρηµατική ανάπτυξη.  

Κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης οι αγορές δεν µηδενίζονται. Ακόµα και 

αν συρρικνώνονται, η µειωµένη ζήτηση  εξυπηρετείται από τους επιχειρηµατίες που 

διαχειρίζονται σωστά τον ανταγωνισµό και µπορούν να πείσουν τους πελάτες τους ότι 

έχουν κάτι να τους προσφέρουν. Με γνώµονα ότι καµία οικονοµική κρίση δεν είναι για 

πάντα, όσοι καταφέρουν να ανταποκριθούν και να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες 

που επιβάλλει η αγορά, γίνονται πιο ανταγωνιστικοί και ξεχωρίζουν µεταξύ των 

λιγοστών επιχειρήσεων που έχουν διαλέξει τη στρατηγική ανάπτυξης. Σε συνθήκες 

κρίσης, ακόµα και η σταθεροποίηση των πωλήσεων είναι ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη 

είναι προφανώς σε βάρος του ανταγωνισµού και ίσως αυτή να είναι η ευκαιρία για 

µακροπρόθεσµη επιβίωση.  

Η οικονοµική κρίση λόγω του ότι έρχεται ξαφνικά δεν επιτρέπει την ψύχραιµη 

διαχείρισή της. Οι επιχειρήσεις και συγκεκριµένα οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για 

τη διοίκηση και διαχείριση των επενδύσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθούν 

την πραγµατική έκταση της ζηµιάς που η κρίση µπορεί να προκαλέσει. Στην ουσία 

πρέπει πρώτα να εντοπιστεί το πρόβληµα και έπειτα µε καθαρό µυαλό να βρεθεί και η 

λύση. Η ενδελεχής εξέταση των επιπτώσεων στην εταιρεία, στην αγορά, στους µετόχους 

και στον ανταγωνισµό βοηθάει για την σωστή αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης.   

Όπως οι περισσότεροι επιστήµονες και επαγγελµατίες πολλών κλάδων µπορούν 

να προβλέψουν µε περισσότερη ακρίβεια, ήρθε πλέον το πλήρωµα του χρόνου να κάνουν 

το ίδιο και οι οικονοµολόγοι βασιζόµενοι στην εµπειρογνωµοσύνη αλλά και στα 

http://www.forbes.com/2008/03/03/buffett-economy-investing-biz-wall-cx_af_0303buffett.html
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επαναλαµβανόµενα γεγονότα. Για το λόγο αυτό, ανάγκη του χρόνου είναι η 

προβλεψιµότητα, δηλαδή η δυνατότητα να ελέγχουµε τη ζωή µας παρά την αυξανόµενη 

πολυπλοκότητά της και η κατανόηση των κύκλων της ζωής. Υπάρχει βέβαια η οµάδα 

των οικονοµολόγων που ισχυρίζεται ότι η πρόβλεψη θα ήταν άτοπη, καθώς η οικονοµία 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Συγκεκριµένα, το φαινόµενο της πεταλούδας (αν 

πετάξει µια πεταλούδα στο Τόκιο , θα προκληθεί τυφώνας στην Καραϊβική) δηλαδή η 

θεωρία της πολυπλοκότητας εξηγεί κάπως τη γνώµη τους. Οι αντίθετοι όµως αυτής της 

άποψης, επιµένουν ότι αν ισχύει όντως το φαινόµενο της πεταλούδας, ενισχύει ακόµα 

περισσότερο την άποψη ότι η προβλεψιµότητα έχει θέση στην οικονοµική επιστήµη και 

πόσο µάλλον στον "φαινοµενικά" τυχαίο κόσµο µας.11 

 Συνοψίζοντας, η κρίση δηµιουργεί πολλές καταστροφές αλλά και πολλές 

ευκαιρίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ανήκει κανείς στη δεύτερη κατηγορία, είναι 

να βρίσκεται προετοιµασµένος, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις. Αν κάποιος δεν 

αντιµετωπίζει προβλήµατα, µπορεί να προσαρµόσει τη στρατηγική του στα 

χαρακτηριστικά της κρίσης, εξάγοντας το καλύτερο δυνατό από αυτή την ιδιαίτερη 

κατάσταση. Η διαχείριση µιας οικονοµικής κρίσης µπορεί να γίνει τόσο αποτελεσµατικά 

που τελικά να βρει την επιχείρηση πιο δυνατή από όσο ήταν πριν αυτή συµβεί. Μπορεί 

όµως να σηµατοδοτήσει το τέλος µιας εταιρείας. Για να επιπλεύσουν και να εξέλθουν 

αλώβητοι από την κρίση, θα πρέπει οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές να διαχειριστούν 

σωστά τα περιουσιακά τους στοιχεία. Η προετοιµασµένη επιχείρηση θα µπορέσει να 

δηµιουργήσει κέρδη και κατά την κρίση, αλλά και κατά την ανάκαµψη. Ο κύριος στόχος 

των επενδύσεων σε περίοδο κρίσης πρέπει να είναι η ασφάλεια.  

Η βιβλιογραφία θέτει σε κατηγορίες τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσει 

µία επιχείρηση αναλόγως το εξωτερικό της περιβάλλον και τις ευκαιρίες και απειλές που 

αυτό δηµιουργεί. Στο επόµενο κεφάλαιο, ακολουθεί µία γενική θεωρητική ανασκόπηση 

σε θέµατα όπως επιχείρηση, επενδύσεις, στρατηγικές επενδύσεων  για να κατανοήσουµε 

πώς όλα αυτά αλληλοσυνδέονται καθιστώντας συνολική και περισσότερο µελετηµένη 

την προσαρµογή των επιχειρήσεων σε περίοδο οικονοµικής κρίσης. 
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1.2.1. Οι φάσεις του οικονοµικού κύκλου 

 

Η ενασχόληση µε την οικονοµική κρίση καθιστά αναγκαίο τον αποσαφηνισµό του όρου 

οικονοµικός κύκλος. Η οικονοµία δεν είναι ποτέ στάσιµη, όλα τα σηµαντικά µεγέθη της 

(επίπεδο εισοδήµατος, απασχόληση, ανεργία, τιµές) µεταβάλλονται διαχρονικά. Οι 

µεταβολές αυτές ονοµάζονται οικονοµικές διακυµάνσεις ή οικονοµικοί κύκλοι και 

παρουσιάζουν µια συστηµατική κυκλικότητα. Στο διάγραµµα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται οι φάσεις του οικονοµικού κύκλου σχηµατικά. Στον κατακόρυφο άξονα 

µετριέται το επίπεδο της οικονοµικής δραστηριότητας και στον οριζόντιο το χρόνο τα 

έτη. Ένας κύκλος (ΑΕ) αποτελείται από την άνοδο ή οικονοµική άνθηση (ΑΓ) και την 

 κάθοδο ή οικονοµική κρίση (ΓΕ). Τόσο η άνοδος όσο και η κάθοδος αποτελούνται από 

δύο επιµέρους φάσεις. Απ’ ότι φαίνεται και στο σχήµα η άνοδος αποτελείται από την 

 ανάκαµψη (ΑΒ) και την υπερθέρµανση (ΒΓ), ενώ η  κάθοδος από την κάµψη (Γ∆) και 

την ύφεση  (∆Ε). Αυτή η σειρά των αλλαγών είναι επαναλαµβανόµενη, αλλά όχι 

ισοµερώς. Η διάρκεια του οικονοµικού κύκλου ποικίλει από περισσότερο του ενός 

χρόνου µέχρι δέκα ή δώδεκα χρόνια και δεν διαιρείται σε µικρότερους κύκλους µε 

παρόµοια χαρακτηριστικά. 
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Η ευθεία γραµµή  Τ παριστάνει την µακροχρόνια ανοδική τάση της οικονοµίας, 

αν δεν υπήρχαν οικονοµικές διακυµάνσεις. Κανονικά θα έπρεπε να έχει κατεύθυνση προς 

τα πάνω δεξιά, για να δείχνει την τάση για µακροχρόνια οικονοµική ανάπτυξη 

(∆ιάγραµµα 1). Ωστόσο, έγινε παράλληλη µε τον άξονα των ετών για να διευκολύνεται η 

κατανόηση των φάσεων του οικονοµικού κύκλου. 

Η καµπύλη  Τ1 δείχνει την πραγµατική εξέλιξη της οικονοµικής δραστηριότητας 

της οικονοµίας. Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να παρασυρόµαστε από το σχήµα και να 

νοµίζουµε ότι οι φάσεις του οικονοµικού κύκλου είναι ίδιες ως προς την ένταση και τη 

διάρκεια τους. ∆ηλαδή δεν ισχύει ΑΒ=ΒΓ=Γ∆=∆Ε. Ούτε ασφαλώς ΑΓ=ΓΕ. Η φάση της 

ανάκαµψης µπορεί να διαρκέσει για παράδειγµα ένα χρόνο, ενώ η φάση της 

υπερθέρµανσης τρία χρόνια και αντίθετα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 1 

Κατά την άνοδο ΑΓ όλα τα οικονοµικά µεγέθη εκτός της ανεργίας και των 

αποθεµάτων αυξάνονται. Στην αρχή (ανάκαµψη) µε αργό ρυθµό και στη συνεχεία 

(υπερθέρµανση) µε γρηγορότερο. 

Κατά τη κάθοδο ΓΕ όλα τα οικονοµικά µεγέθη εκτός της ανεργίας και των 

αποθεµάτων µειώνονται. Στην αρχή (κάµψη) µε γρήγορο ρυθµό και στη συνέχεια 

(ύφεση) µε αργότερο ρυθµό. 

 Για να γίνει  κατανοητή η διεργασία δηµιουργίας οικονοµικών κύκλων, δηλαδή 

ανόδων και καθόδων της οικονοµικής δραστηριότητας εντός της οικονοµίας, θα πρέπει 

να γίνει κατανοητή η ανισοσκέλεια που δηµιουργείται µεταξύ της συνολικής ζήτησης και 
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της συνολικής προσφοράς. Είδαµε λίγο πιο πάνω ότι κατά την άνοδο του οικονοµικού 

κύκλου όλα τα οικονοµικά µεγέθη εκτός της ανεργίας και των αποθεµάτων αυξάνουν. 

Εποµένως αυξητική είναι και η τάση τόσον της προσφοράς όσο και της ζήτησης. Ενώ 

λοιπόν σε όλη τη διαδικασία ανόδου η ζήτηση είναι µεγαλύτερη της προσφοράς έρχεται 

µία χρονική στιγµή που αυτό ανατρέπεται. Αυτό συµβαίνει γιατί η ταχύτητα µε την οποία 

αυξάνεται η προσφορά είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα µε την οποία αυξάνεται η 

ζήτηση. Ας µη ξεχνάµε ότι πίσω από την προσφορά κρύβονται οι επενδύσεις και πίσω 

από τη ζήτηση τα εισοδήµατα. Με ένα απλό παράδειγµα νοµίζω ότι πολύ εύκολα αυτό 

µπορεί να γίνει κατανοητό. Ας υποθέσουµε ότι ένας φούρνος παράγει 100 ψωµιά και 

ικανοποιεί ακριβώς τη ζήτηση 100 ψωµιών. Αν η ζήτηση αυξηθεί κατά 20% τότε ο 

φούρναρης είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει νέο φούρνο που σηµαίνει αύξηση της 

επένδυσης κατά 100%. Γιατί το κάνει αυτό; Μα ακριβώς επειδή η οικονοµία βρίσκεται 

σε άνοδο, επικρατεί κλίµα αισιοδοξίας και ο φούρναρης τρέχει να προλάβει τη νέα 

αύξηση της ζήτησης ώστε να έχει µεγαλύτερα κέρδη. Το ίδιο φαινόµενο αλλά προς την 

αντίθετη κατεύθυνση συµβαίνει στην κάθοδο. Η ταχύτητα µε την οποία µειώνεται η 

προσφορά είναι µεγαλύτερη εκείνης µε την οποία µειώνεται η ζήτηση. Ας υποθέσουµε 

ότι ο φούρναρης έχει δύο φούρνους µε την ίδια όπως και πιο πάνω δυναµικότητα και 

ικανοποιεί ζήτηση 130 ψωµιών. Αν η ζήτηση µειωθεί στα 90 ψωµιά ο φούρναρης θα 

πρέπει να θέσει σε αχρησία τον ένα από τους δύο φούρνους απολύοντας το µισό περίπου 

προσωπικό του. Βλέπουµε δηλαδή ότι µια αρχική µείωση της ζήτησης κατά 25% 

επέφερε µια µείωση στην επένδυση κατά 100%.  
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Χαρακτηριστικά των φάσεων του οικονοµικού κύκλου  

 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα τρία βασικότερα οικονοµικά µεγέθη της οικονοµίας που 

είναι οι επενδύσεις, οι τιµές (πληθωρισµός) και η απασχόληση (ανεργία) τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά των φάσεων είναι: 

  

Α. Φάση της Ανάκαµψης  

 

α. Αύξηση των επενδύσεων 

Επειδή στο στάδιο της ύφεσης η προσφορά προϊόντων µειώνεται τόσο πολύ 

έρχεται ένα χρονικό σηµείο όπου η συνολική ζήτηση υπερβαίνει τη συνολική προσφορά. 

Αυτό οδηγεί σε µία αύξηση των επενδύσεων η οποία µε τη σειρά της οδηγεί σε µία νέα 

αύξηση της ζήτησης λόγω της αύξησης των µισθών. 

 

β. Μείωση της ανεργίας 

Η µείωση της ανεργίας έρχεται σαν φυσικό επακόλουθο της αύξησης των 

επενδύσεων και της αύξησης του παραγωγής λόγω της αυξηµένης ζήτησης. 

 

γ. Φυσιολογικός πληθωρισµός 

Μια µικρή αύξηση των τιµών αποτελεί επίσης φυσικό επακόλουθο της αύξησης 

της ζήτησης. Όταν µιλάµε για φυσιολογικό πληθωρισµό εννοούµε µια αύξηση των τιµών 

της τάξεως µέχρι και 2%. Παλαιότερα  το όριο έφτανε µέχρι και το 3%. Θα πρέπει εδώ 

να σηµειωθεί ότι και τα τρία προαναφερθέντα µεγέθη αυξάνονται συγκρατηµένα εξαιτίας 

της επιφυλακτικότητας που επικρατεί στην ψυχολογία τόσο των επενδυτών όσο και των 

καταναλωτών αφού είχαν άσχηµες εµπειρίες στην περίοδο της ύφεσης. 

  

Β. Φάση της Υπερθέρµανσης 

 Η οικονοµία βρίσκεται στην κορυφή του κύκλου, δηλαδή στο τελευταίο στάδιο 

της ανοδικής της πορείας. Η οικονοµία είναι πιο ευαίσθητη και περισσότερο ευάλωτη 

στους διάφορους παράγοντες που µπορούν να ανακόψουν την ανοδική πορεία της. Αν 
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αυτό συµβεί τότε επέρχεται η κρίση, η οικονοµία έχει ξεπεράσει το ανώτατο σηµείο και 

εισέρχεται στη φάση της καθόδου. Η τάση για αύξηση των τιµών είναι πιο έντονη, καθώς 

η οικονοµία πλησιάζει το επίπεδο της πλήρους απασχόλησης. Αρχίζουν τώρα να 

εµφανίζονται.  
 

α. Υπερβολική αύξηση των επενδύσεων (υπερεπενδύσεις) 

Τα πολλαπλασιαστικά φαινόµενα που δηµιουργούνται εντός της οικονοµίας 

οδηγούν σε υπεραισιοδοξία τους επιχειρηµατίες οι οποίοι προβαίνουν σε αλόγιστες 

επενδύσεις. 

 

β. Φυσιολογική ανεργία 

Εξαιτίας των υπερεπενδύσεων η οικονοµία πλησιάζει ή και φτάνει στη πλήρη 

απασχόληση. Η κυκλική ανεργία τείνει να µηδενιστεί και η µόνη µορφή ανεργίας που 

υπάρχει είναι αυτή που δεν εξαρτάται από τις επενδύσεις αλλά από άλλους παράγοντες 

όπως π.χ. η ανεργία τριβής, η εποχιακή και η τεχνολογική. 

 

γ. Έντονος πληθωρισµός 

Το γεγονός ότι η ανεργία µειώνεται στο ελάχιστο και ο συντελεστής εργασία 

σπανίζει οδηγεί σε µεγάλες αυξήσεις στους µισθούς µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται 

έντονα πληθωριστικά φαινόµενα.      

  

Γ.  Φάση της Κάµψης 

α. Μείωση των επενδύσεων 

Η υπερβολική αύξηση των επενδύσεων κατά την περίοδο της υπερθέρµανσης, 

όπως αναφέραµε και πιο πάνω, δηµιουργεί µια υπερπροσφορά προϊόντων η οποία αφού 

δε µπορεί  να απορροφηθεί έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση των επενδύσεων. 

 

β. Εµφάνιση της κυκλικής ανεργίας 

Φυσικό επακόλουθο της µείωσης των επενδύσεων είναι η εµφάνιση της 

κυκλικής, όπως αποκαλείται ανεργίας. 
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γ. Πτώση των τιµών των προϊόντων 

Εξαιτίας της ανεργίας προκύπτει µείωση των µισθών, η συνολική αγοραστική 

δύναµη της οικονοµίας µειώνεται πράγµα που οδηγεί σε µείωση των τιµών. 

  

∆. Φάση της  Ύφεσης 

  

α. Περαιτέρω µείωση των επενδύσεων 

Εξαιτίας των πιο πάνω εξελίξεων έρχεται η χρονική στιγµή όπου η οικονοµία εισέρχεται 

πλέον και επίσηµα στο στάδιο της ύφεσης πράγµα που οδηγεί σε περαιτέρω συρρίκνωση 

των επενδύσεων. Η ένταση του φαινοµένου διαφέρει από κύκλο σε κύκλο. Όσο πιο 

έντονα είναι τα συµπτώµατα αυτά, τόσο πιο βαθιά είναι η ύφεση. Τέτοια ήταν η µεγάλη 

ύφεση του 1930 που συντάραξε τις προηγµένες καπιταλιστικές χώρες και κυρίως τις 

ΗΠΑ.  Στις χώρες που επικρατεί η φάση της ύφεσης υπάρχει γενική απαισιοδοξία 

 
β. Εκτεταµένη ανεργία 

Η συρρίκνωση των επενδύσεων έχει σαν φυσικό επακόλουθο την αύξηση της ήδη 

υπάρχουσας ανεργίας 

 

γ. Περαιτέρω πτώση των τιµών 

Η ανεπαρκής ζήτηση αγαθών εξαιτίας της εκτεταµένης ανεργίας οδηγεί σε νέα πτώση 

των τιµών. Αυτό θα γίνεται µέχρι του σηµείου που η συνολική πλέον προσφορά 

προϊόντων θα έχει µειωθεί τόσο πολύ ώστε να ανατραπεί το ισοζύγιο εις βάρος της 

προσφοράς και υπέρ της ζήτησης. Η υπερβάλλουσα αυτή σε σχέση µε την προσφορά 

ζήτηση θα οδηγήσει την οικονοµία στην ανάκαµψη έτσι ώστε να ξεκινήσει ένας νέος 

οικονοµικός κύκλος.1 



    

    
    

 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 

  

Αβραμίδου Κωνσταντία 24    

Παράγοντες που οδηγούν την οικονοµία από την ύφεση στην ανάκαµψη: 

  

Η µείωση της προσφοράς προϊόντων στη περίοδο της ύφεσης είναι τόσο µεγάλη, 

ώστε ανατρέπεται το ισοζύγιο εις βάρος της προσφοράς και υπέρ της ζήτησης. Η 

υπερβάλλουσα ζήτηση οδηγεί σε αύξηση των επενδύσεων οι οποίες µε τη σειρά τους 

δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας πράγµα που µεταφράζεται σε νέα αύξηση της ζήτησης 

εξαιτίας των µισθών που χορηγούνται στους εργαζόµενους που µε τη σειρά της αυξάνει 

πάλιν τις επενδύσεις κοκ. Αυτή λοιπόν η συνεχής αυξητική αλληλεπίδραση της 

συνολικής ζήτησης και της συνολικής επένδυσης δηµιουργεί τα λεγόµενα 

πολλαπλασιαστικά και επιταχυντικά φαινόµενα τα οποία αυξάνουν συνεχώς την 

οικονοµική δραστηριότητα εντός της οικονοµίας. 

Πολλές φορές στην ιστορία της οικονοµικής εξέλιξης τα πιο πάνω αναφερθέντα 

πολλαπλασιαστικά και επιταχυντικά  φαινόµενα προήλθαν όχι από µια υπερβάλλουσα 

ζήτηση αλλά από µία αρχική αύξηση των επενδύσεων εξαιτίας της εξέλιξης της 

τεχνολογίας και των καινοτοµιών.  Τέτοιες ωθήσεις στις  επενδύσεις είχαµε το 19ον 

αιώνα µε την είσοδο της µηχανής στην παραγωγική διαδικασία και στον 20ο µε την 

είσοδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και κυρίως µε τη διάδοση του Ίντερνετ. 

Πολλές φορές ιδιαίτερα αν η οικονοµική ύφεση δεν είναι ιδιαίτερα έντονη η 

οικονοµία ενδέχεται να οδηγηθεί στην ανάκαµψη από παρεµβατικά µέτρα του κράτους 

τα οποία γίνονται µε σκοπό την ενίσχυση είτε των επενδύσεων  (π.χ. δηµόσια έργα, 

µείωση του επιτοκίου), είτε της ζήτησης (π.χ. µείωση των φόρων) κ.λπ. 

Πολύ σπάνια τυχαία γεγονότα δυνατόν να οδηγήσουν την οικονοµία στην 

ανάκαµψη όπως π.χ. ένας µαζικός επαναπατρισµός πληθυσµού ή µια µαζική είσοδος 

ξένων επενδύσεων κ.λπ. 
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Παράγοντες που οδηγούν την οικονοµία από την υπερθέρµανση στην 

κάµψη 

 

Η υπερβολική αύξηση των επενδύσεων κατά την περίοδο της υπερθέρµανσης 

δηµιουργεί µια υπερπροσφορά προϊόντων η οποία, αφού δε µπορεί να απορροφηθεί έχει 

σαν αποτέλεσµα τη µείωση των επενδύσεων. Η µείωση των επενδύσεων προκαλεί 

ανεργία που µεταφράζεται σε µείωση των µισθών άρα και της συνολικής ζήτησης. Σ’ 

αυτή την περίπτωση τα πολλαπλασιαστικά και επιταχυντικά φαινόµενα λειτουργούν 

προς την αντίθετη κατεύθυνση έτσι ώστε να σπρώχνουν την οικονοµική δραστηριότητα 

συνεχώς προς τα κάτω. 

Πολλές φορές το κράτος στην προσπάθεια του να καταπολεµήσει τον 

πληθωρισµό που παρατηρείται στην περίοδο της υπερθέρµανσης της οικονοµίας µε 

µέτρα όπως π.χ. η αύξηση του επιτοκίου, η αύξηση των φόρων κ.λπ.  οδηγεί σε µείωση 

των επενδύσεων σπρώχνοντας έτσι την οικονοµία γρηγορότερα στην κρίση. 

Πολύ σπάνια τυχαία γεγονότα δυνατόν να οδηγήσουν την οικονοµία στην κάµψη 

όπως π.χ. µια µαζική µετανάστευση πληθυσµού, µια  µαζική έξοδος επενδύσεων από τη 

χώρα λόγω πολιτικής αστάθειας κ.λπ. 
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1.3 ∆ιαχείριση Κρίσεων 

 

 

Πέντε βήµατα για αποτελεσµατική διαχείριση σε περίοδο κρίσης 

 

1. Αποτροπή κρίσης 

Έλεγχος κρίσης 

Ανάλυση SWOT 

2. Προετοιµασία για διαχείριση της κρίσης 

Εναλλακτικά σενάρια 

Τρόποι ελαχιστοποίησης κινδύνων 

Κόστος επιπτώσεων της κρίσης 

Σχέδιο επικοινωνίας 

Σχέδιο εναλλακτικών πόρων 

3. Αναγνώριση της κρίσης 

Αξιολόγηση των γεγονότων 

Εκτίµηση του µεγέθους της κρίσης 

Συγκέντρωση πληροφοριών 

Σύσταση οµάδας δράσης 

Εύρεση κατάλληλου συµβούλου 

4. Αντιµετώπιση της κρίσης 

∆ιατήρηση ψυχραιµίας 

5. ∆ιδάγµατα της κρίσης 

Εµπειρία 
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Η διαχείριση κρίσεων είναι έργο εσωτερικού ελέγχου σε περιπτώσεις όπως η 

δολιοφθορά εντός επιχείρησης ή ο εντοπισµός µολυσµένων προϊόντων και εξωτερικού 

ελέγχου σε περιπτώσεις όπως η εθνική ή η οικονοµική κρίση. Οι κρίσεις και των δύο 

κατηγοριών θα µπορούσαν να έχουν καταστροφικές συνέπειες για την επιχείρηση. Με 

τον κατάλληλο σχεδιασµό, υπάρχει τρόπος να ελαχιστοποιηθεί ή ακόµα να αποφευχθεί 

το αντίκτυπο µίας κρίσης και σε ορισµένες περιπτώσεις να επωφεληθεί η επιχείρηση. Η 

διαχείριση της κρίσης εµπεριέχει τα σπέρµατα για τη µελλοντική εµπειρία και αποτροπή 

µια δεύτερης κρίσης. Οι κρίσεις σχετικά µε την οικονοµία, που είναι και το αντικείµενο 

της µελέτης, µπορούν να κρύβουν τις µεγαλύτερες ευκαιρίες, αλλά µόνο αν η επιχείρηση 

είναι κατάλληλα προετοιµασµένη. ∆ιαφορετικά, µια ξαφνική αναταραχή στην αγορά 

µπορεί να αναδειχθεί επιζήµια ή ακόµα και ολέθρια.13 

 Όλες οι κρίσεις -είτε σχετίζονται µε ανεξέλεγκτα γεγονότα είτε µε την 

τεχνολογία, τις µεταβαλλόµενες αγορές ή σχέσεις προσώπων- είναι δυνατό να 

επηρεάσουν τη φήµη µιας εταιρείας, τα κέρδη της, τους εργαζοµένους της και τέλος την 

επιχειρηµατική ικανότητα. Η εφαρµογή των ακολούθων πέντε σταδίων διαχείρισης της 

κρίσης µπορεί να αλλάξει σηµαντικά την πορεία της επιχείρησης και από πτωτική να τη 

µετατρέψει σε ανοδική. Τα στάδια είναι : 

 

1. Η αποτροπή της κρίσης 

 Οι περισσότεροι µάνατζερς είναι προετοιµασµένοι για τις πιθανές κρίσεις και 

λαµβάνουν µερικά µέτρα για να τις αποφύγουν. Το πρώτο βήµα είναι η διεξαγωγή ενός 

ελέγχου κρίσης. Σε αυτόν τον έλεγχο σηµειώνεται ό,τι πηγαίνει στραβά ή ό,τι ενέχει τον 

κίνδυνο να πάει στραβά στο µέλλον. Ο έλεγχος κρίσεων είναι σηµαντικό µέρος του 

µακροπρόθεσµου σχεδιασµού της εταιρείας, καθώς εµπεριέχεται στον στρατηγικό 

σχεδιασµό. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει τον σχεδιασµό δράσεων κάθε τµήµατος της 

επιχείρησης και της επιχείρησης συνολικά. Η ανάλυση SWOT είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε τον έλεγχο κρίσεων καθότι αποτελεί την ανάλυση των δυνάµεων, των 

αδυναµιών, των ευκαιριών και των απειλών της εκάστοτε επιχείρησης.  
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2. Η προετοιµασία για τη διαχείριση της κρίσης 

Στον χώρο των επιχειρήσεων, η κατάστρωση ενός σχεδίου διαχείρισης µιας 

κρίσης προϋποθέτει όσο το δυνατόν περισσότερες αποφάσεις πριν από την εµφάνισή της, 

ώστε οι ενέργειες να επικεντρωθούν στην αποτελεσµατική διαχείρισή της, αν και όταν 

συµβεί. Τα εναλλακτικά σενάρια και δη τα χειρότερα σενάρια (Πίνακας 1) θα βοηθήσουν 

να προετοιµαστούµε για τη χειρότερη περίπτωση, µε ένα γενικό πλάνο των επιπτώσεων 

και των λύσεων. Στο σηµείο αυτό προσδιορίζονται οι πιθανές κρίσεις, οι τρόποι 

ελαχιστοποίησης των κινδύνων και το κόστος των επιπτώσεων της κρίσης στην 

επιχείρηση. Τα σηµαντικά βήµατα είναι να εντοπίσουµε τις πιθανές κρίσεις, να 

δηµιουργήσουµε σχέδιο εύρεσης εναλλακτικών πόρων (Πίνακας 2) και να 

δηµιουργήσουµε σχέδιο επικοινωνίας, δηλαδή σε περίοδο κρίσης ποιοί θα αναλάβουν 

ηγετικό ρόλο και διανοµή των σχεδίων στους κατάλληλους. Πολλές από αυτές τις 

ενέργειες είναι εύκολο να γίνουν όταν τα πράγµατα λειτουργούν οµαλά, γίνονται όµως 

δύσκολα όταν υπάρχει η θύελλα της κρίσης. 

Πίνακας 1.  Σενάρια                                                     Πίνακας 2. Εναλλακτικοί πόροι  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ηarvard Business Center, Πως να διαχειρίζεσαι τις κρίσεις, Εκδόσεις Κριτική 
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3. Η αναγνώριση της κρίσης 

 Σε καθηµερινή βάση οι µάνατζερς ενηµερώνονται για πολλά δυσάρεστα 

γεγονότα, µε αποτέλεσµα να υποβαθµίζουν την αξία κάποιων από αυτών. Σηµαντική 

είναι η αναγνώριση της σηµαντικότητας κάθε προβλήµατος, η αξιολόγηση των 

γεγονότων, η εκτίµηση του µεγέθους της κρίσης και η συγκέντρωση όσο το δυνατό 

περισσότερων πληροφοριών. Η αναγνώριση της κρίσης περιλαµβάνει και την 

προβλεπόµενη διάρκεια της, τους φορείς που εµπλέκονται κ.α. Αφού ο µάνατζερ 

καταλήξει ότι πρόκειται όντως για κρίση, πρέπει να παραθέσει τους τρόπους 

αντιµετώπισης, που δε θα παραβαίνουν όµως τις αξίες του. Πολύ καλή και αποδοτική 

είναι η σύσταση µίας οµάδας διαχείρισης κρίσης, που αναφέρθηκε στο προηγούµενο 

βήµα και η ανταλλαγή, µέσω αυτής, χρήσιµων πληροφοριών. Αν δεν είναι αδύνατη η 

σύσταση µιας τέτοιας οµάδας, συνιστάται η εύρεση ενός έµπιστου και κατάλληλου 

συµβούλου. 

 

4. Η αντιµετώπιση της κρίσης 

 Η ώρα της δράσης είναι η πιο κρίσιµη γι΄ αυτό η διαχείριση των συναισθηµάτων 

που συνοδεύουν µια κρίση, η κατανόηση του ρόλου του ηγέτη και η ανάληψη 

αποτελεσµατικής δράσης µπορούν να βοηθήσουν. Τυπικά τρία είναι τα συναισθήµατα 

που µπορούν να δηµιουργήσουν πανικό σε κάποιον που βιώνει µια κρίση. Ο φόβος της 

κρίσης, η προσδοκία του θετικού αποτελέσµατος και η επιθυµία να λήξει η κρίση. 

Χρησιµοποιώντας αυτήν τη δύναµη, που θα αναλωνόταν σε άδικο πανικό, για να 

αντιµετωπιστεί η κρίση από το ρόλο ενός ηγέτη µε αυτοπεποίθηση, θα βοηθήσει να 

αποφευχθούν αντιδράσεις βεβιασµένες και επιπόλαιες. Οι οικονοµικές κρίσεις αρχίζουν 

ως µικρά προβλήµατα αλλά έχουν την τάση να είναι µακροπρόθεσµα και σταδιακά 

αυξανόµενα. Είναι ένας ακόµη πιο σηµαντικός λόγος να διατηρηθεί ψυχραιµία και να 

ασχοληθούµε µε το αντίκτυπο της κρίσης (Πίνακας 3). Η µετατροπή του φόβου σε 

θετική δράση και η παρακολούθηση των νέων εξελίξεων καθιστούν το µάνατζερ 

επάγρυπνο και προσηλωµένο στις προτεραιότητες, βεβαιώνοντας συνεργάτες και κοινό 

ότι είναι ασφαλείς. Ως ηγέτης, ο µάνατζερ αναλαµβάνει δράση σε πολλά µέτωπα. Το πιο 
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κύριο είναι  να ενεργοποιήσει το σχέδιο δράσης µε τη βοήθεια όλων των µελών της 

οµάδας που θα πρέπει να βοηθήσει να εργαστούν από κοινού.  

Επιπρόσθετα, δεν αποκλείεται να ακολουθήσει ένας χείµαρρος µε ανακριβείς 

πληροφορίες, οι οποίες θα πρέπει να αποµονωθούν και να αντικατασταθούν από 

αξιόπιστες πηγές. 

 

5. Τα διδάγµατα από την κρίση  

 Όταν η κρίση τελειώσει, το καλύτερο είναι να επωφεληθούµε από την ευκαιρία 

για να µάθουµε από την εµπειρία και να προχωρήσουµε σε αλλαγές µε στόχο να 

προετοιµαστούµε για κάποιο άλλο παρόµοιο γεγονός και να σχεδιάσουµε πιο 

ανθεκτικούς µηχανισµούς. Μια ανασκόπηση (Πίνακας 4) σε όσα συνέβησαν στη 

διάρκεια της κρίσης και του τρόπου αντίδρασης της εταιρείας θα µειώσουν πραγµατικά 

τον κίνδυνο για την ενδεχόµενη επόµενη φορά. 

Πίνακας 3. Εκτίµησης αντίκτυπου κρίσης                  Πίνακας 4.Ανασκόπηση κρίσης  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Επενδύσεις 

 

 

 

 

Αγόρασε  

στον ήχο των κανονιών  

και πούλα 

 στον ήχο των βιολιών 
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2.1 Επιχείρηση 

 

Η επιχείρηση είναι µια οικονοµική οντότητα, η οποία αποτελεί συλλογική 

δραστηριότητα, συνδυάζοντας ορθολογικά τους παραγωγικούς συντελεστές, µε σκοπό να 

προσφερθούν όλα εκείνα τα αγαθά - υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείµενο 

δραστηριότητας. Ο συνδυασµός κεφαλαίου, στόχων, τεχνικής εµπειρίας, εργασίας και 

πρώτων υλών είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε τον όρο Επιχείρηση. Η ύπαρξη της 

επιχείρησης έγκειται στην κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών. Με την προσδοκία της 

µεγιστοποίησης της αξίας της, η επιχείρηση αναπτύσσει και διευρύνει τις 

δραστηριότητες της, ενώ ταυτόχρονα επιτελεί σηµαντικό έργο στην κοινωνία. Με την 

προσφορά αγαθών και υπηρεσιών, δηµιουργεί ευκαιρίες εργασίας και κοινωνικής 

αναδείξεως για τους εργαζοµένους. Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό αλλά και αβέβαιο 

περιβάλλον, η διαρκή επιτυχία της επιχείρησης απαιτεί ταχύτητα, ευελιξία, καινοτοµίες, 

υψηλών προδιαγραφών προϊόντα και υπηρεσίες, κοινωνική ευαισθησία και πάνω από 

όλα επενδυτικές ικανότητες.  

∆ύο από τις βασικές λειτουργίες στη ζωή µιας επιχείρησης είναι η 

χρηµατοοικονοµική και η λειτουργία έρευνας και ανάπτυξης. Η πρώτη αποβλέπει στην 

απόκτηση και στην αποτελεσµατική διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών πόρων µε 

σκοπό να µεγιστοποιείται η αξία της επιχείρησης. Η δεύτερη αποβλέπει στην παραγωγή 

µοναδικών ιδεών που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της δραστηριότητας. Και οι δύο 

προαναφερθείσες λειτουργίες είναι αλληλένδετες µε τον όρο επένδυση.  

Ως κύτταρο οικονοµικής δράσεως στην κοινωνία, η επιχείρηση είναι ένα ανοικτό 

σύστηµα δοσοληψιών. Αναπτύσσει πολλές και ισχυρές αλληλεπιδράσεις µε την κοινωνία 

και ειδικότερα µε το ευρύτερο περιβάλλον της. Προκειµένου να έχει διαχρονική επιτυχία 

θα πρέπει η επιχείρηση να βρίσκεται σε εναρµόνιση µε το εξωτερικό της περιβάλλον. Θα 

πρέπει να υπάρχει ένα ταίριασµα µε τις ανάγκες και τις επιθυµίες της. Ακρογωνιαίος 

λίθος είναι η περιβαλλοντική ανίχνευση, δηλαδή η παρακολούθηση και η αξιολόγηση 

των πληροφοριών του εξωτερικού περιβάλλοντος. Στόχος της επιχείρησης µε την 

ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι να να προβλέψει τις δυνάµεις αλλαγής του 

κλάδου, να προσδιορίσει τις ευκαιρίες - απειλές και να προσδιορίσει τους κύριους 
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παράγοντες επιτυχίας - αποτυχίας. Όµως, η περιβαλλοντική αβεβαιότητα και 

πολυπλοκότητα των στοιχείων του εξωτερικού περιβάλλοντος καθιστούν δυσχερή την 

προβλεψιµότητα γιατί δηµιουργείται έλλειψη πληροφόρησης και γνώσης. 

Το µέγεθος της επιχείρησης παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς όταν αναφερόµαστε 

σε µια µεγάλη επιχείρηση, εννοείται ότι είναι προβλεπόµενος ο διαχωρισµός των 

λειτουργιών. Αντίθετα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, όλες οι αρµοδιότητες της 

χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας συνήθως εκτελούνται από τον ίδιο τον επιχειρηµατία 

που µπορεί να µην έχει καν τις βασικές γνώσεις. Το πλεονέκτηµα της µεγάλης 

επιχείρησης είναι ότι µπορούν να µοιραστούν τα καθήκοντα σε εξειδικευµένους 

εργαζόµενους που βλέπουν πιο ολοκληρωµένα κάθε θέµα που θα προκύψει .  

Ας πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά. Η χρηµατοοικονοµική λειτουργία 

περιλαµβάνει τις επιµέρους δραστηριότητες: 

Ø Πρόβλεψη και σχεδιασµός 

Ø Συντονισµός και έλεγχος 

Ø Χρηµατοδοτικές αγορές 

Ø ∆ιαχείριση κινδύνου 

Ø Επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις 

 

Τα άτοµα που εργάζονται στον τελευταίο τοµέα, δηλαδή τον επενδυτικό και 

χρηµατοοικονοµικό, λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε τις επενδυτικές επιλογές και πώς 

θα πρέπει η επιχείρηση να διαχειριστεί τους πόρους της. Περιλαµβάνονται οι επενδύσεις 

σε πάγιο περιουσιακό εξοπλισµό (κτίρια-εγκαταστάσεις) όπως επίσης και στα στοιχεία 

κυκλοφορούντος ενεργητικού (αποθέµατα). Ο προσδιορισµός των επενδύσεων, η 

εξεύρεση κεφαλαίων προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν και όλα τα θέµατα που 

προκύπτουν όπως η άριστη σχέση µεταξύ ξένων και ίδιων κεφαλαίων αποτελούν µέρος 

της λειτουργίας αυτής. Αν οι αρµοδιότητες αυτές εκτελεσθούν στο άρτιο τότε θα έχει 

επιτευχθεί ο σκοπός της επιχείρησης, η µεγιστοποίηση της αξίας της. 
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2.2 Χρηµατοοικονοµικός  Μάνατζερ 

 

Το έργο του χρηµατοοικονοµικού µάνατζερ είναι η εξεύρεση κεφαλαίων και η επένδυση 

αυτών, προκειµένου να επιτυγχάνεται ο αρχικός στόχος της επιχείρησης, δηλαδή η 

µεγιστοποίηση της αξίας της. Πρακτικά, µεγιστοποίηση της αξίας σηµαίνει 

µεγιστοποίηση της τιµής της µετοχής της επιχείρησης και µεγιστοποίηση των κερδών 

ανά µετοχή, όχι απαραίτητα µεγιστοποίηση των συνολικών κερδών της επιχείρησης. 

Μπορούµε να πούµε ότι τα άτοµα που εργάζονται στη χρηµατοοικονοµική λειτουργία 

λαµβάνουν αποφάσεις σχετικές µε τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τη χρηµατοδότηση 

αυτών και τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων της επιχείρησης. Κάποια από τα βασικά 

καθήκοντα είναι η πρόβλεψη και ο προγραµµατισµός των µελλοντικών χρηµατοδοτικών 

αναγκών της επιχείρησης, οι µεγάλες επενδυτικές αποφάσεις, δηλ τι περιουσιακά 

στοιχεία θα αγοράσει για την ανάπτυξη της η επιχείρηση και πως θα τα χρηµατοδοτήσει, 

πόσο βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο χρέος θα αναλάβει, ο έλεγχος και ο 

συντονισµός όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ώστε να εξασφαλίζεται η 

βέλτιστη χρήση των πόρων της και οι σχέσεις της επιχείρησης µε τις αγορές 

κεφαλαίων.17  

H πραγµατοποίηση των παραπάνω ενεργειών περιλαµβάνει τον αποδοτικό 

συντονισµό και την κατεύθυνση πολλών επιµέρους δραστηριοτήτων. Τα εχέγγυα που 

πρέπει να χαρακτηρίζουν το χρηµατοοικονοµικό µάνατζερ είναι ποικίλα. Οι µάνατζερς 

προκειµένου να πετύχουν το έργο τους χρειάζονται πληροφόρηση, η οποία προσθέτει 

γνώση στην αβεβαιότητα που δηµιουργεί το εξωτερικό περιβάλλον. Είναι εµφανές ότι η 

σύσταση ενός µάνατζερ στηρίζεται στα συναισθήµατα των ανθρώπων και κυρίως στις 

έννοιες: αυτεπίγνωση, αυτό-αξιολόγηση, αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχος, ακεραιότητα, 

ευσυνειδησία. Θα πρέπει να τονιστεί η ικανότητα του µάνατζερ να αντιλαµβάνεται την 

αναποτελεσµατικότητα γιατί του επιτρέπει να λαµβάνει διορθωτικά µέτρα ούτως ώστε να 

προσαρµόζεται µε επιτυχία στην εκάστοτε περίπτωση.  

Είναι κατανοητό ότι η υποκειµενικότητα και το επενδυτικό προφίλ του 

χρηµατοοικονοµικού µάνατζερ παίζει εξαιρετικής σηµασίας ρόλο στις στρατηγικές 

επενδύσεων µιας επιχείρησης. Η επιβίωση της κάθε επιχείρησης είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε την αποτελεσµατικότητα του χρηµατοοικονοµικού µάνατζερ. Η πολιτική 
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της επιχείρησης και το προφίλ του µάνατζερ καθορίζουν την πορεία επενδύσεων µιας 

επιχείρησης. Η επιλογή της στρατηγικής επενδύσεων που ακολουθεί στις επόµενες 

υποενότητες ποικίλει αναλόγως τις προτάσεις και τις αποφάσεις του 

χρηµατοοικονοµικού µάνατζερ , που εν συνεχεία, επηρεάζει το διοικητικό συµβούλιο και 

στο τέλος παίρνεται µια επενδυτική απόφαση από κοινού.  

Ο παράγοντας "χρόνος" και ο παράγοντας "κίνδυνος" είναι οι δύο βασικοί 

παράγοντες του χρηµατοοικονοµικού µάνατζµεντ. Ο παράγοντας "χρόνος" είναι βασικός 

σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Ξέρουµε ότι το ίδιο χρηµατικό ποσό έχει 

διαφορετική αξία σήµερα, σε τρία χρόνια και σε δέκα χρόνια. Ο παράγοντας "κίνδυνος" 

σχετίζεται µε το πως οι επενδυτές βλέπουν την επιχείρηση ως ρίσκο. Κάθε επιχείρηση 

παρουσιάζει δύο ειδών κινδύνους τον επιχειρηµατικό κίνδυνο, δηλ. τον κίνδυνο που 

σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα της, και το χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο, 

που εξαρτάται από το πόσο χρέος έχει αναλάβει η επιχείρηση. Ο επιχειρηµατικός 

κίνδυνος οφείλεται κυρίως σε διακυµάνσεις της ζήτησης, των τιµών πώλησης των 

προϊόντων της επιχείρησης, των τιµών των πρώτων υλών, της δυνατότητας αντίδρασης 

σε µεταβολές των τιµών αυτών καθώς και στη δοµή κόστους της επιχείρησης, το κατά 

πόσο δηλ. έχει µεγάλα πάγια έξοδα. Ο χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος είναι απόρροια της 

διάρθρωσης των κεφαλαίων της, δηλ. του µίγµατος ιδίων κεφαλαίων και χρέους. Μια 

επιχείρηση µε σχετικά µεγάλο χρέος είναι πολύ πιο εκτεθειµένη σε κινδύνους. Ο 

επιχειρηµατικός και ο χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος δίνουν το συνολικό κίνδυνο µιας 

επιχείρησης που καθορίζει το κόστος χρηµατοδότησης της, που µε τη σειρά του 

επηρεάζει τις βραχυπρόθεσµες και, ιδιαίτερα, τις µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές 

αποφάσεις της. 

Το επάγγελµα του χρηµατοοικονοµικού µάνατζερ απευθύνεται σε επιχειρήσεις 

οποιουδήποτε κλάδου και τοµέα της οικονοµίας. Όλες οι αποφάσεις στο µάρκετινγκ, 

στην παραγωγή, στους ανθρώπινους πόρους ή σε οποιαδήποτε επιχειρηµατική 

δραστηριότητα έχουν τη χρηµατοοικονοµική τους διάσταση. 

Χρηµατοοικονοµικός µάνατζερ µπορεί να είναι κάποιος επαγγελµατίας, ειδικός 

σε θέµατα χρηµατοοικονοµικής ή ο ίδιος επιχειρηµατίας που δρα συνήθως εµπειρικά και 

ακολουθεί συνήθως το ένστικτό του. Αυτό εξαρτάται από το µέγεθος της επιχείρησης  

καθώς στις µεγάλες επιχειρήσεις είθισται να µοιράζονται τα καθήκοντα σε 
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επαγγελµατίες, µε εξειδικευµένες γνώσεις, οι οποίοι έχουν περισσότερες πιθανότητες, 

από ένα µεµονωµένο επενδυτή, να προβλέψουν τις µελλοντικές αποδόσεις των διάφορων 

επενδυτικών επιλογών. Επίσης, τα στελέχη αυτά µπορούν να βρουν ποιο ή ποια 

επενδυτικά προϊόντα, ταιριάζουν, περισσότερο, στην επιχείρηση, όταν αποφασίσουµε ότι 

θέλουµε να επενδύσουµε κάποιο χρηµατικό ποσό. Οι µικρές επιχειρήσεις  συνήθως δεν 

έχουν χρηµατοοικονοµικό µάνατζερ και όλες οι ευθύνες συγκεντρώνονται στο πρόσωπο 

του αφεντικού, µε αποτέλεσµα το έργο του να γίνεται πολύ δύσκολο. Αντίθετα, οι πολύ 

µεγάλες επιχειρήσεις έχουν και τον Chief Financial Officer (CFO) που επιβλέπει όλες τις 

δραστηριότητες. Το οργανόγραµµα που διαθέτει µια επιχείρηση, το οποίο είναι η γραπτή 

απεικόνιση της οργανωτικής δοµής της επιχείρησης, δείχνει την τµηµατοποίηση των 

λειτουργιών και το πόσο οργανωµένη είναι. Στην ουσία οµαδοποιούνται οι εργασίες και 

δηµιουργούνται επιµέρους τµήµατα, βάσει των αρµοδιοτήτων και των δεξιοτεχνιών. Όσο 

πιο τµηµατοποιηµένη είναι η οργάνωση τόσο πιο εξειδικευµένη γίνεται η προσέγγιση 

των αντίστοιχων θεµάτων.  
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2.3 Επενδύσεις 
 

"Τα κέρδη του σήµερα είναι οι επενδύσεις του αύριο και η απασχόληση του 

µεθαύριο" 

 

Γενικά, ο όρος «επένδυση επιχειρήσεων» είναι η δέσµευση κεφαλαίων ή 

αποθεµατικών για ένα χρονικό διάστηµα µε απώτερο σκοπό τα οικονοµικά ωφέλη που 

θα αποφέρουν  επιπλέον κεφάλαια, σταδιακά ή εφάπαξ, µε βάση τους στόχους που θέτει 

η κάθε επιχείρηση. Είναι φανερό ότι ο όρος επένδυση περιέχει το στοιχείο της θυσίας 

κάποιων οικονοµικών πόρων σε αντάλλαγµα κάποιας µελλοντικής αναµενόµενης 

ωφέλειας. Η πραγµατοποίηση µιας επένδυσης θεωρείται σκόπιµη µόνο αν τα ωφέλη που 

προέρχονται από αυτή είναι µεγαλύτερα από τη θυσία – κόστος που απαιτεί η εκτέλεσή 

της.6 

 

Ο κόσµος των επενδύσεων είναι σαγηνευτικός και απευθύνεται στις επιχειρήσεις που 

αποβλέπουν στον πολλαπλασιασµό των κεφαλαίων τους. Μια επιχείρηση στη διάρκεια 

της ενεργής ζωής της, µεγαλώνει και αναπτύσσεται. Προκειµένου να υπάρξει αξιόλογη 

και ισόρροπη ανάπτυξη, κάτι που αποτελεί αναγκαιότητα επιβίωσης, είναι απαραίτητο να 

γίνουν σηµαντικές επενδύσεις. Η διερεύνηση των δραστηριοτήτων προς την ίδια 

παραγωγική κατεύθυνση ή προς διαφοροποιηµένη, εκφράζουν τη φυσιολογική εξέλιξη 

των επιχειρήσεων σε µια ανταγωνιστική οικονοµία. Η µακρά επιβίωση µιας 

επιχειρηµατικής οντότητας εξαρτάται άµεσα από τον χρηµατοοικονοµικό µάνατζερ, ο 

οποίος αναλαµβάνει το επενδυτικό έργο. Το έργο αυτό περιλαµβάνει την εξεύρεση 

κεφαλαίων και την επένδυση αυτών µε πρωταρχικό στόχο τη µεγιστοποίηση της αξίας 

της επιχείρησης. Η µεγιστοποίηση αξίας επιτυγχάνεται βασικά από τις προσδοκώµενες 

ταµειακές ροές, που απορρέουν από την επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Η πραγµατοποίηση των επενδύσεων αποτελεί βασικό µοχλό για την επίλυση 

άλλων οικονοµικών προβληµάτων (ροή χρήµατος, κ.α.) αλλά για την αναδιάρθρωση και 

γενικά για την αναθέρµανση της οικονοµίας. Ο επενδυτικός σχεδιασµός έχει σκοπό την 

ενίσχυση της υποδοµής της επιχείρησης, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της, την 
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προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτοµίας, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση ενέργειας.6 Η παραδοχή αυτή έχει γίνει αποδεκτή 

από την ελληνική πολιτεία και έχει εκδηλωθεί µε τη συστηµατική υποβοήθηση του 

κράτους µε διάφορους αναπτυξιακούς νόµους, που είναι απαραίτητοι για να επιταχύνουν 

τον ρυθµό ανάπτυξης. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η προσέλκυση ηµεδαπών και 

αλλοδαπών επενδυτών. Τα κίνητρα τείνουν να αντισταθµίσουν υφιστάµενες δυσχέρειες, 

διαρθρωτικές, οικονοµικές και διοικητικές. Παίζουν το ρόλο των "πρώτων βοηθειών" και 

όχι µιας συνολικής παρέµβασης, καθώς αυτό θα απαιτούσε µια µακρόχρονη κυβερνητική 

πολιτική.3  

Η επένδυση δύναται να αποτελεί τον αρχικό πυρήνα για την έναρξη της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Βέβαια η επένδυση µπορεί να γίνει ταυτόχρονα µε την 

ίδρυση της επιχείρησης αλλά και κατά τη διάρκεια της ζωής της. Πρέπει να τονιστεί ότι 

µια επένδυση χρειάζεται µακρά φάση προετοιµασίας, καθώς χρειάζεται µελέτη των 

εµπορικών συνθηκών, των φορολογικών, των νοµικών, των κοινωνικών και 

χρηµατιστικών χαρακτηριστικών.3 

Η συνολική µελέτη συνθέτει, αξιολογεί και µεταφράζει σε χρήµατα την 

αποδοτικότητα της επένδυσης. Το κοµµάτι αυτό ενδιαφέρεται για τις προοπτικές 

πωλήσεων και τις δυνατότητες της επένδυσης. Τα πορίσµατα που θα εξαχθούν θα 

καταλήξουν στην υλοποίηση ή στην απόρριψη της επένδυσης. Αυτό το κοµµάτι 

ονοµάζεται Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

ευρύτερης διαδικασίας σχεδιασµού µέσα στην επιχείρηση.  Εµπερικλείει τις προσπάθειες 

της επιχείρησης να προβλέψει τις µελλοντικές χρηµατοδοτικές ανάγκες και είναι στην 

ουσία η αποτύπωση όλου του πλάνου της επιχείρησης σε χρηµατοοικονοµικούς όρους.7 

Ανεξάρτητα όµως από την επενδυτική στρατηγική που θα ακολουθήσει η κάθε 

επιχείρηση δεν πρέπει να παραβλέπονται θεµελιώδεις κανόνες. Όπως ότι οι επενδύσεις 

πρέπει να προέρχονται από τα κέρδη που περισσεύουν και όχι να τίθενται σε κίνδυνο 

εξαιρετικής σηµασίας περιουσιακά στοιχεία. Είναι γνωστό ότι η επενδυτική προσέγγιση 

µπορεί να γίνει εθιστική και ελλοχεύει πολλούς κινδύνους τόσο για τους νεοσσούς όσο 

και για τους πιο έµπειρους του κλάδου. Οι επιπόλαιες και  µη σωστές επενδυτικές 

κινήσεις ισοδυναµούν κάποιες φορές µε διαφυγόντα κέρδη και απώλειες κεφαλαίου. Οι 
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επιχειρήσεις που θα επιτύχουν τους στόχους τους αναίµακτα, είναι αυτές που διαθέτουν 

τα κατάλληλα εχέγγυα, που αναφέρονται στο τετράπτυχο που ακολουθεί:   

Ø Γνώση, διαρκής και βαθιά 

Ø Ενηµέρωση, ακατάπαυστη 

Ø Ωριµότητα, συνειδητοποιηµένες κινήσεις για τις µελλοντικές επενδυτικές 

απόπειρες 

Ø Αντοχή, στις απρόβλεπτες ανατροπές του εξωτερικού περιβάλλοντος  

Όσον αφορά τις κατηγορίες των επενδύσεων διακρίνονται σε δηµόσιες ή 

ιδιωτικές αναλόγως µε το φορέα που τις πραγµατοποιεί. Οι ιδιωτικές επενδύσεις 

πραγµατοποιούνται βασικά από ιδιωτικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Οι 

επιχειρήσεις επιλέγουν µακροπρόθεσµες ή βραχυπρόθεσµες επενδύσεις, αναλόγως την 

τόλµη και τον κίνδυνο που επιλέγουν να αναλάβουν.9 Οι επιχειρήσεις επίσης, κάνουν 

επενδύσεις πολλών ειδών, κινητών ή ακινήτων. Η πιο συνηθισµένη µορφή είναι η 

απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (όπως τα οικόπεδα, τα κτίρια, µηχανήµατα, 

αυτοκίνητα κ.λ.π.), µε την προσδοκία να λαµβάνουνε τα ενοίκια, να µην πληρώνουν 

ενοίκια ή να ανέβει η τιµή τους. Το άλλο είδος επένδυσης είναι οι χρηµατοοικονοµικοί 

τίτλοι (όπως οι µετοχές άλλων εταιριών, οµόλογα, παράγωγα, κ.α.). Όλα τα είδη έχουν 

σκοπό την επέκταση, τον εκσυγχρονισµό ή την βελτίωση της επιχείρησης. Τέλος, αν 

θέλουµε να κατηγοριοποιήσουµε αλλιώς τα είδη της επένδυσης θέτουµε ως κριτήριο το 

σκοπό για τον οποίο πραγµατοποιείται η επένδυση. Μπορεί να είναι στρατηγικές 

επενδύσεις οι οποίες γίνονται για οικονοµικούς λόγους, όπως αγορά µιας επιχείρησης για 

την επέκταση της γεωγραφικής παρουσίας ή για κοινωνικούς λόγους, όπως παιδικός 

σταθµός των εργαζοµένων.3 
 Οι επιχειρήσεις επενδύουν συνήθως σε πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

εµφανίζονται από λογιστικής άποψης στο ενεργητικό τµήµα του ισολογισµού. Η 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση των επενδύσεων µπορεί να µελετηθεί κατά ένα µέρος από 

οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης γιατί η κατανόηση του ισολογισµού ή των 

αποτελεσµάτων χρήσης (δύο από τις βασικές οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης) 

βοηθάει προκειµένου να αντιληφθούµε την ανάγκη, την αρχή και την εξέλιξη µιας 

επένδυσης.9           
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2.3.1. Επένδυση και Οικονοµική Κρίση 

 

Όταν η οικονοµία ευηµερεί και όλα είναι εύρωστα, η επιχείρηση έχει κάθε κίνητρο να 

επενδύσει στον κεφαλαιουχικό της εξοπλισµό. Αυτό µεταφράζεται αύξηση των κτιρίων ή 

του ενεργητικού γενικότερα. Το σηµερινό περιβάλλον των επιχειρήσεων όµως, 

ανεξαρτήτως µεγέθους, είτε πρόκειται για µια πολυεθνική είτε για ατοµική επιχείρηση, 

είναι πολύ απρόβλεπτο, πολύπλοκο, ανταγωνιστικό, αντιφατικό και δυναµικό, αφού οι 

πληροφορίες και η ταχύτητα των εξελίξεων τρέχουν µε ταχύτητα φωτός. Περισσότερο 

από κάθε άλλη εποχή, οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν καταιγιστικές αλλαγές 

προερχόµενες από το εξωτερικό τους περιβάλλον. Οι επενδύσεις εξαρτώνται σε µεγάλο 

βαθµό από το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες όπως 

οικονοµικοί, κοινωνικοί ψυχολογικοί, τεχνολογικοί, νοµικοί, πολιτικοί κ.α. Σε µία 

οικονοµικοί κρίση όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες µεταβάλλουν και ασκούν τις 

δικές τους πιέσεις στις επιχειρήσεις. Έχει σηµασία να αναλυθούν όλοι αυτοί οι τοµείς 

που επηρεάζουν το µέγεθος της επένδυσης ακόµα και την ύπαρξη αυτής.  

 Στην ενότητα αυτή θα δούµε πως επηρεάζει η οικονοµική κρίση τις επενδύσεις από 

οικονοµικής πλευράς και γιατί οι επενδύσεις διαφέρουν όταν βρισκόµαστε σε οικονοµική 

κατάρρευση.  Το οικονοµικό περιβάλλον διαµορφώνεται από τον τρόπο που διανέµονται 

και χρησιµοποιούνται οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι µιας κοινωνίας. Η σπανιότητα ή η 

αφθονία ορισµένων αγαθών, η διανοµή του εθνικού εισοδήµατος, το επίπεδο της 

απασχόλησης, η ανεργία, καθώς και άλλοι µακροοικονοµικοί παράγοντες, ασκούν 

σηµαντική επίδραση στη συµπεριφορά επιχειρήσεων και ατόµων. Ο λόγος είναι γιατί 

καθορίζουν: το είδος, τις ποσότητες και τις τιµές των προσφεροµένων προϊόντων και 

υπηρεσιών, το επίπεδο της συνολικής ζήτησης και την αντίληψη των µεµονωµένων 

αγοραστών σχετικά µε την ικανότητά τους να δαπανήσουν µέρος του εισοδήµατός τους 

για την αγορά συγκεκριµένων προϊόντων και υπηρεσιών. Στα πλαίσια της λήψης 

επιχειρηµατικών αποφάσεων, οι συνθήκες του οικονοµικού περιβάλλοντος πρέπει να 

αναλύονται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι τάσεις που επικρατούν στην τοπική 

αγορά που λειτουργεί και εξυπηρετεί η επιχείρηση και οι οικονοµικές συνθήκες που 

επικρατούν σε µια συγκεκριµένη περιοχή επηρεάζουν την εξέλιξη του εισοδήµατος των 
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κατοίκων της, τις µετακινήσεις τους από και προς την περιοχή αυτή και κατ’ επέκταση 

το επίπεδο της ζήτησης και της καταναλωτικής συµπεριφοράς τους. Επηρεάζουν επίσης 

την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών και τη γενικότερη συµπεριφορά των επιχειρήσεων 

της περιοχής, όπως π.χ. την τάση για νέες επενδύσεις ή για συρρίκνωση των 

δραστηριοτήτων τους. Το ίδιο ισχύει και σε εθνικό επίπεδο, καθώς οι συνθήκες που 

διαµορφώνονται στην εθνική οικονοµία από την εξέλιξη µιας σειράς αλληλεξαρτώµενων 

παραγόντων, όπως το ΑΕΠ, το διαθέσιµο εισόδηµα, ο πληθωρισµός, η βιοµηχανική 

παραγωγή, το ισοζύγιο πληρωµών, το δηµόσιο χρέος, η απασχόληση, η ανεργία κ.λ.π., 

επηρεάζουν τη δηµογραφική και κοινωνικοοικονοµική σύνθεση, καθώς και την 

καταναλωτική συµπεριφορά των διαφόρων κοινωνικών οµάδων από τις οποίες εξαρτάται 

άµεσα η λειτουργία και η απόδοση των επιχειρήσεων. Η ανάλυση σε διεθνές επίπεδο 

είναι επίσης σηµαντική, γιατί οι διεθνείς συγκυρίες επηρεάζουν τις εξελίξεις της 

οικονοµίας σε εθνικό επίπεδο και κατ’ επέκταση τη βιωσιµότητα των διαφόρων κλάδων 

και µεµονωµένων επιχειρήσεων. Είναι δυνατό να οδηγήσει την κυβέρνηση στη λήψη 

αντιπληθωριστικών µέτρων που θα έχουν, όπως είναι φυσικό, αντίκτυπο στη λειτουργία 

της αγοράς.5 

 Το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζεται από την οικονοµική κρίση και επηρεάζει µε 

τη σειρά του τις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Είναι γνωστό ότι η κοινωνία 

διαµορφώνεται από ένα πλέγµα σχέσεων µεταξύ των διαφόρων κοινωνικών οµάδων ή 

µεµονωµένων ατόµων, καθώς και από ένα σύστηµα κανόνων και διαδικασιών που 

ρυθµίζουν αυτές τις σχέσεις. Επίσης, διαµορφώνεται από τις αξίες, στάσεις, αντιλήψεις, 

απόψεις, συνήθειες, ήθη και έθιµα των µελών της κοινωνίας και των οµάδων που την 

αποτελούν. Η οικονοµική κρίση εισβάλλει στις συνήθειες των ανθρώπων και αλλάζει την 

ποιότητα ζωής όλων όσων την υφίστανται. Από την άλλη, αυτά τα στοιχεία αποτελούν 

σηµαντικούς παράγοντες διαµόρφωσης της δοµής και του µεγέθους των επενδύσεων σε 

µια χώρα. Για το λόγο αυτό πρέπει να αναλύονται προσεκτικά, ώστε η επιχείρηση να 

µπορεί πάντα να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες και ν’ αντιµετωπίσει τους κινδύνους που 

δηµιουργούνται από τις αλλαγές που συντελούνται στο κοινωνικό περιβάλλον. Η 

επιχείρηση πρέπει να παίρνει υπόψη της τις κοινωνικές συνθήκες και να διαµορφώνει 

την πολιτική της ανάλογα µε τις περιστάσεις. 

 Οι οικονοµική κρίση και οι ακόλουθες εξελίξεις στον τοµέα της τεχνολογίας 
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επηρεάζουν δραστικά τη λειτουργία των επενδύσεων γιατί παγώνουν νέες παραγωγικές 

διαδικασίες µε τη χρήση αυτοµατισµών και νέων µεθόδων παραγωγής, παρέχουν 

περιορισµένες δυνατότητες για βελτίωση των προσφεροµένων προϊόντων και υπηρεσιών 

και δηµιουργούν λιγότερα νέα προϊόντα και µειωµένες νέες µεθόδους διανοµής και 

προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Γενικά, αλλάζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι 

άνθρωποι ζουν, εργάζονται και φυσικά καταναλώνουν.  

 Το νοµικό περιβάλλον αποτελείται από ένα πλέγµα νόµων, προεδρικών 

διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, αγορανοµικών διατάξεων, κωδίκων και 

κοινοτικών οδηγιών που είναι απόλυτα ρευστό σε περιόδους οικονοµικής κρίσης που όλο 

και προστίθενται περιορισµοί σε ορισµένες δραστηριότητες, όπως η αύξηση φορολογίας 

κ.α. 

 Οι κυβερνήσεις είναι συνήθως ο µεγαλύτερος προµηθευτής, εργοδότης, πελάτης 

και επενδυτής· γι’ αυτό κάθε µετατόπιση βάρους στην ακολουθούµενη κυβερνητική 

πολιτική επιφέρει µεγάλες αλλαγές σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας. π.χ. οι 

αλλαγές στο δηµόσιο φορέα που επηρεάζουν την απασχόληση ή η θέσπιση κινήτρων για 

την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Συνεπώς, το πολιτικό περιβάλλον 

αποτελεί και αυτό σηµαντικό τµήµα του ευρύτερου περιβάλλοντος µέσα στο οποίο 

ασκείται η δραστηριότητα των επενδύσεων. 
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2.3.2 Στρατηγικές Επενδύσεων 

 

"∆ε µπορείτε να αλλάξετε τους ανέµους, µπορείτε όµως να χειριστείτε τα 

πανιά" 

 

Στρατηγική (κατά G. Johnson, K. Scholes, R. Whittington) είναι η µακροχρόνια 

κατεύθυνση και το πεδίο δράσης ενός οργανισµού µέσα σε ένα µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον, µε στόχο την κάλυψη των αναγκών της αγοράς και την εκπλήρωση των 

προσδοκιών της επιχείρησης. Η επιλογή και η διαµόρφωση στρατηγικής συνδέεται µε τη 

λήψη αποφάσεων στο σύνολο µιας επιχειρηµατικής µονάδας ή στο επίπεδο των 

επιµέρους δραστηριοτήτων, όπως είναι οι επενδύσεις, στις οποίες θα γίνει αναφορά. Η 

"στρατηγική" και οι "επενδύσεις" αµφότερα είναι πολύ στενά αλληλένδετες στο ρόλο 

που παίζουν µέσα στα πλαίσια µιας επιχείρησης. Και οι δύο έννοιες έχουν ισχυρές ρίζες 

στην οικονοµική θεωρία από µόνες τους ή και σε συνδυασµό. Οι χρηµατοοικονοµικοί 

µάνατζερς επιλέγουν µία στρατηγική, η οποία ταυτίζεται µε το επενδυτικό τους προφίλ 

και τους στόχους της επιχείρησης και προσπαθούν να ανταγωνισθούν µε επιτυχία την 

αγορά, δεδοµένου του εξωτερικού περιβάλλοντος. Το µακρο-περιβάλλον για τους λόγους 

που αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, ουσιαστικά καθορίζει την πορεία ενός 

κράτους άρα και τη στρατηγική συµπεριφορά των επιχειρήσεων, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σ’ αυτό.  Η στρατηγική επιλογή των επενδύσεων αναφέρεται στον 

προσδιορισµό των διαφόρων στρατηγικών κατευθυντήριων δράσεων, που είναι ανοικτές 

στην επιχειρηµατική οντότητα. Η στρατηγική επενδύσεων, κατά πολλούς είναι η καρδιά 

της επιχειρηµατικής οντότητας γιατί αναφέρεται στις αποφάσεις που σχετίζονται µε το 

µέλλον της επιχείρησης σε θέµατα επενδύσεων.7 

 Καθώς οι στρατηγικές επιλογές είναι πολυπληθείς, οι επιχειρηµατικές οντότητες 

θα πρέπει να επιχειρούν συνεχώς να προσαρµόζονται στο περιβάλλον τους. Οι 

"απρόθυµες" επιχειρήσεις, που αντιστέκονται σε κάθε αλλαγή, φαίνονται εγκλωβισµένες 

στο δικό τους κόσµο και δείχνουν την ανικανότητα τους να διερευνήσουν την ποικιλία 

των στρατηγικών επιλογών που είναι ανοιχτές για την επιχείρηση.   
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Η "οικονοµική κρίση" είναι σχετικός όρος και παίζει τεράστιο ρόλο στην επιλογή 

της στρατηγικής. Κάποιοι επενδυτές την βλέπουν σαν ευκαιρία και κάποιοι άλλοι σαν 

απειλή. Η κάθε στρατηγική χορηγεί µια διαφορετική σύνθεση ελκυστικών κινήτρων και 

όλα στηρίζονται στα εναλλακτικά σενάρια που θέτει ο κάθε µάνατζερ από τη δική του 

οπτική. Όπως και να έχει, στην επιλογή στρατηγικής παίζει ρόλο η υποκειµενικότητα του 

χρηµατοοικονοµικού µάνατζερ, η εµπειρία και η πολιτική της επιχείρησης. 

Μια επιχείρηση προκειµένου να οριοθετήσει τη στρατηγική της κατεύθυνση, θα 

πρέπει να συνυπολογίσει όλες τις εξωτερικές µεταβλητές, οι οποίες λειτουργούν άλλοτε 

υποστηρικτικά και άλλοτε ανασταλτικά σε σχέση µε την ανάπτυξη στην υπάρχουσα ή σε 

νέες αγορές. Συγχρόνως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαπιστώσουν ποιες δυνατότητες 

και απειλές υπάρχουν προκειµένου να µπορέσουν να τις εκµεταλλευτούν ή να τις 

αποφύγουν. Οι στρατηγικές προσεγγίσεις οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τις 

επιχειρήσεις αυτόνοµα ή και σε συνδυασµό, στη προσπάθεια τους να προσαρµοστούν 

στην αγορά θα αναφερθούν στις επόµενες ενότητες, προκειµένου να γίνει µια µύηση στις 

µεθόδους στρατηγικής σε νέες ή υπάρχουσες αγορές. 
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2.3.2.1 Στρατηγική Σταθερότητας 

 

Σε ένα περιβάλλον που το χαρακτηρίζει οικονοµική κατάρρευση, οι επιχειρήσεις, 

προσπαθώντας να διασφαλίσουν βιωσιµότητα, τονίζουν την ανάγκη να διατηρήσουν τη 

σταθερότητα τους. Ο στόχος της στρατηγικής της σταθερότητας είναι η ανάκαµψη από 

την οικονοµική κρίση, χωρίς καµιά ιδιαίτερη αλλαγή σε προσανατολισµούς ή στόχους. 

Τα γενικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής σταθερότητας είναι ότι οι βασικές επιλογές 

εστιάζονται στη βελτίωση και στη διατήρηση του µεριδίου αγοράς, όπως και στη 

συγκέντρωση των πόρων στις υπάρχουσες δραστηριότητες και δεν προβαίνει σε νέες 

επενδύσεις. Καθ΄όλη τη διάρκεια της στρατηγικής ακολουθείται µια πολιτική εξυγίανσης 

των σχέσεων προµηθευτών, πελατών, διανοµών. Γίνονται προσεκτικά βήµατα, µε τη 

λογική ότι διακόπτονται εκείνες οι σχέσεις που δεν αποφέρουν µέγιστο κέρδος και 

συνεχίζουν εκείνες µε καλύτερα περιθώρια κέρδους. Έτσι η επιχείρηση µπορεί να 

γνωρίζει µια µικρή υποχώρηση στον κύκλο εργασιών της αλλά καταφέρνει να παραµένει 

υγιής σε µια δύσκολη εποχή. Η επιχείρηση στοχεύει στη διαφύλαξη των ανταγωνιστικών 

της πλεονεκτηµάτων και στον καλύτερο έλεγχο. Στρατηγικές σταθερότητας θεωρούνται 

η στρατηγική µη αλλαγής, η στρατηγική συγκοµιδής κερδών, το στρατηγικό διάλειµµα 

και τέλος, η στρατηγική προσεκτικών βηµάτων. Ενώ οι στρατηγικές σταθερότητας 

ενδείκνυνται σε περιόδους µεγάλου λειτουργικού κινδύνου, σε µακροπρόθεσµη βάση 

ωστόσο µπορούν να αποβούν καταστροφικές για την ευρωστία της επιχείρησης.9 

 Η στρατηγική καµίας αλλαγής υποστηρίζει την ήδη εφαρµοζόµενη στρατηγική και 

ακολουθείται από µια επιχείρηση που είναι ικανοποιηµένη µε τη θέση της στην αγορά. 

∆έχεται τις τυχόν µειώσεις που επιφέρει η οικονοµική κρίση, περιµένοντας να περάσει 

γρήγορα.  

 Η στρατηγική συγκοµιδής κερδών είναι όταν η επιχείρηση επικεντρώνεται στο 

βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, επιλέγοντας να θυσιάσει τη µελλοντική της ανάπτυξη µε 

σκοπό την επίτευξη άµεσων κερδών. Για παράδειγµα, η επιχείρηση ενδέχεται να µειώσει 

τις δαπάνες της (π.χ. σε έρευνα και ανάπτυξη για να αποκοµίσει τα µέγιστα κέρδη από τις 

πωλήσεις. Η επιχείρηση µειώνει τα έξοδα και αυξάνει τα έσοδα κάνοντας ίσως πιο 

αυστηρές τις απαιτήσεις της έτσι ώστε να αυξήσει τη ρευστότητα της, που είναι 

αναγκαία σε περιόδους κρίσης.   
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 Η επιχείρηση διαλέγει τη στρατηγική διαλείµµατος, κυρίως µετά από περιόδους 

εκτεταµένου "ανοίγµατος", καθώς πιστεύει πως επείγει η ανασυγκρότηση των δυνάµεών 

της, η αναδιάρθρωση της δοµής της και γενικότερα η εσωτερική της ανασύνθεση. 

Κυρίαρχος στόχος είναι η αύξηση της αποδοτικότητας των λειτουργιών της και των 

διασυνδέσεων των επιχειρησιακών της µονάδων και η επίτευξη καλύτερου εσωτερικού 

ελέγχου. 

 Η στρατηγική προσεκτικών βηµάτων επιλέγεται όταν το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης µεταβάλλεται ραγδαία και η επιχείρηση επιλέγει να αναµείνει τις εξελίξεις 

προσαρµοζόµενη στις νέες συνθήκες. Οι λόγοι που ωθούν τις επιχειρήσεις να 

ακολουθήσουν τη συγκεκριµένη στρατηγική αφορούν συνήθως αλλαγές του νοµοθετικού 

καθεστώτος που την επηρεάζουν άµεσα. 

Μία µέθοδος της στρατηγικής σταθερότητας είναι η προσήλωση στους ήδη 

υπάρχοντες πελάτες. Κάτω από την πίεση της οικονοµικής κρίσης, είναι απαραίτητο να 

µεγαλώσει η υπάρχουσα συνεργασία µε τον κάθε πελάτη της επιχείρησης. Για να το 

κάνει αυτό η επιχείρηση θα πρέπει να εστιάσει στην εξυπηρέτηση των αναγκών του 

πελατολογίου της και να αφήσει πίσω κάθε νέα επένδυση. Άρα, ένα σηµαντικό ζήτηµα 

που προκύπτει είναι η σωστή οριοθέτηση στόχων ανά πελάτη. Μέσα από αυτήν την 

επένδυση η επιχείρηση θα καταφέρει να πάρει περισσότερη αξία από τους πελάτες της, 

προσφέροντάς τους αυτό που πραγµατικά θέλουν, µε τον τρόπο που εκείνοι θέλουν. 

Παράλληλα κόβει αυτό το µερίδιο αξίας από τους ανταγωνιστές της. Το πρώτο βήµα που 

µπορεί να κάνει η επιχείρηση που θέλει να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση, 

είναι να αφουγκραστεί µε µεγάλη προσοχή το πελατολόγιο της. Για να το κάνει αυτό 

αποτελεσµατικά, χρειάζεται να επενδύσει σε τέτοιες υποδοµές τεχνολογίας, που θα της 

δώσουν τη δυνατότητα να αντιλαµβάνεται την επιθυµία κάθε πελάτη, στις µεταξύ τους 

συναλλαγές, σε όποιο κανάλι συνεργασίας και αν συµβαίνει αυτό. Η επιχείρηση που 

επικεντρώνεται στην καλλιέργεια ουσιαστικής συνεργασίας µε τους υπάρχοντες πελάτες 

της σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, θεωρεί ότι έχει ξεκάθαρο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα έναντι εκείνων, που αγωνιούν να αυξήσουν το πελατολόγιό τους, 

προκειµένου να τις βγάλει από την οικονοµική δυσπραγία. Είναι γνωστό ότι σε µια 

οικονοµική κρίση οι διαθέσιµοι πόροι µειώνονται γι΄αυτό είναι σοφό για την επιχείρηση 

που ακολουθεί στρατηγική σταθερότητας να αποφεύγονται µεγάλες επενδύσεις 
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προσέλκυσης πελατολογίου και να προτιµάται η επένδυση στις σχέσεις µε τους πελάτες. 

Άλλωστε, έχοντας σαφή γνώση του πελατολογίου της η επιχείρηση έχει την δυνατότητα 

να προσαρµόσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες 

του πελατολογίου της. Τέτοιες κινήσεις, οδηγούν την επιχείρηση σε κερδοφορία στην 

περίοδο της οικονοµικής κρίσης, ενώ παράλληλα µε την εξαιρετική ενδυνάµωση που 

αποκτά, είναι βέβαιο ότι την µετέπειτα περίοδο της ανάκαµψης θα βρεθεί στην αγορά σε 

θέση ισχύος και ευηµερίας. Η διατήρηση του πελατολογίου και µέσα από αυτήν η 

επαύξηση των εργασιών µιας επιχείρησης, ειδικά σε περιόδους κρίσης είναι εκείνη η 

στρατηγική επιλογή που φέρνει αποτέλεσµα και εγγυάται την µακροηµέρευση της 

επιχείρησης που την επιλέγει. 

Οι περισσότεροι µάνατζερς που επιλέγουν τη στρατηγική αυτή είναι 

συντηρητικοί και η οικονοµική κρίση τους αγχώνει πριν ακόµη αγγίξει τη δική τους 

επιχείρηση. Προτιµούν να διοικούν µια στρωµένη κατάσταση, παρά να χαράξουν µια νέα 

πορεία που τους είναι άγνωστη. Σηµαντικό είναι ότι οι περισσότεροι προτιµούν να 

µελετούν τις συνέπειες της κρίσης σε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου και εκεί επάνω να 

στηρίξουν και να σχεδιάσουν εκ του ασφαλούς διάφορες τροποποιήσεις, οι οποίες κατά 

τη δική τους αντίληψη θα βελτίωναν την κατάσταση. Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις 

αυτές διατηρούν τις επενδύσεις τους στα ίδια επίπεδα, µέσα σε περιβάλλον οικονοµικής 

κρίσης είναι καλή είδηση, για να βγουν ενισχυµένες από την κρίση.  
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2.3.2.2 Στρατηγική Ανάπτυξης 

 

"Κανένα πεπειραµένο στέλεχος του µάρκετινγκ δε θα εκπλαγεί αν µάθει ότι ο χαµένος 

είναι αυτός που κάθεται στο γραφείο του περιµένοντας να περάσει η κρίση"10 

 

Η έκφραση "η χειρότερη δυνατή στιγµή για να ασχοληθεί κανείς µε επιχειρήσεις" 

βρίσκει εφαρµογή σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή και αποτελεί για µερικούς τη 

δικαιολογία για µια αποτυχηµένη καριέρα. Οι επιτυχηµένοι όµως µάνατζερς, προς 

έκπληξη των υπολοίπων, είτε όταν η οικονοµία είναι σε άνοδο ή σε κάθοδο, είτε όταν η 

χρονική στιγµή είναι λάθος ή σωστή, βρίσκουν την ευκαιρία να παραµείνουν στην 

κορυφή. ∆εν είναι λίγοι οι χρηµατοοικονοµικοί µάνατζερς που πιστεύουν ότι µια κρίση 

αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για να ξεχωρίσουν και να εξυψώσουν την επιχείρηση, 

στην οποία εργάζονται. 

Η στρατηγική ανάπτυξης υποστηρίζει ότι η σωστή αντίδραση στις άσχηµες 

στιγµές της αγοράς είναι η θετική σκέψη. Η στρατηγική της ανάπτυξης σε µία περίοδο 

που υπάρχει οικονοµική κρίση προσδίδει εµπιστοσύνη. Οι δυνητικοί πελάτες 

καταφεύγουν σε επιχειρήσεις που ενεργούν και φαίνονται  επιτυχηµένοι. Κανένας δε 

θέλει να συνεργάζεται µε χαµένους γι΄αυτό όταν οι περισσότεροι κάνουν ένα βήµα πίσω, 

οι επιχειρήσεις που ενστερνίζονται αυτή τη στρατηγική κάνουν ένα βήµα µπροστά. Η 

στρατηγική ανάπτυξης χτίζει σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους υπάρχοντες πελάτες αλλά 

και τους δυνητικούς. Σε περιόδους κρίσης ο ανταγωνισµός υποχωρεί αριθµητικά καθώς 

κάποιες επιχειρήσεις δεν αντέχουν τα συνεπακόλουθα της κρίσης. Το αποτέλεσµα αυτού 

είναι ότι όσες επιχειρήσεις καταφέρουν τελικά να επιβιώσουν είναι µια καλή ευκαιρία 

για να κερδίσουν µια νέα αγορά.  

Μια ευκαιρία που παρουσιάζεται σε περίοδο οικονοµικής κρίσης είναι ότι αρκετά 

ικανά άτοµα λόγω του δυσµενούς οικονοµικού περιβάλλοντος (έλλειψη θέσεων εργασίας 

ή χαµηλοί µισθοί) δεν έχουν κατορθώσει να βρουν εργασία σε κάποια ιδιωτική 

επιχείρηση και έχουν αρχίσει να στρέφονται στην ιδιωτική επιχειρηµατικότητα. 

Πρακτικά, κάποιος ο οποίος τολµά να "επιχειρήσει" µπορεί να βρει ικανούς συνεταίρους. 
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Αυτό το µοντέλο της βιώσιµης ανάπτυξης διασφαλίζει επιχειρηµατική ανάπτυξη µέσα 

από τη δηµιουργία αξίας.  

Οι τρόποι ανάπτυξης και επένδυσης είναι ποικίλοι και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν είτε µεµονωµένα είτε συνδυαστικά. Η στρατηγική κάθετης ενοποίησης 

είναι µια κερδοφόρα στρατηγική για ορισµένα είδη επιχειρήσεων. Κάθετη ενοποίηση ή 

ολοκλήρωση ονοµάζουµε τη στρατηγική εκείνη µε την οποία η επιχείρηση µπορεί να 

ενισχύσει την παρουσία της είτε προς τα µπροστά (διανοµείς και λιανοπωλητές), είτε 

προς τα πίσω (προµηθευτές). Η επιχείρηση µπορεί είτε να δηµιουργήσει ένα τµήµα που 

αναλαµβάνει τη διανοµή ή την προµήθεια, είτε να εξαγοράσει µια άλλη επιχείρηση για 

τον ίδιο λόγο. Οι λόγοι της επιχείρησης για να προβεί σε µία τέτοια κίνηση µπορεί να 

είναι να χαµηλώσει το κόστος των διανοµέων ή των προµηθευτών, να βελτιώσει την 

ποιότητα των λειτουργιών αυτών ή να δηµιουργήσει εµπόδια στους ανταγωνιστές. Τα 

ρίσκα που πρέπει να αναλάβει ο επιχειρηµατίας που θα ακολουθήσει τη στρατηγική αυτή 

είναι σαφώς το κόστος της επένδυσης, η δυσκολία εξόδου της επιχείρησης από το 

συγκεκριµένο κλάδο και ο κίνδυνος απαξίωσης της τεχνολογίας, µε αποτέλεσµα τη 

διαιώνιση απαρχαιωµένων διαδικασιών.7   

Οριζόντια ολοκλήρωση είναι µια ακόµα στρατηγική ανάπτυξης που απευθύνεται 

σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες δρουν στο ίδιο στάδιο της αλυσίδας 

παραγωγής. Η επιχείρηση αναπτύσσεται µέσω των ανταγωνιστών της τους οποίους 

εξαγοράζει ή δηµιουργεί προκειµένου να απολαµβάνει τα πλεονεκτήµατα του 

µονοπωλίου. Με αυτό τον τρόπο µειώνεται ή εξαλείφεται πλήρως ο ανταγωνισµός. 

Βέβαια, δεν πρέπει να παραλειφθούν οι κίνδυνοι σχετικά µε τη στενή πρόσδεση της 

επιχείρησης µε τον κλάδο και τις προοπτικές του. 

Ακόµα µία στρατηγική ανάπτυξης είναι η στρατηγική συγκέντρωσης – 

διείσδυσης αγοράς, η οποία µοιάζει µε αυτή στη στρατηγική της σταθερότητας. Το 

χαρακτηριστικό της είναι η εστίαση των πόρων και ικανοτήτων της επιχείρησης στα 

υπάρχοντα προϊόντα και αγορές, µε σκοπό να επιτύχει πιο επικερδή ανάπτυξη µέσω της 

αύξησης µεριδίου αγοράς. 

Η ανάπτυξη αγοράς όπως και των προϊόντων ενδείκνυνται όταν οι ανταγωνιστές 

έχουν µείνει στάσιµοι και παθητικοί εν όψει της οικονοµικής κρίσης και υπάρχουν 

αγορές ευάλωτες και ανοικτές. Η ανάπτυξη του δικτύου διανοµής και η προσέλκυση 
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πελατών από άλλα τµήµατα αγοράς, πάντα µε προσεκτικά βήµατα βοηθάει στην 

µακροχρόνια επιβίωση και στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  

 ∆ιαφοροποίηση δραστηριοτήτων είναι µια στρατηγική ανάπτυξης απόλυτα 

προσαρµοσµένη στις εξωτερικές απειλές ή ευκαιρίες καθώς οι επιχειρήσεις που την 

ακολουθούν µεταβάλλουν τις δραστηριότητές τους παραµένοντας στον ίδιο κλάδο 

(συσχετισµένη διαφοροποίηση) ή κάποιες φορές αλλάζοντας κλάδο (ασυσχέτιστη 

διαφοροποίηση). Ένας τρόπος συσχετισµένης διαφοροποίησης είναι η προσθήκη νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών στα ήδη υπάρχοντα. Αντίστοιχα ένας τρόπος ασυσχέτιστης 

διαφοροποίησης είναι η εισαγωγή σε έναν άλλο κλάδο όταν προβλέπεται φθίνουσα 

πορεία του κλάδου ή υπάρχει σηµαντική ευκαιρία λόγω οικονοµικής κρίσης. 

Στην στρατηγική ανάπτυξης µειώνονται κάποια περιττά έξοδα αλλά κάποια άλλα 

όπως τα έξοδα της διαφήµιση και της προώθησης των προϊόντων ή της επιχείρησης 

γενικά παραµένουν τα ίδια ή και αυξάνονται. Είναι γνωστό ότι προκειµένου να 

καθιερωθεί το όνοµα της επιχείρησης, η διαφήµιση αποτελεί κύριο τίµηµα της επιτυχίας 

σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον  Η διαφήµιση έχει αποτελέσµατα και όταν είναι πολύ 

καλή, έχει καλύτερα αποτελέσµατα, γιατί βοηθάει τον κόσµο να γνωρίσει την 

επιχείρηση.  Ένα πλήρες πρόγραµµα επικοινωνιών και προώθησης πρέπει να αποτελεί 

µέρος οποιουδήποτε επιχειρηµατικού προγράµµατος. Αυτά τα προγράµµατα καθορίζουν 

τι σκέφτεται ο κόσµος για την εταιρεία. Το επίπεδο της σπουδαιότητας θεωρείται 

δεδοµένο γι΄ αυτό αποτελεί βασικά στοιχεία του προϋπολογισµού. Χαρακτηριστική 

έκφραση των µάνατζερς που ασπάζονται την αναπτυξιακή πολιτική είναι «όταν η αγορά 

βρίσκεται σε άνοδο, δώστε µεγάλη σηµασία στους πελάτες σας µέσω της διαφήµισης, 

όταν η αγορά βρίσκεται σε κάθοδο πολλαπλασιάστε την προσπάθεια.  

Προς την κατεύθυνση της στρατηγικής ανάπτυξης, κίνητρα δίνονται από τις εκάστοτε 

κυβερνήσεις, οι οποίες θέτουν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη. Η αξιοποίηση των 

ευκαιριών από τις επιχειρήσεις και η προσαρµογή της δοµής και της διάρθρωσής τους 

στα νέα αυτά δεδοµένα, απαιτούν µια γενική αναδιοργάνωση της επιχείρησης µε 

αναπτυξιακό προσανατολισµό. Τα κίνητρα που παρέχονται ανήκουν στις εξής 

κατηγορίες: 

1. παροχή δηµοσίου χρήµατος για την κάλυψη τµήµατος της επενδυτικής δαπάνης 

2. φορολογικές απαλλαγές 
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3. επιδότηση τους κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης. Για µια 

προκαθορισµένη περίοδο, επιδοτείται τµήµα της επιπλέον µισθοδοσίας που 

δηµιουργήθηκε λόγω της επένδυσης 

4. επιδότηση δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιου και λοιποί 

εξοπλισµού.  

Η κρατική παρέµβαση όµως δεν είναι πανάκεια, γι΄ αυτό οι επιχειρήσεις πρέπει να 

προετοιµαστούν κατάλληλα και να βελτιώσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα 

σχετικά µε τον ανταγωνισµό. Η δεινή δηµοσιονοµική κατάσταση, απαιτεί προσεκτικούς 

χειρισµούς και αλλαγή νοοτροπίας από τις επιχειρήσεις που θέλουν να βγουν ζωντανές 

από την κρίση. Στο πέρας της ιστορίας ένα σηµαντικός αριθµός επιχειρηµατιών 

ξεπρόβαλε και αναδείχθηκε εκµεταλλευόµενος τις νέες συνθήκες και τις ευκαιρίες που 

είχε δηµιουργήσει η οικονοµική κρίση. 

Τέλος, οι θερµοί υποστηρικτές της αναπτυξιακής πολιτικής βλέπουν την αντίθετη 

προσέγγιση της συρρίκνωσης ως µια υποχωρητική πολιτική που περικόπτοντας έξοδα 

διαφήµισης, πάγωµα επέκτασης, θα καταλήξουν στη µείωση του πελατολογίου, των 

πωλήσεων της εµπιστοσύνης κ.α. µε τελικό αποτέλεσµα τη χρεοκοπία και το κλείσιµο 

της επιχείρησης. 
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2.3.2.3 Στρατηγική ∆ιάσωσης – Συρρίκνωσης  

 

Η στρατηγική διάσωσης και συρρίκνωσης βλέπει την περίοδο της οικονοµικής 

κρίσης σαν µια περίοδο θερισµού των υπαρχόντων εξόδων µιας επιχείρησης και όχι 

σποράς επενδύσεων για την προσέλκυση νέων πελατών. Η οικονοµική κρίση κάνει 

επιχειρήσεις και µάνατζερς να επαναξιολογούν τα επενδυτικά τους σχέδια, καθώς τα 

δεδοµένα, στα οποία στηρίχτηκε ο αρχικός τους σχεδιασµός αλλάζουν άρδην.  Σε 

περιόδους οικονοµικής κρίσης βασική συνιστώσα της στρατηγικής διάσωσης είναι οι 

περικοπές εξόδων και η µείωση των επενδύσεων λόγω της δυσκολίας χρηµατοδότησης 

των προγραµµατισµένων έργων. Οι συνηθισµένοι παράγοντες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος που οδηγούν την επιχείρηση σε κατάσταση διάσωσης είναι οικονοµικές 

µεταβλητές, αλλαγές στην κυβέρνηση, δηµογραφικές, κοινωνικές και τεχνολογικές 

µεταβολές. ∆υστυχώς, όλες οι παραπάνω µεταβλητές πλήττονται σε περίοδο οικονοµικής 

κρίσης. Η έλλειψη κεφαλαίων αναβάλλει επενδυτικά σχέδια και στρατηγικές κινήσεις 

που είχαν δροµολογηθεί και πιέζει τους επενδυτές να ακυρώσουν κάποιες 

προγραµµατισµένες επενδύσεις.  Οι υποστηρικτές της στρατηγικής της ανάπτυξης 

µεταφράζουν τις κινήσεις αυτές ως χάσιµο εδάφους έναντι των ανταγωνιστών, ενώ οι 

υποστηρικτές της στρατηγικής της διάσωσης ως προσαρµογή στο απειλητικό περιβάλλον 

της οικονοµικής κρίσης.   

Υπάρχουν τρεις βασικές στρατηγικές διάσωσης και µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

σε συνδυασµό ή και µεµονωµένα. 

Η στρατηγική αντίστροφης κατεύθυνσης ή αλλιώς ανόρθωσης επιδιώκει είτε να 

αναστρέψει κάποια αρνητικά αποτελέσµατα, είτε να προλάβει πιθανά µελλοντικά 

προβλήµατα. Απευθύνεται σε εταιρίες , των οποίων η απόδοση βρισκόταν κάτω από το 

επιθυµητό όριο για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Προκύπτει έτσι η ανάγκη της διοίκησης να 

αλλάξει τις βασικές µακροχρόνιες επιλογές της επιχείρησης µέσα σε ένα πλαίσιο γενικής 

ανασυγκρότησης. Οι επιχειρηµατίες, που ενστερνίζονται τη στρατηγική της ανόρθωσης, 

καταστρώνουν και υλοποιούν σχέδια για την αντιµετώπιση της µειωµένης ρευστότητας 

µε καταπολέµηση της αναποτελεσµατικότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Η 

ανόρθωση περιλαµβάνει πολλές συνιστώσες και για την καλύτερη κατανόηση της είναι 
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καλύτερη η διάκριση κατηγοριών.  

1. Η µείωση των εξόδων είναι πρωταρχικής σηµασίας και εκφράζεται µε 

µείωση των µεγάλων αποθεµατικών εµπορευµάτων ή µείωση 

προσωπικού. Προκειµένου ο θερισµός να αποβεί αποδοτικός, η τυχόν 

µείωση του προσωπικού θα πρέπει να γίνει ολοκληρωµένη προσπάθεια 

για τον οργανωσιακό ανασχεδιασµό και την αλλαγή της οργανωσιακής 

κουλτούρας κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να διατηρηθούν τα ικανά 

στελέχη και το ικανό προσωπικό. Σε γενικές γραµµές, το σταµάτηµα 

της αιµορραγίας γίνεται µέσω περικοπών εξόδων που δεν παράγουν 

αξία.  

2. Άµεσης προτεραιότητας είναι επίσης η είσπραξη των απαιτήσεων των 

επιχειρήσεων, µε διάφορα τεχνάσµατα όπως εκπτώσεις για την άµεση 

είσπραξη µετρητών. Η µείωση της περιόδου είσπραξης των 

απαιτήσεων γίνεται µε τη λογική ότι οι πελάτες τους αντιµετωπίζουν 

µείωση των πωλήσεων, οπότε θα είναι δύσκολο να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους όσο περνάει ο καιρός. Γενικότερα στο στάδιο αυτό,  

η πελατειακή πολιτική θέτει καινούργιες βάσεις και κόβει σχέσεις µε 

επισφαλείς και επίφοβους πελάτες.   

 

Η στρατηγική αποεπένδυσης αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι µιας γενικής 

στρατηγικής συρρίκνωσης. Αφορά τη συνειδητή αποχώρηση από κάποιες επενδύσεις ή 

από κάποιες αγορές που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Επίσης, η αποεπένδυση 

περιλαµβάνει πώληση τµήµατος της επιχείρησης που δεν ταιριάζει µε τους 

µακροχρόνιους στόχους της. Αν και από πολλούς αντιµετωπίζεται ως αποτυχία, για 

άλλους θεωρείται αποτέλεσµα της διαδικασίας προσαρµογής στο περιβάλλον έτσι ώστε η 

επιχείρηση να παραµείνει κερδοφόρα και ανταγωνιστική. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το 

σχόλιο του Van den Bulcke (1979) ότι η αποεπένδυση αποτελεί ένα σηµαντικό 

φαινόµενο αλλά ταυτόχρονα και ένα από τα λιγότερο µελετηµένα, κάτι το οποίο ισχύει 

µέχρι και σήµερα. Η πλειοψηφία των µάνατζερς επικεντρώνονται στη µεγέθυνση, η 

οποία συνεπάγεται την επιτυχία, ενώ το θέµα της αποεπένδυσης είναι ευαίσθητο και 

συχνά αντιµετωπίζεται µε µυστικότητα. Οι λόγοι που οδηγούν στην αποεπένδυση είναι 
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πολλοί. Εκτός από την οικονοµική πορεία του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως πολλοί 

φαντάζονται ως κυρίαρχο λόγο αποεπένδυσης, υπάρχουν και στρατηγικοί λόγοι. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι όσο σηµαντικό κοµµάτι µιας επιχείρησης αποτελούν οι επενδύσεις για 

την εξέλιξη και τη µεγέθυνση της, τόσο σηµαντικές είναι και οι αποφάσεις αποεπένδυσης 

και η επιλογή της σωστής χρονικής στιγµής. Ειδικά στις σηµερινές συνθήκες, όπου η 

παρούσα παγκόσµια κρίση, η πιο βαθιά τα τελευταία χρόνια, επιτάσσει προσεκτικές 

στρατηγικές κινήσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων, το θέµα των αποεπενδύσεων 

είναι ζωτικής σηµασίας. Όσον αφορά στην άποψη της κοινής γνώµης, οι αποεπενδύσεις 

αντιµετωπίζονται µε καχυποψία αφού συνήθως έχουν εκτεταµένες και σοβαρές 

συνέπειες γι αυτούς που εµπλέκονται, ειδικά γι αυτούς που χάνουν τις δουλειές τους και 

για τις περιοχές που χάνουν πολύτιµες θέσεις εργασίας.  

Η στρατηγική ρευστοποίησης αποτελεί την προσπάθεια µιας επιχείρησης να 

ρευστοποιήσει κάποια από τα περιουσιακά της στοιχεία που χάνουν την αξία τους και να 

διατηρήσουν τα µετρητά, που σε περιόδους οικονοµικής κρίσης είναι από τα πιο 

περιζήτητα.5,9,18 
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2.3.2.4 Εναλλακτικές Στρατηγικές  

 

"Κυνηγήστε καινούργιες συνεργασίες σε περίοδο κρίσεις. Πώς; Ο µόνος τρόπος για να 

το κάνετε είναι να το κάνετε."10 

 

Εξαγορές – Συγχωνεύσεις 

 

Οι  εξαγορές αφορούν στη µεταβίβαση του συνόλου ή πλειοψηφικού µέρους της 

ιδιοκτησίας µιας επιχείρησης (εξαγοραζόµενη) σε µια άλλη (εξαγοράζουσα), που 

καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιµο. Η µεταβίβαση γίνεται συνήθως µε καταβολή 

µετρητών ή µε αγορά (ανταλλαγή µετοχών), µέσω του Χρηµατιστηρίου. Η συγχώνευση, 

από την άλλη,  είναι η συνένωση δύο ή περισσότερων εταιρειών σε µία. Συµβαίνει όταν 

µια επιχείρηση αγοράζει µια άλλη και την απορροφά σε µια ενιαία επιχειρησιακή δοµή, 

συνήθως διατηρώντας την αρχική εταιρική ταυτότητα της εξαγοράζουσας επιχείρησης. 

Μια εξαγορά δεν οδηγεί πάντοτε σε συγχώνευση της εξαγοράζουσας µε την 

εξαγοραζόµενη επιχείρηση. Η επιχειρηµατική πρακτική δείχνει ότι εάν η εξαγορά µιας 

επιχείρησης, η ένταξη και ο συντονισµός της στο πλαίσιο ενός ευρύτερου οµίλου είναι 

ήδη ένα σύνθετο εγχείρηµα, η συγχώνευση µε την εξαγοράζουσα εταιρεία ή και µε άλλες 

θυγατρικές της είναι ακόµα δυσκολότερο και σπάνια αποφέρει τα αναµενόµενα οφέλη, 

τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα. Η υλοποίηση µιας εξαγοράς ή συγχώνευσης µπορεί στην 

πράξη να λάβει πολύ  διαφορετικές µορφές όπως άµεση ή σταδιακή,  ολική  ή 

επιλεκτική, οδηγώντας αντίστοιχα σε ολική ή µερική συνένωση µονάδων, 

καταστηµάτων, υπηρεσιών, µε µεταπώληση ή κλείσιµο άλλων κλπ. 

 Η στρατηγική εξαγοράς ή συγχώνευσης είναι στρατηγική που επιλέγεται σε 

περιόδους κρίσης γιατί πολύ γνωστές και µεγάλες επιχειρήσεις επιλέγουν να ενώσουν τις 

δυνάµεις τους µε την κοινή συνεργασία µε άλλες.24  
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Στρατηγικές Συµµαχίας 

 

 Στρατηγικές συµµαχίες είναι συνήθως οι µακροχρόνιες συµφωνίες συνεργασίας 

µεταξύ δύο ή περισσοτέρων εταιριών όπου όλες οι πλευρές συνεισφέρουν 

συγκεκριµένους πόρους µε την προοπτική να προσκοµίζουν αµοιβαία ωφέλη, χωρίς να 

υπάρχει απορρόφηση της µιας επιχείρησης από την άλλη. Αυτό που κάνει τις 

συνεργασίες σηµαντικές είναι ότι κάθε µέλος κατανοεί ότι παίζει έναν σπουδαίο ρόλο 

στην επιτυχία του άλλου µέλους και φυσικά στην επιτυχία της συνολικής. Τα µέλη δεν 

δρουν αυτόνοµα αλλά εκλαµβάνουν τη συµµαχία αυτή, ως µια ενιαία οντότητα. Τα 

πλεονεκτήµατά της είναι ότι υπάρχει δυνατότητα υπαναχώρησης και δεν είναι 

δεσµευτικές όπως οι εξαγορές ή συγχωνεύσεις υπάρχει αµοιβαιότητα και στους 

κινδύνους και στα ωφέλη. Η στρατηγική αυτή θεωρείται ενέργεια απεγκλωβισµού από 

τις δυσµενείς συγκυρίες που διαµορφώνονται στην αγορά, προκειµένου να αντιστρέψει 

το αρνητικό κλίµα και να αποκτήσει νέα δυναµική. 5 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Πρακτική προσέγγιση 

 

 

Και αφότου µάθεις 

να κολυµπάς στο ορµητικό ποτάµι, 

θα πρέπει να µπεις µέσα σ’ αυτό 

και να κολυµπήσεις  

µε κύµατα και φουρτούνες. 

Μόνο τότε θα νιώσεις ότι ξέρεις. 
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Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουµε να κατανοήσουµε τις στρατηγικές επενδύσεων σε 

περίοδο οικονοµικής κρίσης από τη ρεαλιστική τους πλευράς. Αντλώντας ενδεικτικά 

παραδείγµατα από τον επιχειρηµατικό κόσµο στην ελληνική πραγµατικότητα έχουµε µια 

εικόνα για το ποιες στρατηγικές επιλέγουν οι επιχειρήσεις, που πληρώνει το θεωρητικό 

κοµµάτι του προηγούµενου κεφαλαίου. Κάποιες από τις επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν 

είναι από τις µεγαλύτερες που υπάρχουν στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την έρευνα της 

ICAP Group του 2010. Θα παρατεθεί η πορεία και οι µέθοδοι αντιµετώπισης για την 

κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Οι στρατηγικές επιλογές επενδύσεων, που θα αναφερθούν 

παρακάτω, σίγουρα δεν αντικατοπτρίζουν το σύνολο των επιχειρήσεων αλλά έχει 

σηµασία να δούµε την πραγµατική στάση των επιχειρήσεων προς την οικονοµική κρίση. 

Οι αποτελεσµατικοί στρατηγικοί µάνατζερς συνδυάζουν τη θεωρία που 

συνοπτικά αναφέρθηκε παραπάνω και ανταποκρίνονται στις εκάστοτε συνθήκες κατά 

τρόπο που αντανακλά την αντίδρασή τους σε απροσδόκητα συµβάντα. Ενδιαφέρον έχει 

το ότι στα πλαίσια µιας χώρας η κάθε εταιρεία αντιλαµβάνεται διαφορετικά την κρίση 

και πράττει αναλόγως. Επιχειρήσεις του ίδιου βεληνεκούς έδειξαν διαφορετική 

αντιµετώπιση στην οικονοµική κρίση. Οι µάνατζερς βλέπουν από διαφορετική σκοπιά τις 

προοπτικές του εξωτερικού περιβάλλοντος, βάζοντας στοιχεία από το χαρακτήρα τους 

και την πολιτική της επιχείρησης. Κάποιες επιχειρήσεις προσάρµοσαν τις στρατηγικές 

τους µε τα γεγονότα του καιρού ενώ άλλες παρέµειναν παθητικές περιµένοντας τις 

εξελίξεις. Όλες οι στρατηγικές που εφαρµόζονται στον πραγµατικό κόσµο 

διαµορφώνονται κατά την πορεία και την εξέλιξη της κρίσης και και προσαρµόζονται 

ταυτόγχρονα ή προληπτικά για να προλάβουν τις ατυχίες. O κάθε µάνατζερ που 

εκπροσωπεί µια επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει πόσο προσαρµοστικός οφείλει να είναι, 

σε ποια σηµεία οφείλει να είναι, κατά πόσο η ευκαµψία που θα πρέπει να έχει, θα 

επηρεάσει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα και σε ποιο βαθµό θα το επηρεάσουν. 
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3.1 Coca Cola 3Ε – Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως 

 

Η συνεχής επιδείνωση των οικονοµικών συνθηκών, που ξεκίνησε να εκδηλώνεται το 

2008 και εντάθηκε το 2009, επηρέασε όλους όσους σχετίζονται µε τις δραστηριότητες 

της Coca-Cola Τρία Έψιλον: τους καταναλωτές, τους πελάτες και τους µετόχους.  Ως 

αποτέλεσµα, τα επίπεδα καταναλωτικής εµπιστοσύνης και δαπάνης µειώθηκαν και η 

συνολική αγορά έτοιµων προς κατανάλωση µη αλκοολούχων αναψυκτικών περιορίστηκε 

(καθαρές πωλήσεις το 2009 700.7€ ενώ το 2008 714.1€). Χαρακτηριστικά, στην έκθεση 

της επιχείρησης αναφέρεται «Το 2009 στην Coca-Cola Τρία Έψιλον αντιµετωπίσαµε ένα 

από τα δυσκολότερα έτη της ιστορίας µας». Το 2009, η επιχείρηση πέρασε ένα έτος 

γεµάτο προκλήσεις, το οποίο αντιµετωπίστηκε µε προληπτικά µέτρα και προσεχτικά 

βήµατα. Αντέδρασε στην επιδείνωση των οικονοµικών συνθηκών και εκµεταλλεύτηκε 

την ευκαιρία για επανεξέταση του τρόπου διεξαγωγής της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. Η επιχείρηση εστίασε το ενδιαφέρον της σε τρεις σηµαντικούς 

παράγοντες. Ο πρώτος είναι η διαχείριση του κόστους που αποδέσµευσε πολλούς πόρους 

και έδωσαν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να ενισχύσει την ανταγωνιστική της θέση 

στην αγορά ή να επενδύσει µε ταχύτητα σε µελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο 

δεύτερος παράγοντας είναι το σήµα της εταιρείας, που έσπευσαν να το κάνουν πιο 

ανθεκτικό. Τρίτος και πολύ σηµαντικός παράγοντας είναι η αφοσίωση στη δηµιουργία 

βιώσιµης αξίας.    

 Η διαχείριση του κόστους σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

αποτέλεσε πολύ σηµαντικό µοχλό στην αντιµετώπιση της κρίσης. Αναδιαρθρώθηκε ο 

τρόπος διεξαγωγής της επιχειρηµατικής δραστηριότητας προκειµένου να γίνει λιγότερο 

πολύπλοκη και κοστοβόρα. Για παράδειγµα, αυξήθηκε η αποδοτικότητα διανοµής 

βελτιώνοντας το στόλο διανοµής της επιχείρησης και αξιολογήθηκαν ευκαιρίες 

διαχείρισης της διακίνησης εµπορευµάτων από τρίτους προµηθευτές µε σκοπό τη µείωση 

του κόστους. Μειώθηκαν τα επίπεδα αποθεµάτων αναπτύσσοντας βελτιωµένες 

διαδικασίες πρόβλεψης των πωλήσεων, µε τη χρησιµοποίηση πιο αποτελεσµατικών 

συστηµάτων εφοδιασµού. Η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας επανεξετάστηκε 

σε πιο µελετηµένο πρίσµα και χάριν αυτής δόθηκε έµφαση στην εξοικονόµηση κόστους 

σε όλους τους τοµείς των λειτουργικών δαπανών µε στόχο την ελαχιστοποίησή τους. Τα 



    

    
    

 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 

  

Αβραμίδου Κωνσταντία 60    

ανωτέρω, σε συνδυασµό µε χαµηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες, συνέβαλαν στη 

δηµιουργία ελεύθερων ταµειακών ροών (από 39 εκατ. € το 2008 έγιναν 66.2 το 2009).  

 Αυτοί οι πόροι έδωσαν την ευελιξία στην επιχείρηση να επενδύσει στα εµπορικά 

σήµατα και τις εµπορικές δραστηριότητες της εταιρείας, εισάγοντας νέες καινοτοµίες 

στα προιϊόντα, τις συσκευασίες και τους τρόπους προώθησης. Η διαφήµιση και οι 

προωθητικές ενέργειες ενδυναµώθηκαν µε σκοπό τη στήριξη της κυριαρχικής θέσης και 

την αύξηση του µεριδίου αγοράς.  Η επένδυση στη φήµη ενδυνάµωσε τη θέσης της 

επιχείρησης στην αγορά µέσω της εστίασης σε πελατοκεντρικά συστήµατα και σε 

συνεχής βελτίωσης της εµπορικής στρατηγικής.  

 Σε θέµατα βιωσιµότητας, ιδιαιτέρα στον τοµέα της ενέργειας και της προστασίας 

του κλίµατος, η επιχείρηση έκανε µια ουσιαστική πρόοδο και παρέµεινε αταλάντευτη 

στη δέσµευσή της στον τοµέα της εξοικονόµησης ενέργειας. Το έργο της αυτό 

αναγνωρίστηκε από διάφορους φορείς αλλά περισσότερο από τους καταναλωτές. 

 Εν µέσω της δυσχερούς οικονοµικής συγκυρίας, η Coca-Cola Τρία Έψιλον 

επένδυσε στους εργαζοµένους της και στο περιβάλλον εργασίας. Συγκεκριµένα, πήρε τον 

τίτλο του καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, πράγµα που ενδυνάµωσε  

και τους εργαζοµένους της αλλά και την αγορά. Από τις οικονοµικές καταστάσεις 

φαίνεται να έχουν αυξηθεί οι αποζηµιώσεις απολύσεων, κάτι που αποδεικνύεται και από 

το µέσο αριθµό εργαζοµένων που είναι κατά 74 άτοµα λιγότερος. Το παράδοξο είναι ότι 

οι µισθοί δείχνουν να αυξάνονται από 97.3  εκατ.€  σε 98.2εκατ. €, που σηµαίνει ότι 

αυξήθηκαν ο µισθός κατ΄ άτοµο. 

 Ως αποτέλεσµα αυτών των ενεργειών, η Coca-Cola Τρία Έψιλον µπόρεσε να 

µετριάσει την επίδραση των οικονοµικών προκλήσεων στα αποτελέσµατά της, 

αυξάνοντας τα µερίδια αγοράς τόσο σε όγκο όσο και σε αξία. Η εταιρεία εξασφάλισε 

σηµαντική βραχυπρόθεσµη ταµειακή ρευστότητα και θωράκισε τη χρηµατοοικονοµική 

της εικόνα. ∆ηµιούργησε επιπλέον αξία για τους µετόχους, τόσο βραχυπρόθεσµα, όσο 

και σε βάθος χρόνου. H επιχείρηση έδρασε έγκαιρα και αποφασιστικά για να περιορίσει 

την επίδραση της οικονοµικής επιδείνωσης στις αγορές και να προετοιµαστεί για 

ανάπτυξη όταν ανακάµψουν οι οικονοµίες. Η ετήσια έκθεση της επιχείρησης αποδεικνύει 

ότι οι ενέργειές της επιχείρησης την αντάµειψαν, καθώς κατάφερε µέσα σε ένα δυσχερές 

περιβάλλον να µειώσει τον όγκο πωλήσεων της (εκφρασµένο σε εκατοµ. κιβώτια) µόνο 2 
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τοις εκατό, και τα καθαρά έσοδα µόνο 1 τοις εκατό. Ενώ οι καθαρές πωλήσεις για το 

2009 µειώθηκαν σε 700.7€ από το 2008 που ήταν 714.1€, τα καθαρά κέρδη πωλήσεων 

αυξήθηκαν σε 329.6€ από 325.8€ που ήταν το 2008. Ο λόγος ήταν η αποτελεσµατική 

διαχείριση του κόστους πωληθέντων που µειώθηκε 17.2 εκατ. €. 

 Η στρατηγική που ακολούθησε η εταιρεία είναι σίγουρα συνδυαστική λαµβάνοντας 

στοιχεία από τη στρατηγική σταθερότητας και τη στρατηγική ανάπτυξης. Κατά κύριο 

λόγο βλέπουµε την προσπάθειά της για συγκοµιδή κερδών και περιορισµό εξόδων, που 

είναι γνώριµα χαρακτηριστικά της στρατηγικής σταθερότητας. Πολύ έντονη όµως είναι η 

τάση για ανάπτυξη καθώς επενδύει στην αγορά, προσπαθώντας να κερδίσει και άλλο 

µερίδιο µέσω προωθητικών και διαφηµιστικών προγραµµάτων. Το ίδιο έντονη είναι η 

ανάπτυξη των προϊόντων για να προσαρµοστεί όσο το δυνατόν περισσότερο στις 

πελατειακές της ανάγκες. Έχουµε και συσχετισµένη  διαφοροποίηση δραστηριοτήτων 

(εξαγορά amita κ.α.) που είναι και αυτή χαρακτηριστικό της στρατηγικής ανάπτυξης. Η 

ειδοποιός στάση της επιχείρησης να τηρεί προσεχτικά βήµατα για να επωφεληθεί από τις 

ευκαιρίες του αύριο της χρεώνει και τη στρατηγική προσεχτικών βηµάτων που ανήκει 

στη στρατηγική σταθερότητας.   
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3.2 Αλουµύλ – Βιοµηχανία αλουµινίου 

 

 

Ελλάδα 

 Στο παράρτηµα που ακολουθεί είναι αναρτηµένοι διάφοροι πίνακες που αφορούν 

τη δράση της εταιρείας στην Ελλάδα. Οι πίνακες αυτοί ήταν ένα µέρος του περιεχοµένου 

από τις οικονοµικές χρήσεις του 2008 και του 2009. Συγκεκριµένα, οι πωλήσεις 

µειώθηκαν κατά 72.000.000 € (µείωση 30%) και συνεπακόλουθα το µικτό κέρδος 

µειώθηκε κατά 16.000.000 € περίπου, που ισοδυναµεί µε 40% µείωση. Αυτό εξηγείται 

γιατί όπως ήδη αναφέρθηκε, το κόστος των πωληθέντων αυξήθηκε λόγω µειωµένης 

παραγωγής. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα έξοδα της διοικήσεως και έρευνας και 

ανάπτυξης µειώθηκαν κατά 15%. 

 

H Αλουµύλ, που ιδρύθηκε το 1988, δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλουµινίου. Έχε 

µια πετυχηµένη πορεία στο χώρο και έχει δηµιουργήσει 28 θυγατρικές σε 19 χώρες. Η 

πορεία της βιοµηχανίας αλουµινίου επηρεάζεται άµεσα από την οικονοµική κρίση καθώς 

δύο βασικοί τοµείς που πλήττονται από αυτή είναι ο οικοδοµικός αλλά και ο 

αυτοκινητοβιοµηχανικός κλάδος και συνεπακόλουθα η παραγωγή αλουµινίου. 

Χαρακτηριστικά το 2009 παρατηρήθηκε µείωση τις οικοδοµικές άδειες κατά 14.2% σε 

σύγκριση µε το 2008. Όπως αποδεικνύεται στον συνοπτικό πίνακα που προηγήθηκε, οι 

πωλήσεις της µητρικής µειώθηκαν 30% και το 2009 τα κέρδη προ φόρων σηµείωσαν 

ζηµία στην εταιρεία (10.159.522 €). Η σηµαντική πτώση των πωλήσεων είναι το 

αποτέλεσµα της µείωσης των τιµών πώλησης των προϊόντων λόγω της σηµαντικής 

διακύµανσης της τιµής της πρώτης ύλης σε διεθνές επίπεδο το 2009, της πολύ 

Ποσά σε € εκ. 

Μητρική 

2008 

Μητρική 

2009 

Μεταβολή 

(%) 

Κύκλος εργασιών 204,1 145 -28,9% 

Μικτά Κέρδη 28,4 15,2 -46,6% 

EBITDA 12,4 -1 -108,1% 

Κέρδη προ φόρων 2,2 -10,2 % 
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σηµαντικής µείωσης στην οικοδοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

καθ’ όλη την διάρκεια του 2009, της προσπάθειας από πελάτες εσωτερικού και 

εξωτερικού για την µείωση των αποθεµάτων τους, καθώς επίσης και στην ελάχιστη 

παραγγελιοληψία από αυτοκινητοβιοµηχανίες της ∆υτικής Ευρώπης. Η µείωση του 

µικτού κέρδους οφείλεται στην αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της µειωµένης 

ποσότητας παραγωγής, αλλά και στην ακριβή Α’ ύλη που χρησιµοποιήθηκε από την 

εκτέλεση συµβολαίων αγοράς του 2008.  

Οι προβλέψεις του κλάδου προετοιµάζουν για επιδείνωση του δείκτη 

καταναλωτικής εµπιστοσύνης στους µήνες που ακολουθούν κάτι που φυσικά θα 

επηρεάσει αρνητικά τον κλάδο των κατασκευών αφού είναι δεδοµένο ότι η οικονοµική 

κατάσταση των νοικοκυριών θα οδηγήσει σε αποταµίευση λόγω της επικρατούσας 

αβεβαιότητας. Η εταιρεία αναγνωρίζοντας την κρισιµότητα των καταστάσεων προσπαθεί 

να αντεπεξέλθει σε αυτό το δυσµενές περιβάλλον, συνεχίζει τις ενέργειές της που 

αποσκοπούν στην παραγωγή θετικών ταµειακών ροών (µείωση του λειτουργικού και 

παραγωγικού κόστους, την µείωση των αποθεµάτων), στην µικρότερη δανειακή 

επιβάρυνση, στην είσοδο σε νέες αγορές µε µεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης από 

αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µένοντας πάντα πιστή στις αρχές της όσον αφορά το 

περιβάλλον. Η συνολική της αντίδραση στην κρίση ήταν συνδυαστική. Χρησιµοποίησε 

εργαλεία από τη στρατηγική σταθερότητας και τη στρατηγική ανάπτυξης. 

Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάζονται θετικές το 

2009 λόγω κυρίως της µείωσης των αποθεµάτων (µείωση κατά 17.500.00 €). Οι 

βελτιωµένες λειτουργικές ροές οδήγησαν στην µικρότερη ανάγκη για δάνεια και στην 

αποπληρωµή υπαρχόντων δανείων (µείωση δανείων κατά 12.500.000€). Αν και στα 

πλαίσια του οµίλου υπήρξε µείωση στις αγορές των παγίων στοιχείων, η µητρική 

εταιρεία επένδυσε σε πρόσθετες εγκαταστάσεις, προµήθεια µηχανηµάτων και 

αναβάθµιση µηχανολογικού εξοπλισµού συνολικής αξίας € 2.2 εκατ. Στο σηµείο αυτό 

φαίνεται η στρατηγική συγκοµιδής κερδών 

Η εταιρεία έκανε την είσοδο της σε νέες αγορές επενδύοντας χρήµατα σε 

θυγατρικές της εντός και εκτός Ελλάδας. Στον ιστότοπο του capital.gr αναφέρουν ότι οι 

µεγάλες επενδύσεις που πραγµατοποίησε η επιχείρηση ίσως να ήταν ο λόγος που δε 

µπόρεσε να αντέξει. Η στρατηγική ανάπτυξη σε νέες αγορές είναι οφθαλµοφανής από τις 
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αγορές των θυγατρικών σε εγχώρια και ξένη αγορά. 

 H εταιρεία Αλουµύλ αναγνωρίζει ότι η ανεξέλεγκτη οικονοµική ευηµερία πρέπει 

να συµπορεύεται µε την φιλικότητα των παραγωγικών συντελεστών, απέναντι στο 

περιβάλλον, την πρόληψη της ρύπανσης, την εξοικονόµηση της ενέργειας, την 

αναζήτηση και αξιοποίηση εναλλακτικών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και γενικά την 

µείωση των γενικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.  

Η στρατηγική που ακολούθησε η Αλουµύλ ήταν προσαρµοσµένη στα σηµεία του 

καιρού, συνδυάζοντας τις περικοπές εξόδων στη λειτουργική δραστηριότητα µε 

ανάπτυξη µέσω εισόδου στην αγορά για να εκµεταλλευτεί αναδυόµενες ευκαιρίες στο 

µέλλον. Η στρατηγική επένδυσης σε θυγατρικές εταιρίες που ακολούθησε η επιχείρηση 

έγινε µε σκοπό να εδραιώσει το όνοµα της στην αγορά για να επωφεληθεί όταν θα 

ανακάµψει η χώρα από την οικονοµική κρίση. Το περιβάλλον και η βιώσιµη ανάπτυξη 

που είναι απαραίτητη συνιστώσα σε οποιονδήποτε κλάδο και αυτό φάνηκε να 

ενστερνίζεται η εν λόγω επιχείρηση η οποία δεν παρέλειψε να επενδύσει σε αυτά 

κερδίζοντας έτσι την πελατειακή αγορά της. 
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3.3 Εβροφάρµα – γαλακτοκοµικά προϊόντα 

 

Η Εβροφάρµα ιδρύθηκε πριν από 16 χρόνια µε σκοπό την βιοτεχνία γαλακτοκοµικών 

προϊόντων. Η πορεία της ήταν χαρακτηριστική για την επενδυτική καθετοποίησή της. Η 

κρίση δεν έφερε αρνητική επίπτωση αρνητική µέχρι το 2009, όπου σηµειώθηκε αύξηση 

των πωλήσεων 5% σε αξία και 15% σε όγκο. Για το πρώτο εξάµηνο του 2010 µειώθηκε 

κατά 2,9 % ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών και κατά 3,96% ο εταιρικός. Οι πωλήσεις 

επηρεάσθηκαν δυσµενώς από την οικονοµική κρίση και κατ’ επέκταση από µειωµένη 

ζήτηση στην κατανάλωση. Τα ενοποιηµένα κέρδη (EBITDA) µειώθηκαν κατά 0,65% και 

τα εταιρικά κατά 16,10%.  

Η στρατηγική ανάπτυξης σε νέα προϊόντα είναι η απάντηση στην κρίση, η οποία 

αντιµετωπίζεται σαν πρόκληση που θέτει την επιχείρηση σε εγρήγορση. Η επιχείρηση 

πιστεύει ότι η ευκαιρία που ξεδιπλώνεται λόγω της κρίσης θα πρέπει να εκµεταλλευτεί 

και να κάνει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις πιο σοφούς µε ποιοτικότερα 

προϊόντα σε πιο λογικές τιµές. Η επιχείρηση επιλέγει να προσαρµοστεί µε την κρίση 

αλλάζοντας τα δεδοµένα, κινούµενη όµως επιθετικά. Είναι εµφανής η προσήλωση στην 

ποιότητα καθώς τα νέα προϊόντα στοχεύουν ακριβώς στη διαφοροποίηση µέσω αυτής. 

Χαρακτηριστικά, ο ο πρόεδρος της Εταιρείας κ. Αθ. Παπαζηλάκης λέει στη συνέντευξη 

του ¨Ετοιµάζουµε ένα γάλα "υψηλής διατροφικής αξίας" και ζητάµε από την πολιτεία να 

επιτρέψει να διαβαθµιστεί το προϊόν αυτό και να υπάρξει και στην ελληνική αγορά το 

"γάλα υψηλής διατροφικής αξίας". Θέλουµε να το τολµήσουµε παρά την κρίση, 

ελπίζοντας πως δεν θα υπάρξουν σοβαρά προβλήµατα¨.  

Υπό αυτόν τον γνώµονα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι επενδύσεις µε στόχο την 

βελτίωση της ποιότητας και την µείωση του κόστους παραγωγής. Το πρώτο επενδυτικό 

πρόγραµµα για την Εβροφάρµα, συνολικού ύψους 7 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε προ τετραετίας 

και βρίσκεται στο 80% της υλοποίησής του. Αφορά στην αναβάθµιση των γραµµών 

παραγωγής, την προσθήκη συσκευαστηρίου και επεξεργασίας των προϊόντων µε µεγάλη 

διάρκεια ζωής. Το έτερο πρόγραµµα, προϋπολογισµού 2 εκατ. έχει περαιωθεί επίσης 

κατά 80%. Οι επενδύσεις αφορούν στην επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η 

διοίκηση της Εβροφάρµα δείχνει αποφασισµένη να ενισχύσει την εταιρεία, από τις 

φάρµες της οποίας παράγεται πλέον το 1/100 της συνολικής εθνικής παραγωγής 
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γάλακτος. Η αντίδραση της στην κρίση ακολουθεί κατά βάση στρατηγική ανάπτυξης, µε 

καινούργια προϊόντα και νέες αγορές, υπογραµµίζοντας την "εµµονή" της εταιρείας στην 

ποιότητα και στο σεβασµό προς τον πελάτη. Κατά µεσής της κρίσης στοχεύει στον 

εκσυγχρονισµό κάποιων γραµµών και στην αύξηση της δυναµικότητας. Η ευκολία της 

στην εφαρµογή αυτής της πορείας πηγάζει κατ ΄αρχήν από την ευελιξία που διέθετε και 

πριν την κρίση.  

Βέβαια η πορεία προς την ανάπτυξη δεν παραβλέπει τους κινδύνους που ελοχεύει 

µια τέτοια πτωτική οικονοµική περίοδος. Η κατάσταση που επικρατεί κάνει την 

επιχείρηση πιο προσεκτική µε τη διαχείριση των εξόδων της, ιδιαίτερα µε τις επισφαλείς 

απαιτήσεις της.  

Αν και το 2010 οι οικονοµικές καταστάσεις έδειξαν πτωτική τάση, παραµένει 

σταθερός ο στόχος να συγκρατηθεί ο κύκλος εργασιών στα επιδιωκόµενα επίπεδα και 

ταυτόχρονα να συνεχισθεί αυστηρότερα η µείωση των δαπανών διοίκησης και διάθεσης 

και να βελτιωθεί το κόστος παραγωγής που θα επέλθει µε την ολοκλήρωση του 

επενδυτικού σχεδίου. Υπάρχει η αισιοδοξία ότι θα επέλθει η ισορροπία, καθώς όπως 

σηµείωσε ο ίδιος ο πρόεδρος η βιοµηχανία δεν σταµατά να αναπτύσσεται.25 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 

Στη θεωρία  

δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ θεωρίας και πράξης 

στην πράξη υπάρχει. 

Yogi Berra 
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"Σε δρόµο µε λακκούβες πρόσεχε µην πέσεις σε χαντάκια". Σίγουρα στην εποχή 

που διανύουµε οι λακκούβες είναι πολλές και κάποιες αναπόφευκτα θα τις πατήσουµε· 

ας προσπαθήσουµε να αποφύγουµε τα χαντάκια γιατί από ότι φαίνεται είναι αρκετά 

βαθιά.  

 

H καταστροφολογία γύρω από την παγκόσµια οικονοµική κρίση και τις συνέπειές της 

εντείνεται όλο και περισσότερο καθώς αυξάνεται ο αριθµός των χωρών που εισέρχονται 

σε κρίση. Η ραγδαία επιδείνωση της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει σίγουρα και τη 

χώρα µας και µάλιστα σε µεγάλο βαθµό. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η οικονοµική κρίση 

έχει επηρεάσει την οικονοµία µε αρνητικές συνέπειες σε όλο σχεδόν το φάσµα της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Σε επίπεδο επιχειρήσεων η εν’ λόγω κρίση 

εκδηλώνεται µε µία σειρά από δυσµενείς συνθήκες όπως πτώση της ζήτησης των 

προϊόντων και υπηρεσιών, πίεση για χαµηλότερες τιµές και µεγαλύτερη πίστωση, ενώ 

παρουσιάζονται έντονα προβλήµατα είσπραξης απαιτήσεων αλλά και εξόφλησης 

υποχρεώσεων µε παράλληλη προβληµατική και ελλιπή χρηµατοδότηση από τις τράπεζες. 

Τα θέµατα που γεννιούνται από την οικονοµική κρίση είναι πολλά και είναι αδύνατον να 

καλυφθούν στα πλαίσια µιας εργασίας. Η προσπάθεια µου είχε σκοπό να δώσει µια 

µικρή γεύση όλων αυτών των θεµάτων σε ευρύτερο επίπεδο.  

Μελετήσαµε τους συνηθέστερους στρατηγικούς σχεδιασµούς που ακολουθεί µια 

επιχείρηση. Συνδυάσαµε τις θεωρητικές γνώσεις µε τρία παραδείγµατα της ελληνικής 

πραγµατικότητας και είδαµε ότι η συνδυαστική αντιµετώπιση της κρίσης φέρνει τα 

καλύτερα αποτελέσµατα. ∆υστυχώς δεν υπάρχει κάποια µυστική συνταγή που θα βγάλει 

τις επιχειρήσεις από την κρίση. Σε αυτή την δύσκολη περίοδο, πολλές επιχειρήσεις 

αναθεωρούν στρατηγικές marketing και πρακτικές management και περιορίζουν τις 

επενδυτικές τους δραστηριότητες. Πολλές φορές όµως η απερίσκεπτη περικοπή 

διάφορων δαπανών όπως η εκπαίδευση στελεχών, διαφήµιση, ή άλλων δαπανών στο 

µάρκετινγκ κάνουν µεγαλύτερο κακό παρά όφελος αφού η επιχείρηση θα χρειαστεί στο 

µέλλον να καταβάλλει πολλή µεγαλύτερη προσπάθεια να ανακτήσει το χαµένο έδαφος 

στην αγορά.  

Από την άλλη πλευρά η υπερεπένδυση έχει και αυτή τα ίδια βλαβερά 
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αποτελέσµατα γιατί πλήττει τη ρευστότητα. Είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι δεν 

είναι αρκετό για µια επιχείρηση απλά να παράγει κέρδη σε µια συγκεκριµένη περίοδο 

αλλά τα κέρδη, τρέχοντα και µακροπρόθεσµα θα πρέπει να συγκριθούν µε την επένδυση 

που πραγµατοποίησε η επιχείρηση. Όταν αναφερόµαστε στο όρο επένδυση δεν εννοούµε 

µόνο εκείνες τις επενδύσεις σε πάγια στοιχεία ενεργητικού που τις θεωρούµε αυτονόητες 

όπως την εγκατάσταση µιας παραγωγικής µονάδας, ή την αγορά ενός µηχανήµατος αλλά 

και τις επενδύσεις στο κεφάλαιο κίνησης όπως αύξηση του αποθέµατος εµπορευµάτων 

και πρώτων υλών ή αύξηση στην πίστωση που δίνεται στους πελάτες της επιχείρησης.  

Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι δεν ενδείκνυται ούτε ο απερίσκεπτος 

περιορισµός των δαπανών αλλά ούτε και η υπερεπένδυση µε σκοπό να εκµεταλλευτούν 

οι αναδυόµενες ευκαιρίες. Η συνετή χρηµατοοικονοµική διαχείριση µπορεί να 

προστατέψει την επιχείρηση από τα χειρότερα και ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία στα 

στελέχη της να µάθουν από την κρίση και να επιφέρουν αλλαγές ώστε η επιχείρηση τους 

να είναι καλύτερα προετοιµασµένη για τις µελλοντικές εξελίξεις. Για να γίνουν 

περισσότερα κατανοητά τα παραπάνω επιλέχθηκαν τρεις επιχειρήσεις του ελληνικού 

επιχειρηµατικού κόσµου. Οι επιλεχθείσες επιχειρήσεις ήταν η Coca Cola, η Aλουµύλ και 

η Εβροφάρµα. Η πρακτική ανάλυση επιτυχηµένων επιχειρήσεων στην αγορά µας 

αποδεικνύει ότι σωστή διαχείριση είναι η συνδυαστική αντιµετώπιση της οικονοµικής 

κρίσης.  

Το µόνο σίγουρο στην οικονοµική κρίση είναι ότι η αβεβαιότητα αυξάνει σε ένα 

παγκοσµιοποιηµένο επιχειρηµατικό περιβάλλον χωρίς να µπορεί κανείς να µείνει 

ανεπηρέαστος από τις εξελίξεις. Επειδή κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στο άµεσο µέλλον 

και πότε η κατάσταση θα αναστραφεί ώστε να ακολουθήσει την επόµενη φάση του 

οικονοµικού κύκλου, προτεραιότητα των επιχειρήσεων πρέπει να είναι η ευελιξία και η 

ικανότητα να λειτουργούν κερδοφόρα σε χαµηλά επίπεδα πωλήσεων. Με άλλα λόγια οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να χαµηλώσουν το νεκρό σηµείο πωλήσεων ώστε να επιβιώσουν 

σε περιόδους κρίσης. Αυτό το παράδειγµα φαίνεται να ακολουθούν και οι τρεις 

περιπτώσεις επιχειρήσεων που µελετήθηκαν στο πρακτικό κεφάλαιο της εργασίας. Για 

να επιβιώσουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν και να οργανώσουν 

σύγχρονα τµήµατα οικονοµικής διεύθυνσης που δεν θα θυµίζουν σε τίποτα τα 

παραδοσιακά απαρχαιωµένα οικονοµικά τµήµατα. Το οικονοµικό τµήµα στο σύγχρονο 
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περιβάλλον πρέπει να είναι κοντά στα υπόλοιπα τµήµατα της επιχείρησης, να 

συνεργάζεται στενά µαζί τους και να αφουγκράζεται τις εξελίξεις στο ευρύτερο 

περιβάλλον. Η ευελιξία και η διαχείριση κινδύνου είναι τα κύρια χαρακτηριστικά µιας 

πετυχηµένης χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης που θα λαµβάνει υπόψη τα συµφέροντα 

και τις ανάγκες όλων των συµµέτοχων της επιχείρησης. 

 H Ελλάδα πρέπει να βγει το συντοµότερο από το στόχαστρο της οικονοµικής 

κρίσης, που έχει σαν αποτέλεσµα να την πλήττει, σε οικονοµικό επίπεδο αλλά και σε 

επίπεδο αξιοπιστίας. Όλος ο επιχειρηµατικός κόσµος οφείλει να κινηθεί προς αυτή την 

κατεύθυνση και να προσαρµοστεί ανάλογα τις δράσεις ώστε να δηµιουργηθούν συνθήκες 

εµπιστοσύνης στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, βοηθώντας έτσι την χώρα µας να 

αποφεύγει τις σοβαρές επιπτώσεις της κρίσης. Οι Έλληνες επιχειρηµατίες πρέπει να 

ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους, να εξετάσουν το ενδεχόµενο συνεργιών και 

συγχωνεύσεων και να προσεγγίσουν τις περικοπές δαπανών συντηρητικά και µε 

ιδιαίτερη ευαισθησία στις υφιστάµενες θέσεις εργασίας. Επίσης, πρέπει να εφαρµόζουν 

ελκυστικές εµπορικές πολιτικές και να αναζητούν καινούργιες αγορές και νέα σηµεία 

πώλησης µε µεγαλύτερη αγοραστική ζήτηση. Από την άλλη πλευρά, η πολιτεία οφείλει 

να προωθήσει ενέργειες που θα στηρίξουν τις µικροµεσαίες, στην πλειονότητά τους 

µάλιστα οικογενειακές µικρές επιχειρήσεις και να τις οδηγήσει σε νέες καινοτόµους 

κινήσεις, που θα προσεγγίζουν την µεταβαλλόµενη αγορά µε προϊόντα και υπηρεσίες 

που θα εµφανίζονται και θα δηµιουργούνται από κοινού µε τον πελάτη-καταναλωτή, 

ώστε να τις βοηθήσει µετά την κρίση να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Αυτό που κέρδισα και θα κρατήσω µετά από την παρούσα εργασία και τη 

συνολική µελέτη που προϋπέθετε είναι ότι ακόµη και σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης, 

πάντα υπάρχουν προκλήσεις και νέες ευκαιρίες που επιβάλλεται να τις ξεχωρίσουµε και 

να τις εκµεταλλευτούµε. Σήµερα µπορεί να φαίνεται ότι είµαστε εγκλωβισµένοι και 

αναγκασµένοι να λειτουργούµε, χωρίς να γνωρίζουµε πότε θα κλείσει αυτός ο κύκλος 

στενότητας και πότε θα ανοίξει ένας νέος κύκλος σταθερότητας και ανάπτυξης, αλλά δεν 

πρέπει να σταµατήσουµε να σχεδιάζουµε µε επιδεξιότητα το µέλλον. Μπορεί οι 

προβλέψεις να είναι δυσµενείς, όµως θέλω να πιστεύω ότι το ελληνικό επιχειρείν κρύβει 

τέτοια ευρηµατικότητα και δυναµική, συναισθανόµενο πάντα και την κοινωνική του 

ευθύνη, που θα πετύχει καλύτερα αποτελέσµατα από τις δυσοίωνες προβλέψεις και θα 
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καταφέρει, για άλλη µια φορά, να βγει από τον δύσκολο κύκλο που έχει περιέλθει η 

ελληνική οικονοµία. Για την επιχειρηµατική απαισιοδοξία υπάρχει φάρµακο, που δεν 

είναι άλλο από τη σωστή προετοιµασία προκειµένου, όχι µονάχα να επιβιώσει κανείς 

στους δύσκολους καιρούς της κρίσης, αλλά να βγει ενισχυµένος και σε πλεονεκτική θέση 

απέναντι στον ανταγωνισµό όταν η µπόρα περάσει. Όπως και να έχει, ο µόνος τρόπος να 

κάνεις κάτι, είναι να κάνεις κάτι, ότι και αν είναι αυτό. H απραξία είναι η πιο επικίνδυνη 

στάση απέναντι στην αβεβαιότητα που γεννά η κρίση.  
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Προβλέψεις απο τον Harry S. Dent, Jr 

 

Ο Harry S. Dent, Jr είναι οικονοµολόγος κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος της 

Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Ηarvard. Είναι πρόεδρος του Ιδρύµατος Harry S. 

Dent, που έχει ως αντικείµενο τις οικονοµικές συµβουλές σε επιχειρήσεις και επενδυτές. 

Επίσης, είναι εκδότης του HS Dent Forecast (∆ελτίο Προβλέψεων) και συγγραφέας 

πολλών best sellers. Στο χώρο των επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά σεβαστός και 

αναγνωρισµένος στο πεδίο των οικονοµικών προβλέψεων. Το 1992 υπήρξε ο µόνος 

σχεδόν που προέβλεψε την απροσδόκητη οικονοµική άνθηση της δεκαετίας του 1990 και 

την τεράστια κρίση του 2008. Στο βιβλίο του «Η Μεγάλη Ύφεση» προβλέπει 

βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα την παγκόσµια οικονοµία και προτείνει τρόπους 

αντιµετώπισης των επιχειρήσεων και των µεµονωµένων επενδυτών. Συγκεκριµένα, 

παραθέτω διάφορα αποσπάσµατα από το βιβλίο του. 

Από τα µέσα του 2009 έως το 2012 θα υπάρξει η µεγαλύτερη πτώση της 

οικονοµίας από τη δεκαετία του 1930. Ριζικά διαφορετικές θα πρέπει να είναι οι 

στρατηγικές για την πρώτη και τελευταία µεγάλη οικονοµική ύφεση που θα γνωρίσουµε 

στη διάρκεια της ζωής µας. Οι γνωστές επενδυτικές τεχνικές δε θα µπορούν να 

εφαρµοστούν πλέον και οι επενδυτές θα πρέπει να ξανά εκτιµήσουν τις πολιτικές τους 

για να επιβιώσουν. Παρά τις δυσοίωνες προοπτικές όµως και τις µελανές προβλέψεις θα 

προκύψουν σηµαντικές ευκαιρίες, για τις οποίες θα πρέπει να προετοιµαστούν οι 

επιχειρήσεις για να τις εκµεταλλευτούν.  

Η πιο αξιοσηµείωτη διαπίστωση των καιρών µας είναι ότι οι περισσότεροι 

οικονοµολόγοι αρνούνται να αντιληφθούν ότι υπάρχουν ευκρινείς εποχές της οικονοµίας. 

Εστιάζουν στα συµπτώµατα και όχι στις αιτίες. Αυτό τουλάχιστον διδάσκει η εµπειρία. 

Αναφορικά, η προηγούµενη µεγάλη οικονοµική έκρηξη έγινε το 1930 και από τότε έχουν 

περάσει 80 χρόνια. Οι οικονοµικοί κύκλοι είναι ένα επαναλαµβανόµενο φαινόµενο και 

συνήθως οι πιο σηµαντικοί οικονοµικοί κύκλοι µετράνε 30-60 ή 40-80 χρόνια. Ο δικός 

µας κύκλος της Νέας Οικονοµίας διήρκεσε 80 χρόνια µε έναρξη το 1930 και λήξη το 

2010. Η  οικονοµική κρίση  ή χειµώνας ή εποχή της εκκαθάρισης όπως χαρακτηριστικά 
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την αποκαλεί ο συγγραφέας θα διαρκέσει από το 2009 έως το 2022.  

 Τα ακίνητα θα πρέπει να πωληθούν έγκαιρα και να αγοραστούν πάλι όταν οι τιµές 

τους φτάσουν στον πυθµένα και αρχίζουν να ανακάµπτουν. Οι επενδύσεις σε έργα τέχνης 

και συλλεκτικά αντικείµενα θα πρέπει να αποφεύγονται. Η επιχείρηση θα πρέπει να 

πωλήσει έγκαιρα, αν κατέχει κάποια από αυτά, πριν καταρρεύσουν οι τιµές τους. Η 

κατοχή µετρητών συνίσταται εφόσον είναι τοποθετηµένα σε ένα ασφαλές και 

προσβάσιµο µέρος. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχουν χρήµατα αν πτωχεύσουν οι 

τράπεζες. Η ύφεση θα ακολουθήσει µια εξελικτική πορεία 3 σταδίων.  Το πρώτο στάδιο 

θα στιγµατιστεί µε τις µεγαλύτερες χρεοκοπίες τραπεζών και επιχειρήσεων. Θα υπάρξει 

η έξαρση της κρίσης που την επέφεραν τα υπέρµετρα χρέη. Η κρίση θα επιφέρει πανικό 

και θα είναι πολύ βασικό οι επιχειρήσεις να αντέξουν αυτό το στάδιο. Σε αυτό το στάδιο 

θα φτάσουν στο χαµηλότερο σηµείο τους οι επενδύσεις. Το στάδιο αυτό θα διαρκέσει 3-5 

χρόνια, από το 2008 µέχρι το 2013. Στο επόµενο στάδιο η οικονοµία και πολλοί 

επενδυτές ανακάµπτουν από το πρώτο κραχ και διαρκεί  3 – 5 έτη από το 2013-2017 

περίπου. Οι περισσότεροι οικονοµολόγοι θα νοµίζουν ότι τελείωσε η κρίση αλλά θα 

ακολουθήσει και το τελευταίο στάδιο της τελικής ύφεσης, το οποίο θα διαρκέσει και 

αυτό 3-5 έτη. Από το 2022 η αγορά θα είναι έτοιµη για την επόµενη µεγάλη άνοδο 

Το πρώτο µισό της επόµενης δεκαετίας θα σηµειωθεί σηµαντική πτώση στις τιµές 

των εµπορευµάτων, των ακινήτων και των µετοχών. Ο µοναδικός και ασφαλής 

παράδεισος θα είναι το ρευστό χρήµα και τα υψηλής ποιότητας οµόλογα που η αξία τους 

όλο θα ανεβαίνει και θα πρέπει να κρατηθούν µέχρι να µειωθεί η αξία όλων των 

υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο τα περιουσιακά στοιχεία θα 

συνεχίσουν να ανατιµώνται µέχρι να αναδύονται οι µεγάλες ευκαιρίες σε µετοχές, 

ακίνητα, µέχρι και εµπορεύµατα. Ακόµα ο χρυσός και τα ισχυρά νοµίσµατα που 

αποτελούσαν σίγουρη οδό σε προηγούµενες κρίσεις, θα κλονιστούν και θα πέσει η τιµή 

τους.  

Τα ανώτερα σηµεία των επενδυτικών κινήσεων των επιχειρήσεων που 

σηµειώθηκαν το 2007, δε θα ξεπεραστούν τις επόµενες δύο δεκαετίες. Θα πρέπει να 

προετοιµαστούµε για την εποχή του χειµώνα που θα µας προσγειώσει στην ωµή 

πραγµατικότητα όπου επιβιώνει ο ικανότερος. Τα περιουσιακά στοιχεία θα 
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καταρρεύσουν, όπως και τα διεθνή και τα εταιρικά οµόλογα. Ωστόσο αυτή θα είναι µια 

βραχυπρόθεσµη παγίδα.  

Αυτό που θα πρέπει να κρατήσετε είναι να περικόψετε τα πάγια έξοδα που δεν 

είναι τόσο αποτελεσµατικά. ∆ιακόψετε τις δραστηριότητες που αυξάνουν το κόστος ή 

έχουν περιορισµένες µελλοντικές δυνατότητες. Ακυρώστε τα σχέδια αύξησης των 

κεφαλαιουχικών επεκτάσεων µη ουσιωδών δραστηριοτήτων. Πουλήστε όσα ακίνητα 

µπορείτε και εκµισθώστε τα. Τοποθετήστε τα χρήµατα σας σε άµεσα ρευστοποιήσιµους 

λογαριασµούς. Κάνετε συµµαχίες µε ισχυρούς εταίρους και διαπραγµατευτείτε τα 

πελατολόγια τους 

Όσον αφορά τον σχεδιασµό της προσωπικής ζωής, η καλύτερη στρατηγική είναι 

να κινηθείτε µε γνώµονα ότι στην επερχόµενη κρίση θα είναι µεγαλύτεροι οι κίνδυνοι 

και µικρότερες οι ευκαιρίες. Για το λόγο αυτό είναι καταλληλότερη η αµυντική στάση 

παρά η επιθετική. Συγκεκριµένα για το σπίτι που µένετε, η καλύτερη στρατηγική είναι να 

το πουλήσετε, να νοικιάσετε µια άλλη κατοικία µέχρι να αγοράσετε σε πολύ καλή 

ευκαιρία ένα άλλο σπίτι. Το ίδιο ισχύει και για το αυτοκίνητο, η καλύτερη λύση είναι η 

εκµίσθωση αυτού παρά η αγορά γιατί µέχρι να λήξει η εκµίσθωση είναι πιθανότερο να 

έχει µικρότερη αξία από όσο το εκµισθώσαµε. Τα πλεονεκτήµατα της εκµίσθωσης είναι 

ότι η τράπεζα επωµίζεται τον κίνδυνο και η φορολογική απαλλαγή. Μια από τις πιο 

σηµαντικές έγνοιες είναι η αύξηση της φορολογίας , οι εύποροι και οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να ανασυντάξουν το φορολογικό τους σχεδιασµό.  

Ετοιµαστείτε για τη ΄Μεγάλη Ύφεση η οποία θα σαρώσει τον πλούτο των 

πολλών περισσοτέρων αλλά θα δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες πλουτισµού για τους λίγους 

που βλέπουν τι επέρχεται, έχουν ρευστότητα και είναι χρηµατοπιστωτικά υγιείς για να 

επωφεληθούν.   
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